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Ágrip 

Meginspurningin í þessari rannsókn var: Hvað get ég sem kennari gert til að 

draga úr brottfalli nemenda? Rannsóknin er starfendarannsókn sem 

framkvæmd var á 14 vikna tímabili í lífsleiknikennslu fornámsnemenda í 

framhaldsskóla. Niðurstöðurnar byggja meðal annars á dagbókarfærslum 

kennara, samskiptum á Facebook (FB) síðu áfangans, verkefnum nemenda, 

brottfallstölum síðustu ára, viðtölum við nemendur, mati nemenda á 

kennslu,  tengslakorti bekkjarins og samskiptum við forráðamenn og náms- 

og starfsráðgjafa.  

Helstu niðurstöður voru þær að brottfall í áfanganum var minna en árin 

á undan, einn nemandi af þeim 21 sem hófu nám hætti. Vel tókst til við að 

byggja upp gott og traust samband á milli kennara og nemenda og höfðu 

samskipti á FB síðu áfangans þar mikið að segja. Ekki tókst að byggja upp 

þann bekkjaranda sem lagt hafði verið upp með, þrátt fyrir fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem eiga að geta hjálpað til við það, meðal annars vegna 

samskiptaerfiðleika innan bekkjarins. Það jók þó ekki á brottfall úr áfang-

anum. Gott samband á milli kennara og nemenda varð til þess að nemandi í 

mikilli brottfallshættu hélt áfram náminu í stað þess að gefast upp og hætta. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þannig í samræmi við aðrar rannsóknar-

niðurstöður sem sýna fram á að hægt er að draga úr brottfalli nemenda 

með jákvæðum samskiptum og góðu sambandi á milli kennara og nemenda.  
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Abstract 

The struggle to reduce student dropout 
Teacher action research on ways to reduce  

student dropout in secondary school 

 

The main research question in this study was: What can I as a teacher do to 

reduce student dropout? The study is an action research conducted in a life 

skills class for low achieving students in secondary school. The duration of 

the study was 14 weeks. The results were based on the teacher’s diary, 

interaction through the class Facebook (FB) page, student projects, dropout 

rates of previous years, interviews with students, student evaluation on the 

teaching, a map of connections between classmates and communication 

with parents and student counsellors. The results showed that the dropout 

rate was less than in previous years, one student out of the 21 that were 

enrolled in the beginning, dropped out. Results indicated a success in 

building a good relationship and trust between the teacher and students 

and interaction through the FB page helped a great deal in that process. I 

was not successful in building a positive class atmosphere in spite of using 

diverse teaching methods which should help, partly because of interaction 

difficulties within the class. However, this did not affect the dropout rate. A 

good relationship between teacher and students had the effect that a 

student at risk of dropping out continued with his studies instead of giving 

up and leaving school.  The results of the study are consistent with other 

research findings that indicate the possibility to reduce student dropout 

with positive interactions and a good relationship between teacher and 

students.          
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1 Inngangur 

Brottfall nemenda úr framhaldsskólum hér á landi er talsvert í samanburði 

við önnur lönd og hafa menn velt fyrir sér ástæðum þess auk mögulegra 

leiða til að bregðast við. Í þeirri viðleitni hefur athyglin yfirleitt beinst að 

skólum og skólakerfinu, námsframboði og námsaðstoð. Helsta markmið 

rannsóknarinnar sem hér er kynnt var að varpa ljósi á þær leiðir sem 

kennarar geta farið í sinni kennslu til að draga úr líkum á brottfalli nemenda 

og reyna að greina þær leiðir sem vænlegastar eru til árangurs. Hér á eftir 

verður fjallað um ástæðuna fyrir vali á viðfangsefninu auk þess sem farið 

verður yfir uppbyggingu ritgerðarinnar.   

1.1 Val á viðfangsefni 

Þau ár sem ég hef starfað sem framhaldsskólakennari hefur það líklega 

aldrei gerst að allir nemendur sem hefja nám í áfanga sem ég kenni ljúki 

honum. Alltaf verður eitthvað brottfall. Fyrir hinn almenna kennara hefur 

þetta ekki mikil áhrif á kennsluna sem slíka, mörgum finnst jafnvel betra að 

hafa frekar færri nemendur í hóp en fleiri, en skólinn ber af þessu 

fjárhagslegt tjón. Sem hluti af stjórnendateymi sama skóla og ég kenni við, 

fór ég reglulega yfir brottfallstölur úr þeim áföngum sem kenndir voru. Þær 

voru oft mjög misjafnar, jafnvel innan sömu greina þannig að margir 

nemendur hættu í einhverjum hópum á meðan fáir hættu í öðrum hópum 

sama áfanga. Ég velti fyrir mér ástæðunum fyrir þessu. Var þetta eingöngu 

tilviljun eða höfðu ólíkir kennarar eitthvað með þetta að gera?  

Árið 2009 fékk ég tækifæri til að taka þátt í svokölluðu Leonardo 

verkefni, en slík verkefni eru styrkt af Starfsmenntaáætlun Evrópu-

sambandsins. Verkefnið sem ég, fyrir hönd míns skóla, var þátttakandi í 

snerist um að finna leiðir til að draga úr brottfalli í starfsmenntun. Kennarar 

frá Belgíu, Finnlandi, Frakklandi, Skotlandi og Tyrklandi tóku einnig þátt. 

Verkefninu lauk árið 2011 og á þessum tveimur árum hafði ég fengið 

tækifæri til að heimsækja ólíka skóla og stofnanir í öllum þessum löndum 

sem nýttu sér ýmis úrræði við að halda nemendum í skóla og aðstoða þá 

sem fallið höfðu frá námi við að snúa aftur. Ég fékk líka innsýn í kerfi sem 

notað er í framhaldsskólum í Skotlandi, en þar eru kennarar kallaðir til 

ábyrgðar ef nemendur hætta hjá þeim. Það er síðan kennaranna að komast 
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að ástæðum brottfallsins og gera grein fyrir þeim. Ef brottfall er mikið hjá 

ákveðnum kennurum ár eftir ár finna þeir neikvæðar afleiðingar þess á eigin 

skinni, með minni kennslu og þar af leiðandi lægri launum. Ég velti því fyrir 

mér hvort þetta væri lausnin, hvort brottfall yrði minna ef kennurum væri 

sjálfum gert að koma í veg fyrir það með öllum tiltækum ráðum?  

Í framhaldi af þessum hugleiðingum ákvað ég að prófa sjálf. Ég ákvað að 

framkvæma starfendarannsókn í minni eigin kennslu, hjá hópi sem 

venjulega er mikið brottfall úr þrátt fyrir sértækt námsefni og mikið aðhald. 

Mig langaði að komast að því hvort ég, sem kennari, gæti hagað sam-

skiptum við nemendur og kennslunni þannig að jafnvel enginn nemandi 

hyrfi frá námi. Ég hafði aldrei leitt hugann neitt sérstaklega að þessu áður, 

ég bara kenndi og reyndi að vanda mig við það auk þess sem ég reyndi að 

vera alúðleg og sanngjörn við nemendur. Sem kennari hef ég alltaf lagt 

áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og gott samband við nemendur en 

þegar einhver hætti í áfanga hjá mér velti ég því aldrei fyrir mér hvort ég 

hefði getað haft eitthvað um það að segja. Núna ætlaði ég að byrja á því 

enda tilgáta mín sú að kennarinn geti haft mjög mikið að segja um brottfall 

nemenda.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerð þessi skiptist í sex kafla. Í næsta kafla fjalla ég um fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er brottfall hér á landi og erlendis skoðað, 

ástæður þess og afleiðingar. Þá er fjallað um leiðir til að draga úr brottfalli 

sem tengjast meðal annars sambandi kennara og nemenda, bekkjaranda, 

sjálfstrausti nemenda og fjölbreyttum kennsluaðferðum. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar er fjallað um vettvang rannsóknarinnar og í þeim fjórða um  

framkvæmd hennar, þar á meðal val á þátttakendum, gagnaöflun og 

greiningu gagnanna. Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar í sex 

undirköflum: brottfall úr áfanganum, samband kennara við nemendur, 

bekkjaranda og samskipti nemenda, árangur af notkun Facebook í kennslu, 

notkun fjölbreyttra kennsluaðferða og samskipti við forráðamenn, kennara 

og ráðgjafa. Í sjötta og jafnframt síðasta kaflanum eru helstu niðurstöður 

ræddar og settar í samhengi við fræðilega umfjöllun.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um brottfall nemenda úr framhaldsskólum hér á 

landi og erlendis, ástæður þess og umfang. Helstu rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á brottfalli verða skoðaðar og fjallað um mögulegar leiðir kennara 

og skóla til að draga úr því. Hugtakið brottfall hefur verið notað í almennri 

umræðu yfir það þegar nemendur hætta í skóla áður en til útskriftar kemur 

en nýlega hafa fræðimenn farið að skipta því út fyrir orðið brotthvarf. Ég 

mun hinsvegar nota orðið brottfall þar sem mér er það tamt.   

2.1 Brottfall framhaldsskólanemenda hér á landi og erlendis 

Brottfall nemenda úr framhaldsskóla á sér stað  hér á landi sem og annars-

staðar á Norðurlöndum, í Evrópu og Bandaríkjunum og vafalaust hvarvetna í 

veröldinni. Í skýrslu OECD um aðgerðir gegn brottfalli á Íslandi sem kom út í 

byrjun árs 2012 kemur fram að árið 2009 höfðu 30% Íslendinga á aldrinum 

25-34 ára ekki lokið framhaldsskólanámi. Það eru hlutfallslega fleiri en í 

flestum öðrum OECD löndum og er staða okkar lakari en meðaltal OECD 

landanna segir til um. Af hinum Norðurlöndunum er Noregur næstur okkur 

en þar hafa um helmingi fleiri lokið framhaldsskólanámi samkvæmt þessum 

niðurstöðum (OECD, 2012, 4). 

Norræna ráðherranefndin hefur látið vinna úttekt á stöðu mála á 

Norðurlöndum enda brottfall verið rannsakað í löndunum fimm; Danmörku, 

Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Samkvæmt niðurstöðum nefndarinnar 

eru það aðeins 60-80% nemenda sem ljúka framhaldsskóla með bóklegu 

eða verklegu prófi. Það að nemendur ljúki ekki framhaldsskólaprófi kemur 

sér ekki aðeins illa fyrir þá sjálfa heldur samfélagið í heild sinni, eins og 

komið verður að síðar. Það gerir þó beinan samanburð á milli landanna 

erfiðan að framhaldsskólanám er ekki skipulagt á sama hátt í ólíkum löndum 

auk þess sem hugtakið brottfall er oft túlkað á mismunandi vegu. Munurinn 

á framhaldsskólanámi liggur sérstaklega í skipulagi verklegs náms, en þar 

svipar okkar kerfi til norska skólakerfisins (Markussen, 2010, 231-233).  

Ef brottfallstölurnar í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar eru 

skoðaðar kemur í ljós að hlutfall nemenda sem ljúka framhaldsskóla er 

svipað í Svíþjóð, Noregi og á Íslandi, eða 62-68% útskrifaðra nemenda, 4-8 

árum eftir að þeir hófu nám. Við erum þó samkvæmt þessum tölum með 
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lægsta hlutfall útskrifaðra á lengsta tímanum eða 62% nemenda sem höfðu 

lokið framhaldsskólanámi við 24 ára aldur. Í skýrslunni er bent á það að 

samanburður milli landanna er erfiður þar sem skólakerfið er ólíkt milli 

landa, eins og áður sagði, skilgreiningin á brottfalli mismunandi og 

rannsóknirnar á því líka. Í Finnlandi eru til dæmis þau ungmenni sem eru 

hvorki í vinnu né námi talin. Árið 2004 voru 11,8% Finna á aldrinum 15-24 

ára hvorki í námi né vinnu. Í Danmörku virðist brottfallshlutfallið vera í 

kringum 19% sem þýðir að hlutfall þeirra sem ljúka framhaldsskóla er 81% 

en mælingin er miðuð við 40 ára aldur nemenda svo hún er ekki sambærileg 

við mælingar hinna landanna (Markussen, 2010, 204-234). Á öllum 

Norðurlöndunum er svipað hlutfall árgangs sem innritast í framhaldsskóla 

og hefur þar nám, eða yfir 90%, en mun lægra hlutfall lýkur honum hér á 

landi en annarsstaðar. Ein af ástæðunum fyrir því er hversu fáir nemendur 

hér á landi ljúka starfsmenntun eða verknámi í samanburði við hin löndin, 

en fjöldi nemenda í verknámi hefur dregist saman jafnt og þétt á síðustu 

árum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 5-6). 

Þær tölur sem aðgengilegar eru hjá Hagstofu Íslands sýna að brottfall úr 

framhaldsskóla skólaárið 2002-2003 var 15% meðal nemenda í dagskóla en 

alls hættu 2.749 nemendur. Þegar horft er á aldurshópinn 16-19 ára er 

brottfallið mest meðal 17 ára nemenda. Það fer síðan hækkandi eftir 19 ára 

aldur en hafa þarf í huga að nemendum yfir tvítugt fækkar í skólum 

landsins, bæði vegna útskriftar og möguleika þeirra á til dæmis fjarnámi og 

kvöldskóla. Brottfall nemenda er mest við upphaf framhaldsskólanámsins 

en minnkar þegar líður á námið. Umrætt skólaár var brottfallið örlítið meira 

meðal karla en kvenna og meira í starfsnámi en bóknámi (Hagtíðindi, 2004, 

1-4).  

Brautskráning þeirra nemenda sem hóf nám 2002 var skoðuð fjórum 

árum síðar. Þá höfðu 45% nýnemanna brautskráðst úr framhaldsskólanámi 

sem var að minnsta kosti 2 ár að lengd. Um 29% nýnemanna höfðu hætt 

námi eða tekið sér tímabundið hlé án þess að brautskrást. Þegar fjöldi 

brautskráðra í sama hópi var skoðaður árið 2009, sjö árum eftir upphaf 

náms þeirra árið 2002, kom í ljós að þeim sem hættu í námi, og skilgreindir 

eru sem brottfallsnemendur, fækkaði bara um eitt prósentustig, niður í 

28%, þrátt fyrir að svigrúm til að ljúka námi hafi aukist úr fjórum árum í sjö 

(Hagstofa Íslands, sótt 8. ágúst 2011). 

Skilgreining Hagstofunnar á brottfalli eru þeir nemendur sem skrá sig 

ekki til náms á tilteknu skólaári og hafa ekki útskrifast. Í þessum hópi eru 

vitanlega nemendur sem eru í hléi frá námi, til dæmis íslenskir og erlendir 

skiptinemar. Til að fá sem réttasta mynd af brottfalli úr framhaldsskólum 
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væri betra að halda þeim nemendum sem skrá sig ekki í skóla af þessum 

ástæðum utan við talninguna þar sem þeir eru alls ekki brottfallsnemendur. 

Gera má þó ráð fyrir að þeir séu ekki margir.  

2.2 Ástæður og afleiðingar brottfalls 

Víðtækar rannsóknir hafa verið gerðar á brottfalli, ástæðunum fyrir því og 

áhrifum þess. Niðurstöður þessara rannsókna sýna að fjölmargar ástæður 

eru fyrir því að nemendur hætta í skóla. Ekki er til nein töfralausn til að 

koma í veg fyrir brottfall. Rannsóknir á ástæðum brottfalls og umfangi þess 

hafa verið gerðar á öllum Norðurlöndunum eins og komið hefur fram. 

Norræna ráðherranefndin telur nauðsynlegt að skoða brottfall með bæði 

megindlegri og eigindlegri aðferðafræði þar sem megindlegu rannsóknirnar 

eru yfirgripsmiklar og lýsandi langtímarannsóknir þar sem notast er við 

opinber gögn til viðbótar við rannsóknargögnin. Í eigindlegu rannsóknunum 

á rödd brottfallsnemendanna að heyrast þar sem þeir fá tækifæri til að 

segja frá sinni hlið á málinu. Í byrjun árs 2010 voru það aðeins Ísland og 

Noregur sem notuðu báðar aðferðirnar (Markussen, 2010, 233). 

Vincent Tinto hefur mikið fjallað um brottfall nemenda úr framhalds-

skóla. Að hans mati er margt sem við ekki vitum um það langa ferli sem 

brottfall nemenda er, þrátt fyrir miklar rannsóknir á því. Þá er margt af því 

sem við teljum okkur vita byggt á misskilningi þar sem rannsóknirnar eru, að 

sögn Tinto, fullar af staðalmyndum um eiginleika brottfallsnemenda og 

ástæður brottfalls (Tinto, 1987, 3-4). Rannsóknir hafa leitt í ljós að sumar 

aðferðir virka vel til að sporna við brottfalli en á sama tíma er ekki vitað af 

hverju þær virka, enda virka þær bara í sumum skólum og fyrir suma 

nemendur (Tinto, 1987, 36-37). 

Ef byggt er á bandarískum rannsóknum eru brottfallsástæðurnar sem 

nemendur nefna nokkrar. Sú algengasta er skólaleiði, sem getur meðal 

annars komið til vegna slakrar kennslu og lítillar ráðgjafar en líka af ýmsum 

öðrum orsökum. Önnur ástæða brottfalls er óljós framtíðarsýn 

nemendanna. Þeir hafa enga hugmynd um hvar áhugasvið þeirra liggur og 

vita ekki hvað þeir vilja gera í lífinu. Of lítil ráðgjöf innan skólanna tengist 

þessari brottfallsástæðu. Takmarkaðar eða óraunhæfar væntingar til 

framhaldsskólans geta líka orsakað brottfall, sérstaklega hjá nemendum 

sem eiga foreldra sem fóru ekki í framhaldsnám og nemendum sem koma 

frá efnaminni fjölskyldum. Slakur námsárangur í grunnskóla er enn önnur 

ástæða þess að margir nemendur hætta námi í framhaldsskóla (Noel, Levitz, 

Saluri og félagar, 1987, 10-15). 
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Að sögn Tinto (1987) er það ásetningur nemenda og skuldbinding (e. 

intention and commitment) í námi sem hefur mest áhrif á brottfall þeirra. 

Þá eru fjórir stofnanatengdir þættir sem hafa áhrif á brottfallið. Þeir eru 

aðlögun, erfiðleikar, ósamræmi og einangrun (e. adjustment, difficulty, 

incongruence og isolation). Hver einstaklingur skynjar aðstæður sínar á 

mismunandi hátt innan síns skóla og sú skynjun byggir á samskiptum hans 

við aðra innan skólans. Eftir því sem ásetningur og skuldbinding nemenda til 

að ljúka námi er meiri þeim mun minni líkur eru á brottfalli þeirra. Hafa þarf 

í huga í þessu sambandi að sumir byrja í framhaldsskóla en ætla sér aldrei 

að ljúka náminu. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því, eins og að þurfa aðeins 

ákveðinn einingafjölda til að eiga betri möguleika á starfi á tilteknu sviði eða 

til að fá hærri laun í núverandi starfi. Það sem hefur neikvæð áhrif á 

ásetning og skuldbindingu nemenda er sú staðreynd að mjög margir vita 

ekkert hvað þeir ætla sér þegar kemur að námi og framtíðarstarfi. Í 

rannsókn Astin, Hemond og Richardson árið 1982 kom fram að einungis 

þriðjungur allra þeirra sem hófu nám í framhaldsskóla árið sem rannsóknin 

var gerð, hafði skýr markmið þegar kom að menntun og starfi. Hætta á 

brottfalli nemenda úr námi eykst með tímanum ef ásetningur þeirra í 

náminu er enginn. Skuldbinding nemenda til náms er ekki síður mikilvæg. Í 

rannsókn Cope og Hannah árið 1975 kom fram að af öllum persónueigin-

leikum hefur persónuleg skuldbinding, annað hvort með það að markmiði 

að ljúka ákveðnu námi eða komast í ákveðið starf, mest að segja þegar 

kemur að seiglu nemenda til að útskrifast (Tinto, 1987, 39-46).  

Rannsókn Glanville og Wildhagen árið 1997 sýndi að þátttaka (e. 

engagement) er vítt hugtak. Fredricks og félagar skilgreindu árið 2004 þrjár 

mismunandi víddir þátttöku í skóla: hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega. Sem dæmi nær hegðunarleg þátttaka yfir hegðun nemandans 

í skólanum og þátttöku í akademískum og félagslegum þáttum skólastarfs-

ins. Hún nær yfir jákvæða hegðun eins og að læra heima, fylgja skólareglum 

og vera virkur í náminu en líka neikvæða eins og að skrópa, sýna af sér 

truflandi hegðun og óvirkni í kennslustofunni. Árið 1995 komst Rumberger 

að þeirri niðurstöðu að nemendur sem voru virkir þátttakendur í skólanum í 

8. bekk voru síður líklegir til að hætta en þeir óvirku. Þá skoðuðu Finn og 

Rock hegðunarlega þátttöku 10. bekkjar  nemenda sem tilheyrðu 

minnihlutahópum og komu frá tekjulágum heimilum. Þeir sáu að þeir 

nemendur sem bjuggu yfir mestu seiglunni og útskrifuðust voru virkastir en 

þeir sem hættu námi fyrir útskrift tóku lítinn þátt (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012, 87). Innlendar rannsóknir Kristjönu Stellu 

Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) sýna sambærilegar niður-

stöður þannig að skuldbinding nemenda í efstu bekkjum grunnskóla getur 
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spáð fyrir um brottfall úr framhaldsskóla. Nemendur sem ganga viljugir til 

leiks í efstu bekkjum grunnskóla, við 14 og 15 ára aldur, eru líklegri til að 

hafa útskrifast úr framhaldsskóla við 22 ára aldur. Í rannsókninni var bæði 

tekið tillit til hegðunarlegrar og tilfinningalegrar skuldbindingar. Þeir 

nemendur sem fengu lægstu einkunnirnar þegar þeir voru 15 ára og höfðu 

ekki útskrifast úr framhaldsskóla 22 ára höfðu sýnt minnstu skuld-

bindinguna þegar þeir voru 14 ára. Við 14 ára aldur voru piltar líklegri til að 

vera minna skuldbundnir en stelpur og þeir nemendur sem bjuggu við lægri 

félagslega stöðu voru minna skuldbundnir tilfinningalega en aðrir (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012, 95-96).   

Þó að lunderni og persónueinkenni nemenda geti með beinum hætti 

leitt til brottfalls eru áhrif slíkra þátta háð gæðum persónulegra samskipta 

við aðra innan viðkomandi skóla að mati Tinto. Það sem gerist eftir að 

nemandi innritar sig og byrjar nám hefur í flestum tilfellum meira að segja 

en það sem gerst hefur í lífi hans fyrir þann tíma. Nemendur þurfa að 

aðlagast skólaumhverfinu, yfirstíga erfiðleika, upplifa samræmi þannig að 

þeirra þarfir, óskir og áhugasvið samræmist skólanum, og þeir þurfa að 

skynja sig sem mikilvægan hluta af heildinni með samskiptum við 

starfsmenn og skólafélaga (Tinto, 1987, 47-64). 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) gerðu 

langtímarannsókn á námsferli og námsgengi Íslendinga sem fæddust árið 

1975. Sambærileg rannsókn hafði áður verið gerð á námsferli fólks sem fætt 

var 1969 og bentu niðurstöðurnar þar til þess að næstum helmingur 

hópsins hefði ekki lokið framhaldsskólanum við 22 ára aldur þrátt fyrir að 

um níu af hverjum tíu grunnskólanemendum í árgangi hæfi nám í 

framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 5-8). 

Þegar niðurstöður sem tengjast brottfalli í seinni rannsókninni eru skoðaðar 

kemur í ljós að 36% árgangsins hættu námi að loknum grunnskóla eða 

byrjaði í framhaldsskóla en hættu og teljast því brottfallsnemendur. 

Langflestir þeirra sem hófu nám í framhaldsskóla en flosnuðu upp hurfu á 

fyrstu tveimur námsárunum. Um 15% brottfallshópsins skráðu sig til náms 

en lauk engu. Rannsóknin sýnir mjög sterk tengsl á milli námsárangurs við 

lok grunnskóla og frammistöðu í framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002, 53-54) sem bendir til þess að nemendur sem 

standa sig illa í grunnskóla séu í meiri brottfallshættu en aðrir í 

framhaldsskóla.  

Helstu ástæður sem nefndar voru fyrir brottfalli í rannsókn Jóns Torfa og 

Kristjönu Stellu eru námsleiði, gott starf í boði, fjárhagsvandræði og 

heimilisaðstæður. Flestir, eða rúm 43%, sögðu námsleiða hafa skipt mjög 



 

18 

 

eða frekar miklu máli þegar þeir ákváðu að hætta. Sú ástæða sem nefnd er 

næst oftast er að þeim hafi boðist gott starf en um 38% sögðu það hafa 

skipt mjög eða frekar miklu máli. Örlítið færri, eða 36,3% þátttakenda, voru 

í peningavandræðum sem réði því kannski að þeir tóku starfið fram yfir 

skólann. Þá eru tæp 35% hópsins sem segja aðstæður heima fyrir hafa ráðið 

miklu um ákvörðunina. Aðeins 6% segja erfiðleika í samskiptum við 

skólafélaga hafa ráðið mjög eða frekar miklu um ákvörðunina að hætta 

námi. Rannsakendur velta fyrir sér hvort og hvernig framhaldsskólinn geti 

brugðist við brottfalli þegar ástæðurnar fyrir því virðast ekki tengjast 

skólanum beint, nema þá námsleiði og að ekkert nám henti, og telja ljóst að 

það verði ekki gert með einu úrræði fyrir alla (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002, 58-60).  

Fleiri hérlendar brottfallsrannsóknir sýna fram á hversu mikil áhrif 

utanaðkomandi þættir geta haft á skólagöngu ungmenna og brottfall þeirra. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal (2005) gerðu langtíma-

rannsókn á því hvort uppeldisaðferðir foreldra 14 ára barna hefðu áhrif á 

það hvort nemendur hefðu lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. 

Þátttakendur voru 545 talsins en könnunin var aðeins lögð fyrir ungmennin 

sjálf þannig að foreldrar tóku ekki beinan þátt í henni. Niðurstöðurnar 

benda til þess að uppeldisaðferðir við 14 ára aldur hafi áhrif á brotthvarf 

ungmenna frá námi. Því meiri stuðning og viðurkenningu sem þátttakendur 

töldu sig búa við á þeim aldri þeim mun líklegra var að þeir hefðu lokið 

framhaldsskólanámi árið sem þeir urðu 22 ára. Þeir voru líka líklegri til að 

hafa lokið framhaldsskóla eftir því sem betur gekk á samræmda prófinu í 

íslensku í 10. bekk. Þeir þátttakenda sem bjuggu við besta félags- og 

efnahagslega stöðu voru einnig líklegri til að hafa lokið framhaldsskóla en 

hinir sem höfðu lakari stöðu. Uppeldisaðferðir foreldra skipta miklu máli 

þegar kemur að mikilvægum þáttum í aðlögun barna og unglinga og eru 

námsárangur, sjálfsálit og samskiptahæfni á meðal þeirra (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005, 11-21). Sambærilegar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Jóns Torfa og Kristjönu Stellu á áhrifum 

hvatningar foreldra. Þátttakendur í rannsókn þeirra sem töldu sig hafa 

fengið litla hvatningu frá foreldrum voru mun líklegri til að vera í hópi þeirra 

sem höfðu minnst sjálfsálit. Það sama gilti þegar spurt var um hvatningu 

foreldra til að halda áfram námi eftir grunnskóla; lítil hvatning hafði í för 

með sér lítið sjálfsálit (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002, 

71). Þegar nemendur byrja í framhaldsskóla með slakan námsárangur að 

baki og lítið sjálfsálit, sem rekja má meðal annars til skorts á stuðningi og 

viðurkenningu foreldra, hlýtur að skipta miklu að skólinn taki vel á móti 
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þeim og veiti þeim þá hjálp sem þeir þurfa á að halda til að takast á við og 

ljúka námi.  

Í byrjun árs 2011 fékk ég tækifæri til að hitta og ræða við ellefu 

nemendur sem stunda nám í skólanum sem ég starfa við. Námið sem þeir 

stunda er hluti úrræða á vegum Vinnumálastofnunar fyrir ungt fólk án 

atvinnu. Þarna voru samankomnir tíu piltar og ein stúlka á aldrinum 19-28 

ára sem öll höfðu verið atvinnulaus um tíma. Allir, nema einn, höfðu hætt 

námi við framhaldsskóla og langflestir úr verknámi. Þessi eini sem ekki var 

brottfallsnemandi hafði hætt námi strax eftir grunnskóla og farið að vinna. 

Við ræddum mögulegar ástæður brottfalls og krakkarnir sögðu mér frá 

sínum aðstæðum og ástæðum fyrir því að hafa hætt. Samræmast þær að 

miklu leyti niðurstöðum Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002). Það fyrsta 

sem þeir nefndu var námsleiði, þá möguleikar á vinnu og fjárhagserfiðleikar, 

leiðinlegir kennarar, ekkert nám við hæfi eða námið of erfitt og að lokum 

óregla. Nemendur sögðu verknám of bóknámsmiðað, margir í hópnum 

höfðu staðið sig ágætlega í verklegum faggreinum en ekki ráðið við bóklega 

áfanga í til dæmis kjarnagreinum. Aðspurð um lausnir til að draga úr 

brottfalli sögðu þeir þær þurfa að vera margþættar en fela meðal annars í 

sér breytingar á innihaldi verknáms og aukinn stuðning við nemendur í 

skólanum. Nemendurnir töldu samband á milli kennara og nemenda skipta 

miklu máli. Einn stakk upp á að laga okkar kerfi að því sem er í Danmörku 

þar sem nemendur fá greiddan styrk fyrir að vera í námi. Það myndi eflaust 

draga úr fjárhagserfiðleikum margra (Hanna María Kristjánsdóttir, munnleg 

heimild, 16. febrúar 2011).  

Það sem þessir nemendur höfðu að segja um verknám samræmist líka 

niðurstöðum Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002). Í rannsókn þeirra kom 

fram að einstaklingum sem líkaði betur við verklegt nám í efri bekkjum 

grunnskóla eða gátu ekki gert upp á milli verklegs og bóklegs náms voru 

ólíklegri til að hafa lokið framhaldsskólanámi. Telja þau þetta benda til þess 

að nemendur sem hafa áhuga á verklegu námi finni ekki nám við hæfi og 

hætti þess vegna (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002, 19-

22). Þetta samræmist líka brottfallstölum Hagstofunnar sem sýna meira 

brottfall úr verknámi en bóknámi (Hagtíðindi, 2004, 4-7). Eins og komið 

hefur fram skrá fleiri nemendur sig í bóknám en verknám hér á landi en á 

hinum Norðurlöndunum og eflaust hefur viðhorfið í þjóðfélaginu mikið um 

það að segja. 

En skiptir máli hvort nemendur sækja skóla eða ekki? Gerðar hafa verið 

rannsóknir á þeim brottfallshópi sem skilgreindur er sem slíkur af 

Hagstofunni þar sem líðan þeirra og hagir voru kannaðir. Sú nýlegasta er frá  
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árinu 2009. Gagna var aflað með spurningalistum og var úrtakið öll 

ungmenni á aldrinum 16-20 ára sem ekki stunduðu nám við framhaldsskóla 

tiltekin ár. Alls svöruðu 776 einstaklingar könnuninni árið 2009, 370 piltar 

og 405 stúlkur, en það var 55,5% mögulegra þátttakenda. Þegar 

niðurstöðurnar voru unnar var þátttakendum skipt í þrjá hópa; ungmenni 

sem sögðust aðallega vera í námi en þó ekki hefðbundnum 

framhaldsskólum, ungmenni sem sögðust aðallega vera í vinnu og 

ungmenni sem sögðust vera atvinnulaus. Hlutfall svarenda sem voru ekki í 

námi var 64,6% (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2009, 23-28).  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru í stuttu máli þær að þeir einstaklingar 

sem eru aðallega í vinnu eða atvinnulausir telja hag sinn og líðan verri en 

þeirra sem eru aðallega í námi. Allt nám, hvort sem er í framhaldsskólum 

eða sérskólum, virðist hafa jákvæð áhrif á ungmenni. Þeir þátttakendur sem 

eru aðallega í vinnu eða atvinnulausir telja sig fá minni stuðning, hlýju og 

umhyggju frá foreldrum sínum og samband þeirra við fjölskylduna er 

veikara en hjá þeim sem eru aðallega í námi. Foreldrar þeirra sem eru í námi 

virðast líka fylgjast betur með börnum sínum, hvar þau eru og með 

hverjum. Vinnandi og atvinnulaus ungmenni eru líklegri en ungmenni í námi 

til að hafa minna sjálfstraust, telja sig misheppnuð, vera einmana, eiga 

erfiðara með að eignast vini og finnast þau hafa engan til að tala við. Þá 

finna þau frekar til ýmissa þunglyndiseinkenna og telja andlega og líkamlega 

heilsu sína lakari en hinn hópurinn. Margt af þessu á sérstaklega við um 

ungmenni sem eru yngri en 18 ára og atvinnulaus. Sá hópur er einnig líklegri 

til að finnast allir hafa brugðist sér. Þátttaka í námi virðist líka hafa áhrif á 

tóbaks- og vímuefnaneyslu því þeir sem eru ekki í námi reykja frekar og eru 

mun líklegri til að hafa notað ólögleg fíkniefni og farið í meðferð vegna 

vímuefnanotkunar (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2009, 

23-27). 

Þessar niðurstöður sýna vel slæmar afleiðingar þess að nemendur hætti 

námi að loknum grunnskóla. Þeir sem flosna upp úr skóla, eða ákveða að 

byrja ekki í framhaldsskóla, reyna í flestum tilfellum að komast út á 

vinnumarkaðinn. Þegar atvinnuleysi er jafn mikið og það er um þessar 

mundir hljóta margir á framhaldsskólaaldri að sitja heima aðgerðalausir þar 

sem enga vinnu er að fá. Við það skapast hætta á að festast í ákveðnum fari 

sem getur orðið til þess að einstaklingarnir snúi aldrei aftur út á 

vinnumarkaðinn eða til náms. 
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2.3 Leiðir til að draga úr brottfalli 

If schools were to become places to which children were happy 

to go in the morning and which they were sad to leave at the 

end of the year, we would have made great progress in 

addressing the problem of unacceptably high risk. Schools do 

very well by the top third of students, and even the middle 

third are served. But we fail with the remaining students, the 

bottom third (Pianta og Walsh, 1996, 153).  

Þó að klausan hér að ofan eigi við um bandarískt samfélag og líklega annað 

skólastig tel ég þetta lýsandi fyrir stöðuna hér á landi og vandamálin sem 

við erum að glíma við í framhaldsskólum. Svanfríður Jónasdóttir fjallar um 

þennan vanda í greininni „Framhaldsskólinn hefur brugðist of mörgum“. 

Margir nemendur tilheyra ekki hópi duglegustu nemendanna eða 

miðjuhópnum og það eru þeir sem eru í mestu brottfallshættunni. Það eru 

þeir sem framhaldsskólinn hefur brugðist (Svanfríður Jónasdóttir, 2006).  

Skólar geta kannski ekki breytt samfélaginu sem þeir starfa í en þeir geta 

unnið með því þannig að sem frekast sé reynt að taka vel á móti nemendum 

og hafa jákvæð áhrif á líf þeirra. Ef markmiðið er raunverulega það að skila 

fleiri og betri nemendum út í samfélagið þarf skólasamfélagið að gera 

verulegar breytingar á því hvernig litið er nemendur. Kennarar þurfa að trúa 

því að flestir nemendur geti vel lært og náð árangri þó þeim gangi misvel 

vegna utanaðkomandi aðstæðna. Kennarar þurfa að átta sig á því að þegar 

nemendur hefja nám í framhaldsskóla er áhugi þeirra og ásetningur ólíkur 

og þeir eru misjafnlega vel undir námið búnir. Sumir læra og halda áfram í 

skóla þrátt fyrir að hafa þurft að komast yfir erfiðar hindranir en aðrir koma 

úr styðjandi og umhyggjusömu umhverfi og er þannig gerð skólagangan 

auðveldari (Taylor, 1994, 255).  

Ef aðgerðir gegn brottfalli eiga að vera árangursríkar þurfa þær að taka á 

mörgum mismunandi breytum og nálgast viðfangsefnið frá sálfræðilegu, 

félagsfræðilegu og, ekki síst, kennslufræðilegu sjónarmiði. Það eru bæði 

persónulegar og stofnanatengdar ástæður fyrir því að nemendur hætta í 

námi. Aðgerðir geta beinst að báðum þáttum eða bara öðrum þeirra. Þegar 

kemur að ástæðum brottfalls eru það bæði vandamál tengd náminu og 

félagsleg vandamál sem hafa áhrif. Þar er hins vegar ekki hægt að einblína á 

annað hvort heldur verða varnir gegn brottfalli að beinast að rótum allra 

þessara vandamála. Aðferðirnar þurfa síðan að vera sveigjanlegar og 

einstaklingsmiðaðar vegna þess að ástæður brottfalls eru jafn margbreyti-

legar og nemendurnir. Rannsóknir hafa sýnt að viðhorf og hegðun nemenda 
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í brottfallshættu má greina strax í barnaskóla og því er ákjósanlegast að 

hefja aðgerðir gegn brottfalli um leið og nemendur byrja í skóla. Oft er ekki 

tekið á vandanum fyrr en nemendur hafa orðið fyrir áralöngum 

skakkaföllum vegna námserfiðleika og óleystra vandamála og þá getur það 

verið of seint. Það er árangursríkast og ódýrast að byrja strax í upphafi 

(Rumberger, 2004, 243-244). 

Til að minnka líkur á brottfalli er mikilvægt að nemendur aðlagist bæði 

námslegu umhverfi skólans og því félagslega. Nemendur sem aðlagast 

félagslega umhverfinu virðast eiga auðveldara með að aðlagast því  

námslega. Tinto (1987) leggur áherslu á það að óformleg samskipti við 

kennara og aðra starfsmenn utan kennslustofunnar geta haft úrslitaáhrif á 

seiglu nemenda og vitsmunalegan þroska þeirra. Reynsla nemenda af hinu 

formlega námsumhverfi skólans getur haft áhrif á námsárangur en reynsla 

þeirra af óformlegum samskiptum utan skólastofunnar er enn líklegri til að 

hafa áhrif á félagslega aðlögun þeirra í skólanum og þá sérstaklega í sam-

skiptum við skólafélagana. Nemendur geta fallið vel að öðru umhverfinu en 

ekki hinu. Nemandi sem aðlagast félagslega en ekki námslega getur verið í 

brottfallshættu vegna ófullnægjandi námsárangurs. Nemandi sem aðlagast 

námsumhverfinu vel en ekki því félagslega getur á sama hátt verið í 

brottfallshættu vegna félagslegrar einangrunar. Félagsleg einangrun getur 

þannig orsakað brottfall þrátt fyrir góðan námsárangur hjá viðkomandi 

einstaklingi (Tinto, 1987, 106-107). 

Í skólum þar sem námslegt- og félagslegt umhverfi er ekki styðjandi hafa 

utanaðkomandi áhrif meira vægi og auka líkurnar á brottfalli. Nemendur 

eiga þá erfiðara með að þrauka þar til kemur að útskrift. Auðveldara getur 

verið fyrir nemendur að takast á við þessi áhrif í skólum þar sem umhverfið 

er styðjandi. Dæmi um slík utanaðkomandi áhrif er þegar nemandi lendir í 

vandræðum vegna ólíkra hlutverka sinna í skólanum annars vegar og heima 

fyrir hins vegar. Þetta er til dæmis algengt hjá nemendum sem eru 

innflytjendur og fá reynslu af menningu mjög ólíkri sinni eigin í skólanum. 

Slíkir árekstrar valda streitu og þar sem nemendur upplifa félagslegt 

umhverfi sem ekki er styðjandi eða hafa ekki náð að aðlagast félagslega er 

mikil hætta á brottfalli, þar sem utanaðkomandi þrýstingur að heiman 

verður skólanum yfirsterkari. Þessir nemendur eru í raun nauðbeygðir til að 

hætta, oft þrátt fyrir góðan námsárangur, vegna þrýstings utan skólans 

(Tinto, 1987, 108-109). Sjálf þekki ég til í kennaraháskólanum Xios 

Hogeschool Limburg (http://www.xios.be/) sem er á miklu 

innflytjendasvæði í Belgíu. Skólinn er í raun á framhaldsskólastigi og 

nemendur hefja yfirleitt nám þar 18 ára gamlir. Þar eru árekstrar heimilis og 

skóla algengir og setja nemendur oft á tíðum í mjög erfiða stöðu. Í þessum 

http://www.xios.be/
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skóla eru haldin sérstök aðlögunarnámskeið fyrir nemendur sem taldir eru í 

brottfallshættu, innflytjendur og nemendur sem hafa verknámsbakgrunn 

sem dæmi, og er þeim fylgt vel eftir fyrsta árið í skólanum. Þá er sérstök 

ráðgjafarmiðstöð innan skólans þar sem nemendur geta fengið víðtæka 

aðstoð, bæði við námið og við að leysa vandamál sem koma upp vegna 

utanaðkomandi áhrifa. Hafa þessi úrræði skilað góðum árangri að mati 

starfsmanna miðstöðvarinnar (Celep, H., 2011).  

Kerfistengdar varnir gegn brottfalli geta falist í þróun sérstakra 

námsleiða fyrir nemendur í brottfallshættu, ýmist innan eða utan skólans. 

Þá er skólakerfinu sem þjónustar meirihluta nemenda ekki breytt heldur 

annað þróað til hliðar við það fyrir ákveðna hópa nemenda. Úttektir sem 

gerðar hafa verið á slíkum kerfum hafa sýnt fram á jákvæðan árangur. 

Aðferðirnar geta verið ólíkar en þær virðast þó eiga nokkra þætti 

sameiginlega eins og námsumhverfi sem er ekki ógn við nemendur, 

umhyggjusamt starfsfólk sem hefur helgað sig starfinu og viðurkennir 

persónulega ábyrgð á velgengni nemendanna, skólabrag sem hvetur 

starfsfólk til að taka áhættu og vinna sjálfstætt en hefur engu að síður 

faglega samábyrgð og að lokum litlir námshópar. Þrátt fyrir árangurinn sem 

aðgerðir af þessu tagi sýna er sá vandi fyrir hendi að erfitt getur verið að fá 

nemendur til að skrá sig í þetta nám þar sem litið er neikvæðum augum á 

það og það talið vera ruslahaugur fyrir lélega nemendur (Rumberger, 2004, 

244-247). Svokallað fornám sem við höfum í íslenskum framhaldsskólum 

gæti flokkast að einhverju leyti undir þetta úrræði. Þar er sérstök námsleið 

þróuð fyrir þá nemendur sem gengið hefur hvað verst í grunnskóla og eru í 

raun ekki með grunnskólapróf. Bekkir eru minni, utanumhald meira og 

námsefnið aðlagað námsgetu hópsins. Ekki hafa verið gerðar formlegar 

úttektir á fornámsbrautum hérlendis og í skólanum sem ég starfa við er 

brottfall því miður of mikið af þessum brautum (sjá kafla 3.3.). 

Árangursríkar aðgerðir að mati Rumberger (2004) eru þær sem snúa að 

öllu skólakerfinu í heild sinni og ná einnig til fjölskyldna nemenda og 

samfélagsins sem þær búa í. Árangur af slíku átaki hefur verið mjög góður 

en á sama tíma vandfenginn. Central Park East Secondary School í New York 

tókst þetta ætlunarverk. Þar eru 450 nemendur í efri bekkjum grunnskóla 

sem flestir eru í tekjulágum fjölskyldum og eiga í námserfiðleikum. Skólinn 

er þó opinn öllum þeim sem áhuga hafa. Um 20 nemendur eru í hverjum 

hópi og námið bóklegt en nemendur geta þó valið á milli undirbúningsnáms 

fyrir framhaldsskóla og starfstengds náms. Árangur nemenda er metinn 

reglulega með munnlegum prófum eða kynningum þar sem nemendur fá 

gagnrýni á verk sín. Áhersla er lögð á mikil samskipti við foreldra og 

stofnanir í samfélaginu og er samfélagsþjónusta hluti af náminu. 



 

24 

 

Brottfallshlutfallið í skólanum er aðeins 5% og yfir 90% nemendanna fara í 

framhaldsnám. Rannsóknir hafa sýnt að það sem skólar þurfa til að halda 

brottfalli nemenda í lágmarki er hæft starfsfólk sem helgar sig starfinu og 

ákveðin kerfisuppbygging sem styður alla nemendur til náms. Báðir þessir 

þættir þurfa að vera til staðar og vinna saman, það er ekki til neins að 

innleiða nýjar og óhefðbundnar kennsluaðferðir ef kennararnir eru ekki 

tilbúnir til að prófa þær. Ef gera á róttækar, kerfislegar breytingar getur 

verið nauðsynlegt að ráða nýtt starfsfólk sem frá byrjun er tilbúið til að lúta 

markmiðum skólans og vinna samkvæmt þeim (Rumberger, 2004, 247-249). 

Of oft beinast aðgerðir eingöngu að kerfislegum þáttum innan skólanna en 

ekki þeim starfsmönnum sem hafa hvað mest áhrif á nemendur en það eru 

kennarar, námsráðgjafar og skólastjórnendur (Noel, Levitz, Saluri og félagar, 

1987, 9). 

Eins og Keller (1983) bendir á í rannsókn sinni skipta starfsmenn 

skólanna miklu máli þegar reynt er að ráða bót á brottfallsvandanum. 

Umhyggjusamt viðmót kennaraliðsins og annarra starfsmanna er talið eitt 

máttugasta aflið til að draga úr brottfalli. Starfsfólkið þarf að vera þannig 

gert að það hafi brennandi áhuga á því að hjálpa nemendum að ná eins 

langt og þeir geta. Það þarf að hafa áhuga á samskiptum við nemendurna 

og að láta þá finna að þeir skipti máli. Nemendur eru ekki truflun á vinnu 

kennara heldur ástæðan fyrir því að þeir hafa vinnu (Noel, Levitz, Saluri og 

félagar, 1987, 16-18).   

Tinto (1987) telur nauðsynlegt að skólar fylgi sex gullnum reglum ef þeir 

ætla raunverulega að draga úr brottfalli. Sú fyrsta er að tryggja það að nýir 

nemendur fái tækifæri til að verða sér út um þá þekkingu og færni sem þarf 

til að ná árangri í náminu. Önnur reglan er að skólar stuðli að því að 

persónuleg tengsl myndist á milli starfsmanna og nemenda umfram formleg 

samskipti í námsumhverfinu. Sú þriðja er að aðgerðir gegn brottfalli séu 

kerfisbundnar. Fjórða reglan segir að aðgerðir eigi að hefjast eins fljótt og 

hægt er. Um leið og erfiðleikar sjást hjá nemendum þarf að taka á þeim til 

að koma í veg fyrir að þeir orsaki brottfall. Fimmta gullna reglan er sú að 

skólastarfið á að snúast um nemendurna. Þær aðgerðir sem skila árangri 

eiga það sameiginlegt að snúast um þarfir og áhuga nemenda, jafnvel þegar 

þær stangast á við þarfir og áhuga skólans eða kennaranna. Það er sönn 

skuldbinding skóla og starfsfólks við nemendur sína í daglegu starfi sem 

verður til þess að nemendur þroska með sér hollustu gagnvart skólanum 

sínum. Sjötta og síðasta reglan er sú að markmið allra aðgerða á að snúast 

um menntun en ekki bara það að koma í veg fyrir brottfall. Skólar eiga ekki 

aðeins að einblína á það að nemendur hangi þar áfram heldur þarf að 

tryggja að nemendur fái tækifæri til að þroskast félagslega og námslega á 
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meðan náminu stendur (Tinto, 1987, 138-140). Baráttan við brottfallið 

hlýtur líka að þurfa að eiga sér stað í kennslustofunni því allar aðgerðir 

stjórnvalda og skólastjórnenda verða að engu ef  þær skila sér ekki þangað 

sem nemendur verja mestum tíma sínum í skólanum.  

2.4 Samband kennara og nemenda 

Það er löngu orðið ljóst að góð samskipti í kennslustofunni, bæði á milli 

kennara og nemenda og eins innan nemendahópsins, hafa jákvæð áhrif á 

nám og kennslu eins og ýmsar rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, hafa 

sýnt fram á (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Jóna Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2004; Watson og Ecken, 

2003). Af þessu hlýtur að leiða að góð samskipti á milli kennara og nemenda 

geta dregið úr brottfalli; ef nemendum bæði líður og gengur vel í skólanum 

eru minni líkur á því að þeir gefist upp.  

Fjölbreytt samskipti eiga sér stað innan hvers skóla en af þeim öllum 

virðast samskipti á milli nemenda og kennara hafa mest áhrif á seiglu 

nemenda til að ljúka námi og þá sérstaklega þegar samskiptin ná út fyrir 

formlegheit kennslustundarinnar. Í rannsókn Pascarella og Terenzini árið 

1977 kom fram að ef samskipti milli nemenda og kennara eru lítil sem engin 

og/eða að nemandinn skynjar þau sem formleg boðskipti einskorðuð við 

akademíska vinnu eykur það líkur á því að nemendur gefist upp á námi. Það 

eru samskiptin innan kennslustofunnar sem gefa tóninn og móta þau 

samskipti sem geta orðið utan hennar. Nemendur lesa í hegðun kennarans í 

kennslustofunni þannig að ef hann virðist ekki móttækilegur og næmur þar 

leita nemendur síður eftir frekari samskiptum, sem getur haft neikvæð áhrif 

á samband kennara og nemenda (Tinto, 1987, 65-66).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðmót kennara hefur áhrif á líðan 

nemenda og námsárangur þeirra. Dæmi um þetta er að hlýja leikskóla-

kennara í samskiptum við leikskólanemendur virðist tengjast því hversu vel 

börnin aðlagast grunnskólanum við upphaf skólagöngu. Þá tengist neikvætt 

viðhorf nemenda á aldrinum 8-10 ára í garð kennara þegar kemur að 

samskiptum við hann, erfiðleikum þeirra í skólanum. Nemendur sem á fyrri 

hluta unglingsáranna töldu kennarann styðjandi og umhyggjusaman voru 

líklegri til að sýna meðal annars námsáhuga og ábyrgð í námi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, 55-56). Þó að hér sé fjallað um yngri nemendahópa 

má telja líklegt að þetta eigi einnig við um eldri aldurshópa.  

Werner og Smith rannsökuðu árið 1982 börn sem voru frá fátækum 

heimilum og komust að því að einn af þeim þáttum sem höfðu jákvæð áhrif 

á árangur þessara nemenda sem flokkuðust í áhættuhóp, var styðjandi 
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samband við kennara. Slíkt samband gat komið í veg fyrir brottfall, 

hegðunarvandamál og slakan námsárangur. Rannsókn Pederson, Faucher 

og Eaton árið 1978 sýndi að kennarar sem komu fram við nemendur eins og 

þeir væru einhvers virði, studdu þá til að vera sjálfstæðir, hvöttu þá til 

árangurs og hjálpuðu þeim að skilja og takast á við kröfur umhverfisins 

höfðu mikil og jákvæð áhrif þegar kom að brottfalli, námsárangri, 

samskiptafærni og aðlögun á fullorðinsárum, borið saman við aðra á sama 

aldri. Í rannsókn sinni árið 1983 telur Boyer styðjandi samband kennara og 

nemenda geta dregið mikið úr brottfalli. Nemendur sem standa sig illa í 

námi og eru í áhættuhópi þegar kemur að brottfalli hafa gjarnan reynt og 

orðið vitni að erfiðleikum í samböndum, til dæmis á milli foreldra. Gott 

samband slíkra einstaklinga við kennarann sinn virðist bæta úr neikvæðum 

áhrifum þessarar reynslu (Pianta og Walsh, 1996, 161). Þó að þessar 

rannsóknir hafi ekki endilega tekið til nemenda á framhaldsskólaaldri tel ég 

niðurstöðurnar eiga jafnt við um þá og grunnskólanemendur.  

Jóna Guðbjörg Torfadóttir rannsakaði samskipti sín við nemendur þar 

sem einblínt var á óvænt atvik í skólastofunni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að „næmi kennara til að skynja þarfir nemenda og kunnátta í 

að leiða samræðu farsællega til lykta geti skipt sköpum við að byggja upp 

gagnkvæmt traust og virðingu í bekkjarstarfi, en það er forsenda fyrir 

góðum samskiptum kennara og nemenda” (Jóna Guðbjörg Torfadóttir og 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2008, 47). Í rannsókn sinni fjallar Jóna Guðbjörg um 

ýmsar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á samskiptum kennara og 

nemenda. Ein þeirra var gerð af Brophy og Good árið 1974 og benda 

niðurstöður hennar til þess að hlýja og eldmóður kennara skipti máli þegar 

kemur að námsárangri nemenda. Séu þessir eiginleikar fyrir hendi stuðli 

þeir líka að betri og virkari svörun frá nemendum og jákvæðari bekkjaranda. 

Wentzel sýndi árið 2002 fram á það að kennarar geti haft meiri áhrif á 

námsárangur nemenda sinna með samskiptum sínum við þá heldur en 

kennslu á ákveðnu fagi og samkvæmt rannsókn Watson og Ecken árið 2003 

stuðla traust og umhyggja í samskiptum kennara og nemenda að aukinni 

getu þeirra í námi og meiri hæfni í að sýna öðrum umhyggju (Jóna Guðbjörg 

Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008, 50). 

Allar þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að framan sýna fram 

á mikilvægi góðra samskipta milli kennara og nemenda sem stuðla að betri 

námsárangri og líðan í skóla, og vonandi minna brottfalli í kjölfarið.  
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2.5 Bekkjarandi og sjálfstraust   

Á síðustu árum hefur íslenskt samfélag tekið miklum breytingum þegar 

kemur að skólasókn ungmenna. Á mínum framhaldsskólaárum, í kringum 

1995, var það svo að flestir þeirra nemenda sem áttu erfitt með nám fóru 

beint út á vinnumarkaðinn að loknum grunnskóla. Í dag er staðan allt önnur 

því nánast allir 16 ára unglingar halda áfram námi. Árið 2009 skráðu til 

dæmis 95% 16 ára unglinga sig í framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, sótt 14. 

mars 2011). Brottfallið sem á sér stað á sama tíma hlýtur að benda til þess 

að skólaumhverfið hafi ekki þróast samhliða þessum breytingum. Þó að 

framhaldsskólinn eigi samkvæmt lögum að vera fyrir alla (Lög nr. 92, 12. júní 

2008) virðist hann ekki vera það. Ákveðnir hópar nemenda virðast ekki finna 

nám við hæfi eða fá ekki nauðsynlegan stuðning, flosna upp og hætta. Sé 

tekið mið af brottfallstölum og þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hér 

á landi má segja að framhaldsskólinn sé alls ekki fyrir alla. Það sem 

stjórnvöld gerðu til að bregðast við þeirri þróun að sífellt stærri hluti hvers 

árgangs hélt áfram námi var að setja upp almenna braut og fornámsbraut 

sem átti að mæta þörfum þeirra nemenda sem höfðu ekki staðið sig vel á 

grunnskólaprófinu og áttu í námserfiðleikum í framhaldsskólanum. Í þessu 

átti að felast öflug ráðgjöf þar sem þessi nemendahópur hefði oft frekar 

neikvæða sjálfsmynd (Svanfríður Jónasdóttir, 2006, 107-108).  

Þrátt fyrir tilkomu þessara námsbrauta er brottfall úr íslenskum 

framhaldsskólum enn of mikið. Í skólanum mínum hefur mikil vinna verið 

lögð í þróun almennrar brautar og fornáms og ýmsar breytingar og 

betrumbætur gerðar á síðustu árum en engu að síður er mesta brottfallið úr 

hópi nemenda á þessum námsleiðum. Þær aðgerðir sem reyndar hafa verið 

duga ekki til. Þetta hafa að miklu leyti verið kerfislegar breytingar, til dæmis 

á skipulagi brautanna, stundatöflu og vali nemenda en lítið snúið að 

kennsluháttum kennara eða samskiptum þeirra við nemendur.  

Á síðustu áratugum hefur sálfræðilegum greiningum á börnum í 

Bandaríkjunum fjölgað verulega. Svipuð þróun hefur einnig átt sér stað hér 

á landi. Sem dæmi má nefna að á fyrstu starfsárum Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins voru tilvísanir í kringum 100 talsins en um 20 árum 

síðar, árið 2008, voru þær orðnar 344 (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

sótt 13. febrúar 2012). Um 5-10% barna og unglinga eru með ADHD 

greiningu, sem er athyglisbrestur með ofvirkni. Aukin notkun örvandi lyfja 

við einkennum ADHD í aldurshópnum 0-18 ára á síðustu árum hér á landi 

bendir til aukins fjölda greininga. Árið 1989 notuðu 0,02% lyf en árið 2006 

hafði hlutfallið hækkað í 2,51% (Helga Zoëga, Gísli Baldursson og Matthías 

Halldórsson, 2007). Ef þessar upplýsingar væru notaðar í skólum til að finna 
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út hvernig best er að koma til móts við þessa nemendur og kenna þeim væri 

þessi þróun jákvæð að mati Pianta og Walsh (1996). Sú virðist þó ekki vera 

raunin þar sem þessar upplýsingar eru nær eingöngu notaðar til að flokka 

og velja nemendur í hópa (Pianta og Walsh, 1996, 145). Breytt umhverfi á 

Íslandi þýðir að við fáum nemendur inn í skólana sem við vitum að eru ekki 

sterkir námslega og hefðu á árum áður ekki ratað inn í framhaldsnám. 

Margir þessara nemenda eru með námsvanda sem getur gert þeim erfitt 

fyrir.  

Ein af brottfallsrannsóknunum sem gerðar hafa verið hér á landi sýndi 

tengsl á milli sjálfsálits nemenda og einkunna á samræmdu prófi í íslensku; 

þannig að þeir sem fengu falleinkunn á prófinu höfðu minna sjálfsálit en 

hinir. Því verr sem fólkinu hafði líkað í grunnskóla þeim mun minna sjálfsálit 

hafði það. Þá var það einnig þannig að þeir sem höfðu ekki útskrifast úr 

framhaldsskóla við 24 ára aldur voru líklegastir til að vera meðal þeirra sem 

minnst sjálfsálit hafa. Þeir sem höfðu lokið stúdentsprófi á sama aldri voru 

ólíklegastir til að vera meðal þeirra (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002, 68-70). Þetta sýnir hversu mikilvægt er að halda vel utan um 

og efla sjálfstraust þeirra nemenda sem innritast í fornám og á almenna 

braut þar sem þeir eru í meiri brottfallshættu en aðrir nemendur.  

Jákvæður bekkjarandi og gott sjálfstraust nemenda skipta máli varðandi 

líðan nemenda í skólanum, árangur þeirra og líkur á brottfalli. Ákveðnar 

kennsluaðferðir samhliða góðum samskiptum kennara og nemenda geta 

stuðlað að þessum þáttum og verður sjónum beint að þeim aðferðum í 

næsta kafla.  

2.6 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

2.6.1 Samvinnunám 

Með það að markmiði að styrkja nemendur, efla sjálfstraust þeirra og auka 

líkurnar á því að þeim líði og gangi vel í skólanum tel ég nauðsynlegt að 

sníða skipulag áfanga og námsefnið að þeirra þörfum. Til þess þarf 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem stuðla að þessum þáttum og að mínu mati 

eru samvinnunámsaðferðir vel til þess fallnar. Samvinnunám byggir á því að 

nemendur vinni saman í hóp að því að leysa ákveðin verkefni. Markmiðið er 

ekki aðeins að þeir leysi verkefnin saman heldur eru þeir samábyrgir fyrir 

því að allir í hópnum tileinki sér námsefnið (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 18). 

Samvinnunám getur verið árangursrík leið til að ná ákveðnum vitsmuna-

legum og félagslegum námsmarkmiðum auk þess sem það tekur á tveimur 
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algengum vandamálum kennslustofunnar; óvirkni nemenda og ólíkri 

námslegri getu þeirra (Cohen, 1994, 6).   

David og Roger Johnson (1989) hafa fjallað mikið um víðtæk áhrif sam-

vinnunáms á nemendur og bekkjaranda. Rannsóknir þeirra hafa leitt í ljós 

að samskipti nemenda í kennslustofunni hafa áhrif á hversu mikið þeir 

leggja á sig til að ná árangri, á gæði sambandsins sem myndast á milli þeirra 

og félagslega aðlögun þeirra og hæfni. Svokölluð eflandi samskipti (e. 

promotive interaction) verða til þess að nemendur hjálpa hver öðrum að 

standa sig vel og ljúka verkefnum með markmið alls hópsins í huga og til 

verður bekkjarandi sem einkennist af umhyggju og trúnaði. Nemendur 

hugsa ekki bara um að þeir standi sig vel heldur vilja að hópurinn í heild nái 

árangri. Í þessu felst meðal annars að þeir hjálpa hver öðrum og aðstoða, 

skiptast á upplýsingum og vinna úr þeim á árangursríkan máta, skiptast á 

skoðunum og gagnrýni til að fá sem besta niðurstöðu, rökræða hlutina til að 

fara dýpra í vandamálin og sjá allar hliðar þeirra, leggja sig alla fram við að 

ná sameiginlegum markmiðum hópsins, treysta öðrum og sýna að þeir eru 

traustsins verðir á móti (Johnson og Johnson, 1999, 195-196). 

Eitt af því sem samvinnunámsaðferðir stuðla að er aukið sjálfstraust 

nemenda, þeir sýna meira öryggi þegar kemur að því að segja frá 

hugmyndum sínum og treysta því frekar að þær eigi við. Til þess að geta 

unnið samvinnuverkefni þurfa nemendur bæði að tjá sig munnlega og 

hlusta á hina og sýndi rannsókn Neer árið 1987 að það getur verulega 

dregið úr kvíða fyrir því að tala opinberlega, sem virðist vera nokkuð 

almennur (Johnson og Johnson, 1999, 197-198). 

Virkni nemenda í námi eykst eftir því sem líkur á góðum námsárangri eru 

meiri, samhliða því að góður árangur sé talinn mikilvægur. Þegar kemur að 

samvinnunámi hafa Johnson og Johnson (1989) sýnt fram á að líkur á 

góðum námsárangri eru taldar meiri og mikilvægari heldur en þegar 

nemendur læra hver fyrir sig eða í samkeppni við aðra. Það að nemendur 

vinni að sameiginlegum markmiðum verður til þess að tilfinningalegt sam-

band myndast á milli þeirra og þeim fer að líka hverjum við annan sem svo 

gefur af sér aukinn áhuga þeirra á að hjálpa hver öðrum að ná árangri og 

líða vel. Þessar jákvæðu tilfinningar sem verða til innan hópsins hafa mikil 

og góð áhrif á virkni nemenda. Til þess að virk og eflandi samskipti geti átt 

sér stað verður að byggja upp gagnkvæmt traust innan hópsins og gerist 

það smám saman þegar nemendur vinna saman (Johnson og Johnson, 1999, 

199-200). Nemendur sem venjulega gera allt annað en það sem þeir eru 

beðnir um að gera verða jafnvel virkir í vinnunni þegar sam-

vinnunámsaðferðir eru notaðar. Ástæðan fyrir þessu er sú að nemendurnir 
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vilja ekki bregðast öðrum í hópnum og vilja heldur ekki að hópfélagarnir 

meti þá á neikvæðan hátt. Þá aðstoða aðrir í hópnum þegar einhver 

nemendanna skilur ekki eitthvað. Ástæðan fyrir því að nemendur eru óvirkir 

í kennslustundum er oft sú að þeir skilja ekki verkefnin sem þeir eiga að 

vinna (Cohen, 1994, 3). 

Það þarf jákvæðan bekkjaranda til að ná upp námslegri virkni í hópi 

nemenda og samvinnunámsaðferðir stuðla að þessu. Eftir því sem 

bekkjarandinn verður jákvæðari batnar skólasókn nemenda, ábyrgðar-

tilfinning þeirra gagnvart skólaverkefnum eykst og líka vilji til að taka að sér 

erfið verkefni, virkni og seigla verður meiri og áhugi þeirra á að verja 

skólann gegn utanaðkomandi gagnrýni eykst. Það verður líka auðveldara 

fyrir nemendur að hlusta á samnemendur og taka skoðanir þeirra til greina 

og þeir öðlast ábyrgðartilfinningu gagnvart velgengni samnemenda og 

árangri hópsins (Johnson og Johnson, 1999, 206-207). Samvinnunám er 

sérstaklega gott til þess að þróa samhug milli nemenda af ólíku þjóðerni og 

þannig koma í veg fyrir kynþáttafordóma (Cohen, 1994, 17). 

Rannsóknir Treisman árið 1985 og Wales og Stager árið 1978 sýndu að 

samvinnunám getur dregið úr brottfalli nemenda. Tinto (1975, 1987) hefur 

sýnt fram á að eftir því sem nemendur taka meiri þátt í námi og kennslu 

aukast líkurnar á því að þeir útskrifist. Félagsleg staða nemenda innan 

skólans, lögun þeirra að hópnum og tilfinningatengsl við samnemendur hafa 

mikla fylgni við brottfall. Eftir því sem þessir þættir eru betri og jákvæðari 

þeim mun minna mælist brottfallið. Astin komst árið 1985 að sömu 

niðurstöðu, námsleg og félagsleg þátttaka nemenda í skólalífinu hefur mikil 

áhrif á seiglu og árangur þeirra. Á þetta sérstaklega við um nemendur sem 

eru hlédrægir og hafa átt í erfiðleikum (Johnson  og Johnson, 1999, 209).  

Samvinnunámsaðferðir hafa líka jákvæð áhrif á sjálfstraust nemenda, 

umfram aðferðir sem byggja á einstaklingsvinnu eða samkeppni við aðra 

nemendur. Samskiptin sem samvinnunám felur í sér snúast ekki um það að 

vinna eða tapa heldur stuðla að því að nemendur ýta undir velgengni 

annarra, sjá hæfileika þeirra í raunsæju ljósi og gefa hver öðrum nákvæma 

endurgjöf. Þetta verður til þess að hver og einn viðurkennir sjálfan sig sem 

hæfa manneskju (Johnson og Johnson, 1999, 212-213).  

Samvinnunámsaðferðir virðast fela í sér allt það góða sem kennarar 

vonast til að nemendur tileinki sér, góð samskipti byggð á virðingu og 

trausti, sjálfstraust og trú á öðrum, hæfni til að vinna úr upplýsingum, að 

ljúka verkefnum á árangursríkan hátt og tjá sig munnlega. Það krefst hins 

vegar mikils af kennaranum að byggja upp árangursríkt samvinnunám, því 

það að vinna saman í hópi felur ekki endilega í sér samvinnunám. Verkefnin 
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þurfa að vera þannig uppbyggð að þau krefjist raunverulegrar samvinnu og 

samskipta nemendanna. Það þarf líka að kenna nemendum að vinna í hóp 

því hvorki er hægt að gera ráð fyrir því að börn né fullorðnir kunni það 

(Cohen, 1994, 3). Eitt af markmiðunum í starfendarannsókn minni er að 

byggja upp raunverulegt samvinnunámsumhverfi í kennslustofunni til að 

stuðla að jákvæðum bekkjaranda og auknu sjálfstrausti nemenda með það 

fyrir augum að halda þeim í námi.  

2.6.2 Fjölmenningarleg kennsla og CLIM 

Fjölmenningarleg kennsla þýðir: sameiginlegur lærdómur fólks 

af mismunandi þjóðerni, fólks með mismunandi menningar-

legan og trúarlegan uppruna, fólks með mismunandi hæfni og 

ólíka getu á mismunandi sviðum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 

11). 

Allir nemendahópar eru fjölmenningarlegir, jafnvel þótt allir nemendurnir 

séu af sama þjóðerni, þar sem þeir hafa allir alist upp við mismunandi 

aðstæður og siði innan hverrar fjölskyldu. Við fjölmenningarlega kennslu er 

mikilvægt að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Það skiptir líka miklu máli að 

skapa öruggt námsumhverfi og andrúmsloft sem hvetur nemendur til 

opinna samskipta. Samvinnunámsaðferðir eru, eins og fyrr segir, vel til þess 

fallnar, þar sem nemendur læra mikilvægi þess að komast að samkomulagi 

og að taka ábyrgð hver á öðrum, sem og ýmsir leikir og æfingar. 

Nauðsynlegt er fyrir kennarann að tengja viðfangsefni við raunveruleikann 

og það sem vekur áhuga nemenda. Þá er mikilvægt að nemendur fái þjálfun 

í þeirri færni sem nauðsynleg er í samvinnunámi svo þeir haldi ekki áfram að 

nota það hegðunarmynstur sem þeir eru vanir í einstaklingsverkefnum. Þeir 

þurfa meðal annars að tileinka sér þá hugsun að það er enginn búinn fyrr en 

allir eru búnir (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 13-15). 

CLIM (e. cooperative learning in multicultural groups) eða samvinnunám 

í fjölbreyttum nemendahópi er kennsluaðferð sem fellur undir samvinnu-

nám eins og nafnið ber með sér. Þessi aðferð er talin sérstaklega góð til að 

ná markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu þar sem hver nemandi fær 

tækifæri til að nýta hæfileika sína við námið. Með aðferðinni er stefnt að því 

að auka, meðal annars, samvinnu nemenda, víðsýni, skilning og samskipti. 

CLIM verkefnin stuðla að aukinni félagsfærni nemenda. Séu þau notuð 

reglulega ættu nemendur að læra að vinna saman á árangursríkari hátt, 

læra að nýta betur hæfni hvers og eins og að virða og meta hver annan. 

CLIM verkefnin ganga út á upplýsingaöflun og –miðlun nemenda þar sem 
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þeir eru í ákveðnum hlutverkum á meðan kennarinn fer í hlutverk 

leiðbeinanda sem leiðbeinir og hvetur. Hvert verkefni er útbúið eftir 

ákveðnum grunnreglum þannig að þau reyni á fjölgreindirnar og að virkni og 

sjálfstæði nemenda sé sem mest (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 23-26).     

Hluti af CLIM aðferðinni er að laga stöðu nemenda innan bekkjarins en 

staðan er grundvallaratriði til að allir nemendur hafi aðgang að lærdóms-

ferlinu. Hægt er að skipta nemendum í hástöðu- eða lágstöðunemendur 

eftir til dæmis hegðun, útliti og námsárangri. Þeim mun hærri stöðu sem 

nemendur hafa þeim mun líklegri eru þeir til þátttöku í samskiptum og 

öfugt. Nemendur með lága stöðu eru útilokaðir frá lærdómsferlinu. Dæmi 

um þetta er að nemandi fái ekki aðgang að verkefninu, að hann tali minna 

en aðrir í hópnum og að hann sé hunsaður þegar hann talar. Nemendur 

með íslensku sem annað tungumál eru oft í hópi lágstöðunemenda. Öll 

vinnan miðar að því að breyta stöðu nemendanna með því að sýna öllum 

hópnum fram á að allir hafa ákveðna hæfileika sem þarf að nýta til að geta 

leyst verkefnin. Þau þurfa að vera þannig uppbyggð að nemendur átti sig á 

kostum þess að hafa fólk með hæfni á ólíkum sviðum innan hvers hóps. 

Hver hópur ætti að vera blandaður hvað varðar til dæmis námsgetu, kyn og 

þjóðerni, aðalatriðið er að nemendur með ólíka hæfni og getu séu saman í 

hópum. Kennarar telja lágstöðunemendur oft vera óvirka, áhugalausa eða 

með hegðunarvandamál þegar raunveruleg ástæða fyrir hegðun þeirra er sú 

að þeim er meinuð þátttaka í verkefnum. Þegar nemendur eru óvirkir er það 

yfirleitt vegna útilokunar. Hvorki nemandinn sjálfur né aðrir nemendur hafa 

trú á því að viðkomandi hafi nokkuð fram að færa. Þessu verður kennarinn 

að taka eftir og bregðast við. Til að geta breytt stöðu nemenda þarf 

kennarinn að sannfæra hópinn um það að hver og einn þeirra búi yfir 

ákveðinni hæfni sem nýta þurfi í hópvinnunni og verkefnin þurfa síðan að 

reyna á ólíka hæfni auk þess að vera ögrandi og skemmtileg. Kynna þarf 

fjölgreindakenninguna fyrir nemendum (Guðrún Pétursdóttir, 2003, 30-33). 

2.6.3 Kennsla í anda fjölgreindakenningarinnar 

Til að geta boðið upp á nám og kennslu við hæfi allra nemenda tel ég 

gagnlegt að hafa fjölgreindakenningu Howard Gardners í huga. Árið 1983 

setti hann fram þá kenningu að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir. 

Hann taldi þær aðferðir sem notaðir höfðu verið fram að þeim tíma til að 

mæla greind takmarkandi og eins viðhorf fólks til þess hvað greind raun-

verulega er. Hann taldi að aldrei myndi vera hægt að búa til endanlegan og 

óhrekjanlegan lista yfir allar mannlegar greindir (Gardner, H., 1993, 4 og 

59). Það var af þeirri ástæðu sem hann bætti áttundu greindinni við síðar 
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(1999) og útilokaði ekki möguleikann á því að þær væru enn fleiri (Gardner, 

H., 1999, 47). Greindirnar átta eru líkams- og hreyfigreind, málgreind, rök- 

og stærðfræðigreind, rýmisgreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, 

tónlistargreind, og umhverfisgreind. Samkvæmt kenningunni búa allir 

einstaklingar yfir ákveðinni færni í öllum greindunum átta, en mismikilli. 

Flestir hafa sumar greindir mikið þróaðar, aðrar í meðallagi og enn aðrar 

lítið þróaðar (Armstrong, 2001, 13-21). Þetta er ástæðan fyrir því að sumir 

nemendur skara fram úr í til dæmis stærðfræði en eiga erfitt með að læra 

tungumál, þeir hafa þá líklega vel þróaða rök- og stærðfræðigreind en 

minna þróaða málgreind. Mikilvægt er að taka tillit til þessa við kennslu og 

námsefnisgerð. Allir nemendur þurfa að eiga jafna möguleika á því að 

standa sig vel og finna að þeir ráði við verkefnin sem lögð eru fyrir, það 

skiptir miklu máli ef markmiðið er að öllum líði vel í skólanum og hafi áhuga 

á náminu.  

Fjölgreindakenningin felur í sér að engin ein kennsluaðferð hentar öllum 

nemendum þar sem þeir búa yfir mismunandi hæfni í greindunum átta. Af 

þessari ástæðu er nauðsynlegt fyrir alla kennara að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir svo að allir nemendur nái árangri í náminu. Ef lögð er 

áhersla á greindirnar við skipulagningu kennslunnar ættu allir nemendur að 

fá að njóta sín að minnsta kosti hluta úr hverjum degi (Armstrong, 2001, 

63).  

2.7 Samantekt 

Brottfall nemenda úr framhaldsskóla er talsvert hér á landi og hefur verið 

síðustu ár. Víðtækar rannsóknir hafa verið gerðar á brottfalli, ástæðunum 

fyrir því og áhrifum þess, bæði hér og erlendis. Það er þó ómögulegt að 

benda á eina ákveðna ástæðu fyrir því að nemendur hætta í skóla. Þær 

ástæður sem nemendur nefna oft eru skólaleiði, óljós framtíðarsýn, 

fjárhagsvandræði, gott starf í boði og heimilisaðstæður. Rannsóknir Tinto 

hafa sýnt að ásetningur nemenda og skuldbinding í námi er það sem mest 

áhrif hefur á brottfall þeirra. Íslenskar rannsóknir sýna að utanaðkomandi 

þættir, eins og stuðningur foreldra, geta haft mikil áhrif á brottfall nemenda 

úr skóla. Einnig að áhrif þess að hætta námi að loknum grunnskóla geta 

verið mjög slæm, til dæmis á andlega og líkamlega heilsu ungmenna. 

Margar leiðir eru færar í baráttunni við brottfallið þó að engin töfralausn 

hafi litið dagsins ljós. Til þess að aðgerðir gegn brottfalli séu árangursríkar 

þurfa þær að taka á mörgum mismunandi breytum í samræmi við það 

hversu fjölbreyttar ástæður brottfalls geta verið. Til að minnka líkur á 

brottfalli er mikilvægt að nemendur aðlagist bæði námslegu og félagslegu 
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umhverfi skóla og geta kennarar og aðrir starfsmenn haft úrslitavald þegar 

kemur að þrautseigju nemenda við skólagönguna. Bæði innlendar og 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á það að góð samskipti á milli kennara 

og nemenda, bæði innan og utan kennslustofunnar, geta haft jákvæð áhrif á 

árangur nemenda í námi og dregið úr brottfalli. Þá skiptir jákvæður 

bekkjarandi og gott sjálfstraust nemenda einnig máli þegar kemur að líðan 

nemenda í skólanum, árangri þeirra og líkum á brottfalli. Fjölbreyttir 

kennsluhættir og kennsluaðferðir, sem stuðla að því að koma til móts við 

þarfir allra nemenda, bæta stöðu þeirra innan bekkjarins og ýta undir 

þátttöku nemenda í skólasamfélaginu, geta haft áhrif á þá námslegu og 

félagslegu aðlögun sem nemendum er nauðsynleg til að ná árangri og ljúka 

námi. Ég tel að hver kennari þurfi að líta í eigin barm og gera breytingar á 

kennslu og viðmóti til nemenda ef raunverulega á að draga úr brottfalli og 

er þessi starfendarannsókn liður í því hjá sjálfri mér.    

2.8 Rannsóknarspurningar 

Markmið mitt með þessari rannsókn er að kynna mér hvaða leiðir eru færar 

fyrir kennara til að minnka líkur á brottfalli nemenda og vænlegar til 

árangurs. Brottfall á sér stað vegna mjög margra og ólíkra áhrifaþátta hjá 

hverjum einstaklingi. Meðal þeirra eru skólinn, námið, kennslan og þar með 

kennarinn. Með rannsókninni vil ég kanna hvað ég get gert til að koma í veg 

fyrir brottfall nemenda í þeim áföngum sem ég kenni. Meginspurningin í 

rannsókninni er því: Hvað get ég sem kennari gert til að draga úr brottfalli 

nemenda?  Eftir að hafa kynnt mér þær rannsóknir sem fjallað er um hér í 2. 

kafla hafa eftirfarandi undirspurningar verið settar fram, ásamt 

meginspurningunni, í þeim tilgangi að ná þessum markmiðum: 

1. Hvað get ég sem kennari gert til að draga úr brottfalli nemenda? 

a) Hafa jákvæð samskipti á milli kennara og nemenda áhrif á 

brottfall? 

b) Skiptir bekkjarandinn máli þegar kemur að brottfalli? 

c) Geta fjölbreyttar kennsluaðferðir hjálpað til við að halda 

nemendum í námi?
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3 Vettvangur rannsóknarinnar 

3.1 Almenn braut – fornám 

Í 2. grein framhaldsskólalaga er fjallað um hlutverk framhaldsskóla. Þar 

kemur fram að hlutverk hans er meðal annars að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Í 32. grein 

sömu laga kemur fram að allir þeir sem hafa lokið grunnskólanámi, jafngildri 

undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla (Lög nr. 92, 12. júní 2008). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 

sem gefin var út árið 2004 segir að hver skóli skuli skipuleggja nám á 

almennri námsbraut fyrir þá nemendur sem uppfylla ekki skilyrði til 

inngöngu á lengri námsbrautir eða hafa ekki gert upp hug sinn varðandi 

áframhaldandi nám. Þessum nemendum á að standa til boða öflug náms- og 

starfsráðgjöf og námið skal miðast við þarfir einstakra nemenda, eins og 

hægt er í hverjum skóla. Áhersla er lögð á að nemendum sé veitt aðstoð og 

leiðsögn og þeir hvattir til að velja sér viðfangsefni miðað við getu og 

áhugasvið (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2004, 23). Í nýrri Aðalnámskrá 

framhaldsskóla sem gefin var út 2011 eru skólum ekki settar skorður þegar 

kemur að námsbrautum í boði en fara þarf eftir ákveðnum viðmiðunar-

reglum við gerð þeirra sem Menntamálaráðuneytið setur, sem auk þess þarf 

að samþykkja allar brautarlýsingar. Lögð er áhersla á að nemendum gefist 

kostur á námslokum á ólíkum hæfniþrepum og myndu námslok á 

fornámsbraut líklega vera á fyrsta hæfniþrepi (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, 37-39). Ný námskrá hefur enn ekki að fullu tekið gildi 

og er því enn unnið samkvæmt þeirri eldri þegar kemur að fornámsbrautum 

í skólanum mínum.      

Í framhaldsskólanum mínum er almenn braut í boði en að auki almenn 

braut / fornám fyrir nemendur sem fá undir 5 í skólaeinkunn í íslensku og 

stærðfræði við lok 10. bekkjar grunnskóla. Námið er skipulagt sem tveggja 

anna nám og skiptist brautin í tvennt, fornám 1 og fornám 2. Í fornámshópi 

1 eru nemendur sem eru sterkari námslega. Á síðustu árum hafa um það bil 

40 nemendur verið í fornámi ár hvert. Áfangarnir sem nemendur taka eru 

venjulega íslenska, stærðfræði, lífsleikni, upplýsingatækni, íþróttir og 

valáfangi sem oftast tengist verknámi eða listum. Kennararnir sem kenna 

fornámsáfangana eru einnig umsjónarkennarar nemendanna og eiga að 
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vera í miklum samskiptum bæði við nemendur og forráðamenn. Aðhald og 

eftirlit á að vera meira í fornámi en gengur og gerist á öðrum námsbrautum. 

Í upphafi skólaársins eru forráðamenn boðaðir á foreldrafund þar sem þeir 

fá tækifæri til að hitta kennarana og kynna sér tilhögun námsins. Rétt er að 

geta þess að kennarar sem kenna fornámsáfanga hafa enga sérstaka 

sérhæfingu eða þjálfun umfram aðra kennara í skólanum og kenna almenna 

áfanga samhliða kennslu í fornámi.  

3.2 Vandi fornámsnemenda og -kennara 

Nemendur á fornámsbraut búa almennt ekki yfir mikilli námsgetu og eru oft 

með dyslexíu eða aðra námserfiðleika. Sumir hafa misst úr námi, til dæmis 

vegna veikinda eða heimilisaðstæðna, og aðrir hafa átt erfitt uppdráttar 

vegna hegðunarvandamála. Þá er ekki óalgengt að nemendur af erlendum 

uppruna sem hafa aðeins búið hér á landi í nokkur ár þurfi að byrja í 

fornámi þó að námsárangur í grunnskóla skýrist mögulega eingöngu af lítilli 

kunnáttu í íslensku. Eins og sjá má af ofansögðu er nemendafánan í 

fornámshópunum yfirleitt mjög fjölbreytt en líkt og í öðrum áföngum raðast 

misjafnlega í hópana, stundum eru þeir frekar erfiðir viðureignar og 

stundum eru þeir þægilegir og móttækilegir fyrir náminu.  

Nú hef ég nokkra reynslu af kennslu í fornámi, bæði 1 og 2, en var ung og 

óreynd þegar ég tók fyrst að mér slíka kennslu. Flestir nemendanna í fyrsta 

hópnum mínum áttu við mikla námserfiðleika að stríða og þar voru nokkrir 

undir meðalgreind, einn hélt til dæmis áfram námi á starfsbraut, sem er 

fyrir fatlaða nemendur, eftir að fornáminu lauk. Í þessum hópi voru líka 

nemendur sem hafa spjarað sig mjög vel, einn hélt til dæmis áfram bóknámi 

og er í dag á stúdentsbraut, annar er að ljúka námi í vélstjórn og sumir fóru 

að vinna. Ég man vel að þegar ég kenndi þessum hópi átti ég fullt í fangi 

með að halda þannig aga í kennslustundum að nemendur hefðu vinnufrið 

og það var oft erfitt að ná því sambandi við nemendur að einhver árangur 

næðist. Mér leið oft eins og ég væri fremur að vinna í leikskóla en 

framhaldsskóla. Þetta hafðist þó allt og í lok annar var ég reynslunni ríkari. Í 

skólanum sem ég kenni við hafa jafnt eldri, reyndir kennarar og ungir, 

óreyndir verið fengnir til að kenna fornámshópunum. Fyrst um sinn voru 

mjög litlar mannabreytingar í fornámskennslunni en þó kom að því að fólk 

var orðið þreytt og vildi tilbreytingu. Þá var reynt að velja kennara sem talið 

var líklegt að næðu til þessa fjölbreytta nemendahóps og hefðu þolinmæði 

og styrk til að takast á við hann. Að mínu mati eru þessir kennarar nánast 

undantekningarlaust mjög metnaðarfullir og reyna sitt ýtrasta til að koma til 

móts við nemendur þar sem þeir eru staddir með verkefnum við hæfi. Þeir 
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hafa þó ekki fengið neina sérstaka þjálfun umfram aðra kennara í til dæmis 

kennslu lesblindra nemenda, kennslu nemenda með ADHD eða hegðunar-

erfiðleika, kennslu innflytjenda, fjölmenningarlegri kennslu eða agastjórnun. 

Ef ég hugsa til baka til kennsluréttindanámsins fékk ég mjög litla, og í 

flestum tilfellum enga, kennslu og þjálfun í þessum þáttum.  

Enn fleiri vandamál skapast í fornámskennslu vegna þeirrar staðreyndar 

að fornámsnemendur hafa ekkert val þegar þeir ljúka grunnskólanum. 

Námsárangur þeirra opnar þeim eingöngu leið í fornámið. Margir þessara 

nemenda hafa sín markmið og þrár og í fæstum tilfellum passar nám á for-

námsbraut þar inn. Í sumum tilfellum skynja þeir sig annars flokks og 

vitlausa af því að þeir voru settir í fornám og er þetta sérstaklega erfitt 

þegar félagarnir hafa komist inn á þær námsbrautir sem þeir óskuðu sér. 

Þessir krakkar hafa oft neikvæða sjálfsmynd, eftir að hafa strítt við náms-

erfiðleika og lélegan námsárangur, kannski alla sína grunnskólagöngu. Það 

er því mikil þraut að takast á við það verkefni að styrkja sjálfsmynd þessara 

nemenda þegar skólakerfið segir þeim á sama tíma að þeir geti ekki gert 

eins og hinir vegna þess að þeir séu ekki nógu góðir eða duglegir til þess.  

3.3 Brottfall nemenda úr fornámi 

Þrátt fyrir sérhæft námsefni og mikið aðhald með nemendum í fornámi 

hefur brottfall verið talsvert í skólanum mínum, og þá sérstaklega úr 

fornámi 2. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá brottfallshlutfall síðustu tveggja 

skólaára. 

 

     2009-2010         Haustönn           Vorönn Samtals 

Fornám 1 13,6% 15,8% 27,3% (6 af 22 hættu) 

Fornám 2 14,3% 33,3% 42,9% (9 af 21 hættu) 

 

    2010-2011    Haustönn           Vorönn  Samtals 

Fornám 1 14,3% 22,2% 33,3% ( 7 af 21 hættu) 

Fornám 2 27,8% 0% 27,8% (5 af 18 hættu) 

 

Ástæðurnar fyrir brottfalli nemenda í fornámi eru líklega þær sömu og 

hjá hinum almenna nemanda: Skólaleiði, leti, erfiðleikar heima fyrir, 

veikindi, fjárhagserfiðleikar og svo framvegis. Brottfallið stafar þó í sumum 

tilfellum af því að nemendurnir hafa brotið mætingareglur ítrekað og er á 

endanum vísað úr skólanum. Ástæðurnar fyrir slakri mætingu eru þá yfirleitt 
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einhverjar af þeim sem taldar eru upp hér að ofan. Áður en til brottvísunar 

kemur er búið að fara í gegnum heilmikið ferli með nemandanum og 

forráðamönnum. Haldnir eru fundir og skrifað undir mætingasamninga en 

ef allt kemur fyrir ekki þurfa nemendurnir að hætta í skólanum.  
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4 Framkvæmd rannsóknarinnar 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var framkvæmd með svokallaðri starfendarannsókn (e. action 

research). Þessi rannsóknaraðferð hefur verið til í áratugi og er rakin allt 

aftur til áranna 1933-1945 (McNiff, J., 2002, 40). Starfendarannsóknir eru 

ákveðin gerð rannsókna þar sem rannsakandinn skoðar sjálfan sig. Tilgangur 

rannsóknanna er að skoða starfið sem unnið er með það að markmiði að 

gera sér grein fyrir stöðunni og bæta hana. Vegna þessarar sjálfsskoðunar 

þroskast rannsakandinn og þróast í starfi (McNiff, J., 2002, 15). Fyrsta 

skrefið er að spyrja spurninga varðandi starfið: Hvað er verið að gera?, af 

hverju?, og hvernig er hægt að meta árangurinn í samræmi við þau gildi 

sem starfað er eftir? Afmarka þarf rannsóknarefni og móta rannsóknar-

spurningu, reyna að gera sér grein fyrir hvað hægt er að gera til að hafa 

áhrif á stöðuna, safna gögnum til að sýna fram á breytingarnar og meta þær 

svo. Gagnasöfnun og skráning er lykilatriði (McNiff, J., 2002, 71-72). 

Starfendarannsóknum hefur fjölgað í íslenskum skólum og vilja kennarar 

sem taka þátt í slíkum rannsóknum beina athyglinni að eigin kennslu og 

þeim áhrifum sem hún hefur á nemendur (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

4.2 Undirbúningur 

Á vormánuðum 2011 setti ég saman rannsóknaráætlun í samstarfi við 

leiðbeinanda og sendi tilkynningu til Persónuverndar sem staðfest var í 

byrjun ágúst sama ár. Ég bjó til eyðublað fyrir samþykki forráðamanna (sjá 

Viðauka A) þar sem þátttakendur í rannsókninni voru allir ósjálfráða. Ég fékk 

þátttakendur til að koma því til forráðamanna sinna í fyrstu kennsluviku. 

Allir þátttakendurnir skiluðu blaðinu til mín undirrituðu af forráðamanni og 

enginn þeirra óskaði eftir frekari upplýsingum um rannsóknina á meðan á 

henni stóð.  

4.3 Val og greining á þátttakendum 

Þar sem um starfendarannsókn er að ræða var ég bæði rannsakandi og 

þátttakandi í rannsókninni. Aðrir þátttakendur voru nemendur á annarri af 

tveimur fornámsbrautum sem í boði eru í framhaldsskólanum mínum. Þeir 
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nemendur sem ná ekki lágmarkseinkunn 5,0 í íslensku og stærðfræði við lok 

grunnskóla fara sjálfkrafa á almenna braut – fornám. Náms- og 

starfsráðgjafi, sem er umsjónarmaður fornáms, tekur einstaklingsviðtöl við 

þessa nemendur og forráðamenn þeirra til að ákveða hvort fornám 1 eða 

fornám 2 hentar þeim betur. Fer sú flokkun fyrst og fremst eftir námsgetu. 

Ég kom því ekki á nokkurn hátt að vali á þátttakendum í rannsókninni, að 

öðru leyti en því að ég ákvað að framkvæma rannsóknina í lífsleiknikennslu í 

fornámi. Ástæðan fyrir því að fornámsáfangi varð fyrir valinu er sú að þrátt 

fyrir að í fornámi sé mikið utanumhald um nemendur, oft á tíðum sérhæft 

námsefni og sérhæfðar kennsluaðferðir nýttar með það að markmiði að 

halda þessum nemendum í námi hefur brottfall úr fornáminu á síðustu 

árum verið verulegt (sjá kafla 3.3.). Rannsóknin varð svo á lífsleiknikennslu 

vegna þess að lífsleikni er mín helsta kennslugrein. Inntak lífsleikniáfanga 

fornámsins hefur verið með svipuðu sniði síðustu ár í skólanum og svipar til 

LKN 103 eins og hann kemur fyrir í námskrá framhaldsskóla. 

Fornámsnemendur taka tvo áfanga í lífsleikni og fá þá metna sem LKN 103 

nái þeir lágmarkseinkunn í báðum. 

Segja má að þátttakendur hafi verið valdir með svokölluðu 

markmiðsúrtaki sem felur í sér að rannsakandi þarf að beita dómgreind 

sinni við val á úrtaki sem hæfir best markmiðum rannsóknarinnar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003, 63). Markmiðsúrtak er valið 

með tilliti til þess sem rannsaka á og taldi ég skynsamlegast að velja þann 

hóp nemenda sem hættast er við brottfalli til að sjá sem best hvort 

aðferðirnar sem beitt var skiluðu árangri. Þá hefur verið fylgst vel með 

brottfalli úr fornámi í skólanum, svo auðvelt var að nálgast tölfræði til 

samanburðar við mínar niðurstöður.  

Þátttakendur voru allir þeir nemendur sem hófu nám í lífsleikni á annarri 

fornámsbrautinni af tveimur haustið 2011, alls 21 nemandi, 9 stúlkur og 12 

piltar. Auk þessara nemenda hafði einn til viðbótar verið skráður í áfangann 

en sá byrjaði aldrei í skólanum. Ég tel hann ekki með í þessari rannsókn né í 

brottfallsútreikningum, þar sem ég hafði aldrei tækifæri til að koma í veg 

fyrir brottfall hans. Allir þátttakendurnir voru á sextánda eða sautjánda 

aldursári þegar rannsóknin var framkvæmd, fæddir 1995. Allir bjuggu þeir á 

því svæði sem skólinn þjónustar helst en engu að síður var uppruni þeirra 

fjölbreytilegur. Fimm nemendur voru af erlendu bergi brotnir, þrír komu til 

Íslands frá Austur-Evrópu fyrir fjórum til sex árum og tala þeir allir góða 

íslensku, einn var nýkominn frá Asíu og talaði hvorki né skildi íslensku og 

einn kom frá Bandaríkjunum. Sá nemandi átti íslenska móður en hafði búið í 

sjö ár erlendis, talaði ekki íslensku en skildi eitthvað í málinu. 
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Langflestir nemendanna í hópnum, eða 17 af 21, höfðu einhvers konar 

greiningu, sértæka námsörðugleika eða annars konar vandamál sem settu 

þeim ákveðnar skorður í námi. Níu nemendur voru greindir með dyslexíu 

eða aðra lestrarerfiðleika fyrir utan þá fimm sem höfðu íslensku sem annað 

tungumál. Aðrar greiningar og vandamál voru athyglisbrestur með og án 

ofvirkni, hægskrifandi, félagsfælni, mikil feimni, erfiðleikar við að lesa 

upphátt fyrir framan fólk, greind undir meðallagi og lítið skammtímaminni. 

Fimm nemendur í bekknum höfðu orðið fyrir einelti á einhverju tímabili í 

grunnskóla, að minnsta kosti einn nemandi bjó við erfiðar heimilisaðstæður 

og foreldrar 14 nemenda af 21 voru fráskildir. 

Annað sem flestir þessara nemenda eiga sameiginlegt er að hafa búið í 

fleiri en einu bæjarfélagi og skipt um skóla, stundum oftar en einu sinni. Tíu 

nemendanna höfðu flutt til bæjarfélagsins utan af landi eða erlendis frá en 

fimm þeirra höfðu flutt á milli bæjarfélaga á svæðinu. Frá sex nemendum 

fengust ekki aðrar upplýsingar en að þeir hefðu alltaf búið í sama 

bæjarfélagi og gengið í sama grunnskólann. 

4.4 Gagnaöflun og greining 

Gagna var aflað með margvíslegum hætti á því fjórtán vikna tímabili sem 

framkvæmd rannsóknar stóð yfir. Gagnaöflun hófst á fyrsta kennsludegi 23. 

ágúst 2011 og lauk á síðasta kennsludegi 30. nóvember 2011. Í hverri 

kennsluviku voru fjórar 55 mínútna langar kennslustundir, frá kl. 8:05-9:00 

alla daga nema föstudaga. Á önninni kenndi ég alls 54 kennslustundir. Í 

töflunni hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir þau gögn sem safnað var, tímabil 

söfnunar og magn, í stafrófsröð. 

  Gögn                 Tímabil söfnunar        Magn 

Brottfallstölur úr fornámi Janúar 2012 Ótilgreint 

Dagbók kennara 23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

50 bls. 

Einstaklingsviðtöl við nemendur 29. ágúst – 2. september 

2011 

42 bls. 

Kennsluáætlun og tímaáætlun 

áfangans 

23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

7 bls. 

Kennslumat nemenda 29. – 30. nóvember 2011 40 bls. 

Myndbandsupptökur úr 

kennslustundum 

23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

32,47 

mín. 

Samskipti á Facebook síðu 23. ágúst – 30. nóvember 66 bls. 
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áfangans 2011 

Samskipti við foreldra og 

forráðamenn 

23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

H.u.b. 14 

skipti 

Samskipti við námsráðgjafa og 

kennara 

23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

Ótilgreint 

Tengslanet nemenda 29. -30. nóvember 2011 1 bls. 

Verkefni nemenda 23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

Ótilgreint 

Viðveruskráning nemenda 23. ágúst – 30. nóvember 

2011 

Ótilgreint 

 

4.4.1 Brottfallstölur úr fornámi 

Brottfallstölur síðustu tveggja ára úr fornáminu voru skoðaðar og bornar 

saman við niðurstöðuna á haustönn 2011. 

4.4.2 Dagbók kennara 

Eftir hverja kennslustund skrifaði ég dagbók. Þar ígrundaði ég kennsluna 

með áherslu á samskipti við nemendur, bekkjaranda, samskipti á milli 

nemenda, virkni og viðmót nemenda við margvísleg verkefni. Við greiningu 

dagbókarfærslnanna merkti ég fyrst við ákveðin þemu sem mér fannst 

varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar og vann greininguna svo út frá þeim. 

4.4.3 Einstaklingsviðtöl við nemendur 

Í annarri kennsluviku tók ég einstaklingsviðtöl við alla nemendurna í 

áfanganum. Stuðst var við fyrirfram gerðan spurningalista með alls 13 

spurningum sem tengdust búsetu, fjölskylduaðstæðum, grunnskólagöngu, 

áhugamálum, styrkleikum og veikleikum, framtíðaráformum, samskiptum 

kennara og nemenda og viðhorfum til Facebook síðunnar. Hvert viðtal tók 

10-15 mínútur. Niðurstöður viðtalanna voru notaðar til að greina áhugasvið 

og fjölskylduaðstæður nemenda en við greiningu var unnið úr þeim á 

megindlegan hátt, líkt og um skoðanakönnun hefði verið að ræða.   

4.4.4 Kennsluáætlun og tímaáætlun 

Í kennsluáætlun og tímaáætlun áfangans má sjá hvernig áfanginn var 

uppbyggður og verkefni skipulögð. Tímaáætlun tók breytingum á meðan á 

rannsókninni stóð.  
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4.4.5 Kennslumat  

Kennslumat (sjá Viðauka B) var lagt fyrir nemendur í síðustu kennsluvikunni. 

Samanstóð það af 10 spurningum, ýmist opnum eða fjölvalsspurningum. 

Nemendur voru beðnir um að merkja blöðin sín og stofu raðað upp eins og 

um próf væri að ræða á meðan þeir fylltu matsblöðin út. Unnið var úr 

niðurstöðunum á megindlegan hátt, eins og um skoðanakönnun hefði verið 

að ræða.   

4.4.6 Myndbandsupptökur 

Myndbandsupptökur voru gerðar í kennslustundum jafnt og þétt yfir 

önnina. Sérstök áhersla var lögð á að ná myndbrotum sem sýna hópvinnu, 

virkni, samheldni og bekkjaranda eða skort á slíku við hin ýmsu verkefni. 

4.4.7 Samskipti á Facebook síðu áfangans 

Í fyrstu kennsluviku fékk ég nemendur til að setja upp Facebook síðu fyrir 

lífsleikniáfangann. Síðan var læst öðrum en kennara og nemendum í 

áfanganum. Þar höfðu nemendur aðgang að kennara og samnemendum 

flest kvöld auk þess sem nemendur skiluðu nokkrum verkefnum í gegnum 

síðuna. Nemendur nýttu sér síðuna mikið til að spjalla við mig um hin ýmsu 

málefni og við greiningu fór ég í gegnum þessi samtöl og merkti ákveðin 

þemu, líkt og við úrvinnslu dagbókarfærslnanna, sem ég vann greininguna 

svo út frá.   

4.4.8 Samskipti við foreldra og forráðamenn 

Samskipti við foreldra og forráðamenn voru skráð á meðan rannsókninni 

stóð. Samskiptin fóru ýmist fram á foreldrafundi, í gegnum síma eða 

tölvupóst, voru skráð að þeim loknum og greind með tilliti til brottfallstalna 

og námsárangurs nemenda í lok annar.   

4.4.9 Samskipti við ráðgjafa og kennara 

Samskipti við náms- og starfsráðgjafa og aðra fornámskennara, aðallega 

vegna einstakra nemenda, voru skráð á meðan rannsókninni stóð. 

Samskiptafærslurnar voru greindar með tilliti til brottfallstalna og 

námsárangurs nemenda í lok annar.  

4.4.10 Tengslanet nemenda 

Tengslanet nemenda var unnið upp úr tveimur spurningum kennslumatsins 

í þeim tilgangi að greina tengsl innan nemendahópsins og bekkjaranda. Við 



 

44 

 

úrvinnslu voru nöfn allra í bekknum skrifuð upp í hring og tengslin sem 

nemendur nefndu dregin á milli nafna. Að því loknu var ljóst hverjir voru í 

mestum tengslum við bekkjarfélagana og hverjir höfðu engin tengsl við þá.   

4.4.11 Verkefni nemenda 

Á þessu 14  vikna tímabili sem rannsóknin stóð yfir var ýmsum verkefnum 

nemenda safnað saman. Sérstök áhersla var lögð á að safna verkefnum sem 

sýna fram á tengsl innan bekkjarins, sjálfstraust, áhugasvið, styrkleika og 

veikleika, sjálfstæðar skoðanir og gagnrýna hugsun. Þá var haldið yfirlit yfir 

verkefnaskil nemenda, bæði heimaverkefni og tímaverkefni.  

4.4.12 Viðveruskráning 

Mætingar nemenda í kennslustundir, fjöldi leyfa, veikinda og óútskýrðra 

fjarvista voru skráðar nákvæmlega í skólakerfið Innu á meðan rannsóknin 

stóð yfir. Niðurstöðurnar voru bornar saman við brottfallstölur í lok 

annarinnar.  

4.5 Siðferðileg álitamál 

Við starfendarannsóknir þar sem kennarinn rannsakar sitt eigið starf, og er 

því bæði í hlutverki rannsakanda og viðfangsefnis, geta skapast siðferðileg 

álitamál. Erfitt getur verið að rannsaka sjálfan sig og vera þannig í tveimur 

hlutverkum. Þessu fann ég fyrir við framkvæmd rannsóknarinnar því það að 

ég var að rannsaka eigin starf hafði óhjákvæmilega áhrif á kennsluna og ég 

varð meðvitaðri um allt sem ég gerði. Líklegt er að ég hafi hegðað mér 

öðruvísi en ég hefði annars gert, til dæmis brugðist við aðstæðum sem 

hefðu venjulega farið framhjá mér eða veitt nemendum meira svigrúm en 

venjulega við erfiðar uppákomur. Ég leitaðist við að stíga út fyrir aðstæður 

og horfa gagnrýnum augum á þær til að draga úr áhrifum af þessu.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru fremur huglæg og erfitt getur reynst 

að leggja mat á þau. Reynt var að vinna á móti þessu með því að afla mjög 

fjölbreyttra gagna. Yfirfærslugildi rannsóknarinnar er lítið þar sem annar 

kennari mun aldrei geta framkvæmt hana á nákvæmlega sama hátt með 

sömu nemendum. Þátttakendur í rannsókninni auk mín voru 21 nemandi 

sem allir eru einstakir og því ómögulegt að segja til um árangur og 

niðurstöður rannsóknarinnar með öðrum nemendahópi. Niðurstöðurnar 

munu þó vonandi nýtast kennurum og öðrum sem tengjast skólastarfi þar 

sem þær ættu að veita ákveðna innsýn í skólastofuna og varpa ljósi á þær 

leiðir sem vænlegar eru fyrir kennara til að hafa áhrif á samskipti og 

bekkjaranda og draga þannig úr líkum á brottfalli nemenda úr skóla.   
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5 Niðurstöður 

5.1 Brottfall úr fornámi haustið 2011 

Í upphafi skólaárs hóf 21 nemandi nám í lífsleiknihópnum sem ég kenndi. 

Þegar önninni lauk voru 20 nemendur enn skráðir í hópinn. Ein stúlka hætti í 

skólanum í lok september til að fara í annarskonar nám í Reykjavík. Hún 

byrjaði á því að missa úr kennslustundir og fór þeim fjölgandi þegar leið á. 

Ég var í stöðugu sambandi við hana í gegnum Facebook (FB) síðuna og 

ræddi bæði við hana og móður hennar í síma. Þær höfðu ákveðnar 

spurningar varðandi afleiðingar þess að hætta og ég fékk svör við þeim hjá 

skólastjórnendum og lét þær vita. Þær voru báðar mjög ánægðar með 

frumkvæði mitt að samskiptum og mín reynsla var að þeim þætti vænt um 

að kennara og skólanum væri ekki sama um afdrif nemandans. Þó að mér 

fyndist leiðinlegt að geta ekki komið í veg fyrir að stúlkan hætti var ég samt 

sátt því mín skoðun var sú að ég hefði gert allt sem ég mögulega gat til að 

halda henni inni. Samskipti okkar voru alltaf mjög góð og ég veit að henni 

þótti gaman í lífsleiknitímunum þegar hún mætti. Þessi stelpa hafði ákveðin 

framtíðaráform og vissi að hverju hún stefndi og þessi ákvörðun hennar um 

að skipta um skóla hentaði vel þeim áformum. Það eina sem ég tel að hefði 

getað komið í veg fyrir brottfall hennar væri námsframboð skólans. Ef hún 

hefði ekki þurft að fara í fornám og það nám sem hún hefur áhuga á hefði 

verið í boði og staðið henni opið er hugsanlegt að hún hefði ekki hætt. 

Miðað við það að einn nemandi af 21 hafi hætt námi var brottfallið á 

haustönn 2011 4,8%. Það er mun betri niðurstaða en tvö síðustu ár en 

brottfall á haustönn 2010 var 14,3% í hópi 1 og 27,8% í hópi 2. Á haustönn 

2009 var það 13,6% í hópi 1 og 14,3% í hópi 2. 

Af þeim 20 nemendum sem eftir stóðu í lok annarinnar náðu allir nema 

tveir lágmarkseinkunn 4,5 og langflestir mættu vel. Þremur nemendum 

hefði átt að vísa úr áfanganum miðað við þær skólasóknarreglur sem gilda í 

skólanum en það var ekki gert vegna sérstakra erfiðleika og 

heimilisaðstæðna sem orsökuðu að hluta til fjarvistirnar. Einn nemandi til 

viðbótar var á sömu leið í mætingu og kominn langt fram yfir öll mörk hvað 

varðar veikindatilkynningar en slapp með áminningu. Ég taldi í upphafi 

almenna leti og erfiðleika við að vakna snemma orsaka þennan fjölda 
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fjarvista hjá þessum nemanda. Einn daginn þegar ég var á leið í vinnuna ók 

ég framhjá honum. Þetta var vel fyrir átta um morguninn og ég varð mjög 

ánægð með hvað hann hafði verið duglegur að vakna og yrði mættur 

tímanlega í skólann. Það bólaði hins vegar ekkert á honum fyrr en 15 

mínútur voru liðnar af kennslustundinni! Ég spurði hann út í þetta þegar 

hann loks mætti og þá kom í ljós að hann fór alltaf fyrst heim til vinar síns 

að sækja hann en sá var yfirleitt sofandi og það tók tíma að ná honum fram 

úr. Hann hikaði ekki við að fórna sér til að hjálpa vini sínum, og fá seint í 

kladdann í staðinn.   

Samkvæmt upplýsingum um fjölda nemenda í fornámshópnum í byrjun 

vorannar 2012, eftir að rannsókninni lauk, hafa þrír til viðbótar hætt. 

Fjölskylda eins þeirra fluttist úr bæjarfélaginu svo hann neyddist til að skipta 

um skóla. Sá nemandi sem var með flestar fjarvistir og veikindatilkynningar 

á haustönninni hætti líka en fór líklega í annan skóla. Brottfall þess þriðja 

má að mínu mati rekja til áfalls sem hann varð fyrir í desember og mögulega 

skólaleiða. Þessi nemandi stóð sig mjög vel alla haustönnina og ég hefði 

aldrei talið hann líklegan til að hætta í skólanum. Miðað við þessar tölur 

verður brottfall úr fornámshópnum að minnsta kosti 19% skólaárið 2011-

2012. Það er aðeins minna en síðustu tvö ár en vorönnin er ekki búin þegar 

þetta er skrifað svo ekki er útséð með endanlegt brottfall.  

5.2 Samband kennara og nemenda 

Í einstaklingsviðtölum sem tekin voru við nemendur í upphafi annarinnar 

reyndust þeir allir sammála um að gott samband ætti að ríkja á milli 

kennara og nemenda. Orð eins og fín, afslöppuð, sem best, vingjarnleg, 

skemmtileg, kurteis, engin leiðindi, hlusta, eins og á milli vina, hjálpast að, 

sveigjanleg, ekki tuð og kennarinn kennir og nemandinn lærir komu fram hjá 

nemendum þegar þeir voru spurðir hvernig þeim finnst að samskipti 

kennara og nemenda eigi að vera. Þá voru þeir flestir sammála um það að 

kennarinn eigi að ganga á nemendur ef hann grunar að þeim líði eitthvað 

illa sem bendir til þess að nemendur vilji umhyggju kennara.  

5.2.1 Samskipti kennara og nemenda í kennslustundum 

Samskipti við nemendur í kennslustundum fannst mér almennt ganga vel. 

Ég byrjaði hverja dagbókarfærslu á því að skrifa hvernig mér fannst tíminn 

og ef þær upplýsingar eru teknar saman kemur í ljós að ég var ánægð með 

yfir 40 af þeim 54 kennslustundum sem ég kenndi á önninni og er ég 

nokkuð sátt við þá niðurstöðu. Allir nemendurnir í bekknum voru ljúfir og 

góðir krakkar og auðvelt var að eiga í samskiptum við þá flesta. Það skapaði 
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ákveðin vandamál að einn talaði ekki íslensku og nokkrir voru mjög lokaðir 

en samskiptin voru engu að síður fín. Í fyrsta tímanum hlustuðu nemendur á 

mig og höfðu hljóð á meðan ég talaði. Eftir annan tímann skrifaði ég í 

dagbókina: „Krakkarnir voru líka alveg óhræddir við að spyrja mig og gerðu 

það margir. Mér fannst það góður árangur því þetta var bara í annað skiptið 

sem ég hitti þá“. Einstaklingsviðtölin sem ég tók síðan í fyrstu kennslu-

vikunni held ég að hafi haft mjög góð áhrif á samband mitt við nemendur 

þannig að ég kynntist þeim á persónulegum nótum og nemendur fundu 

áhuga minn á þeim, högum þeirra, líðan og áhugamálum.  

Það samband sem ég vildi skapa á milli mín og nemenda tók að mínu 

mati strax að myndast og styrktist í sífellu. Undir lok annar skrifaði ég í 

dagbókina: 

Einn strákurinn sagði við mig í tímanum að skórnir mínir 

pössuðu ekki við fötin, mér fannst það svolítið skemmtilegt. 

Hann sagði að þeir væru bara alltof glansandi og fínir við svona 

venjuleg föt. Mér finnst þetta til marks um sambandið sem 

hefur myndast á milli mín og nemenda, ég er ekki viss um að 

þessi strákur myndi segja þetta við hvaða kennara sem er.   

Fleiri strákar opnuðu sig og sögðu mér frá persónulegum hlutum í 

óspurðum fréttum. Einn töffarinn í bekknum sagði mér til dæmis að systir 

hans væri að fara í keisaraskurð einn daginn og að hún gengi með stelpu og 

annar að mamma hans, sem bjó erlendis, væri að koma í heimsókn til hans. 

Í dagbókina skrifaði ég að mér þætti þetta vera til marks um gott samband á 

milli mín og nemenda, krakkarnir vildu að ég vissi persónulega hluti um þá 

og fannst gaman að segja mér frá þeim.  

Það eina sem mér fannst geta ógnað þessu sambandi voru uppákomur í 

kennslustundum sem kröfðust þess að ég ræddi við nemendur á alvarlegum 

nótum, eins og til dæmis þegar hávaði og læti í einstökum nemendum urðu 

yfirþyrmandi og mjög truflandi fyrir aðra og þegar einstakir nemendur tóku 

ekki þátt í kennslustundum og unnu ekki verkefni sem þeim voru sett fyrir. 

Þegar þrjár vikur voru búnar af önninni bað ég fjóra stráka að vera eftir 

þegar tíminn var búinn og ræddi við þá um hegðun þeirra í tímanum, sem 

hafði verið mjög leiðinleg og truflandi. Ég skrifaði í dagbókina: 

Ég sagði að ég myndi ekki hika við að gefa þeim fjarvist ef þeir 

tækju ekki þátt og væru til friðs. Svo sagði ég við þá að það eina 

sem ég bæði um væri þögn á meðan aðrir, þar á meðal ég, eru 

að tala. Ég veit ekki hvaða áhrif þetta hefur, en ef þetta virkar 
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ekki veit ég ekki hvað ég á að gera!.... Þessir fjórir strákar eru 

ekki þeir sem ég myndi telja hættu á brottfalli hjá, umfram 

aðra í bekknum en ef einhver þeirra hættir mun ég þurfa að 

velta því fyrir mér hvort að ég hafi farið kolrangt að og hjálpað 

til við að ýta þeim út í brottfall.  

Mér fannst þetta mjög erfitt því það að hóta fjarvistum gengur þvert á það 

sem ég var að reyna að gera. Ég vissi bara ekki hvernig ég ætti að taka á 

þessu öðruvísi. Þetta var alls ekki í eina skiptið sem mér fannst ég hegða 

mér í andstöðu við það sem ég hafði lagt upp með, og það tók á. Þann 22. 

september skrifaði ég í dagbókina: 

Það er eitt sem mér er farið að finnast erfiðara og erfiðara. Það 

eru einstaklingar í bekknum sem eru með stæla og leiðindi í 

nánast hverjum einasta tíma. Mér finnst orðið mjög erfitt að 

hegða mér ekki þvert á það sem ég er að reyna að gera í 

rannsókninni minni. Í dag langaði mig helst að biðja þá um að 

vera úti svo hinir gætu unnið..... Það er svo erfitt að vera með 

einhverjar hótanir og algjörlega gegn því sem ég er að reyna að 

ná fram, þegar markmiðið er að halda öllum nemendum inni. 

Það þýðir samt ekki að hvaða hegðun sem er sé í boði. 

Nemendur verða að læra ákveðin mörk og hvað er í boði. Þetta 

er á endanum þeirra val, eða foreldra þeirra, og mér finnst 

lágmark að þeir séu ekki að skemma fyrir öðrum í bekknum og 

gera þeim lífið leitt.   

Það sama gerðist í lok september þegar ég ræddi við strák sem vann 

aldrei verkefni, hvorki í tímum né heima hjá sér, og tók mjög lítið þátt í 

hópvinnu. Ég hafði margoft spjallað við hann og boðið honum aðstoð í 

kennslustundum og á FB en það skilaði engum árangri. Einn morguninn 

þegar hann mætti fyrstur ræddi ég þetta við hann. Hann bar við leti. Ég 

sagði honum að hann yrði að taka sig á ef hann vildi ná áfanganum því 

einkunnin byggðist á þessum þáttum. Eftir tímann skrifaði ég í dagbókina: 

Ég var alls ekkert óánægð með mína framkomu gagnvart 

stráknum í þessu spjalli en finnst þetta erfitt því mér finnst allt 

svona sem bendir nemendum á að þeir séu ekki að standa sig 

nógu vel, auka líkur á því að þeir hætti í skólanum! Það er bara 

mjög erfitt að finna línuna á milli þess að gera allt til að halda 

nemendum inni en láta þá ekki komast upp með að gera ekki 
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neitt á sama tíma. Að sjálfsögðu verða nemendur að fylgja 

þeim reglum sem eru settar í hverjum áfanga en mér finnst 

þetta erfitt sem kennara og pottþétt ennþá erfiðara út af rann-

sókninni, því ég er svo hrædd um að ég sé að ýta krökkunum í 

burtu.  

Ég átti eftir að spjalla við þennan strák aftur og aftur um þetta, bjóða 

honum aðstoð og reyna að virkja hann en ekkert dugði og hann féll á 

endanum í áfanganum.  

Það voru ýmis erfið mál sem komu upp í kennslustundum sem mér 

fannst ég ekki hafa kunnáttu til að takast á við. Þetta voru mál sem tengdust 

meðal annars fordómum og einelti. Strax í öðrum tímanum kom upp mál 

tengt fordómum þar sem nemandi benti á húðlit annars nemanda sem hans 

helsta persónueinkenni, upphátt fyrir framan allan bekkinn. Ég skrifaði í 

dagbókina: „Mér fannst þetta mjög óþægilegt atvik því ég vissi hreinlega 

ekki hvernig ég ætti að bregðast við því”. Þessa tilfinningu átti ég eftir að 

upplifa oft á önninni. Eftir eina uppákomuna, í tíma þann 11. október, 

skrifaði ég: 

Ég er ekkert ósátt við mína framkomu eða hegðun í tímanum í 

dag en er að verða ráðalaus varðandi árekstrana í bekknum. 

Það eru bara of margir sem segjast ekki geta unnið með öðrum 

af ýmsum ástæðum. Ég hef hvorki reynslu né þekkingu til að 

taka á svona erfiðum málum eins og rasisma og einelti meðal 

nemenda.  

Hluti af lífsleikniáfanganum er umfjöllun um staðalmyndir og fordóma og 

kveið ég því tímabili mjög eftir allar uppákomurnar í bekknum sem tengdust 

ólíkum uppruna nemenda. Ég óttaðist að fordómafullar athugasemdir ættu 

eftir að fljúga um stofuna og að ég ætti ekki eftir að ráða við neitt. Ég ákvað 

því að fara í kennsluráðgjöf til Guðrúnar Pétursdóttur sem er sérfræðingur í 

fjölmenningarlegri kennslu. Hún gaf mér góð ráð varðandi ákjósanleg 

verkefni fyrir fordómaumfjöllunina, og almennt varðandi samvinnuverk-

efnin. Öll verkefnin sem ég hafði ætlað að nota í upphafi komu úr bók sem 

hún skrifaði um fjölmenningarlega kennslu en hún ráðlagði mér að nota 

frekar fordómaverkefni sem hún bjó sérstaklega til fyrir CLIM aðferðina, þar 

sem það verkefni væri ekki eins eldfimt og sum hinna verkefnanna. Ég vil 

ekki hugsa til þess hvað hefði gerst ef ég hefði ekki fengið þessa ráðgjöf 

heldur haldið mig við fyrri áætlun! Andinn í bekknum versnaði að minnsta 
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kosti ekki á meðan umfjöllun um staðalmyndir og fordóma stóð yfir og ég vil 

trúa því að hún hafi opnað augu að minnsta kosti nokkurra í bekknum. 

Kynþáttafordómar svifu þó enn yfir og beindust ásakanir um slíkt jafnvel 

að mér. Einn morguninn var einn strákurinn af erlendum uppruna ekki 

mættur. Ég spurði vin hans, sem sat alltaf við hliðina á honum, hvort hann 

vissi um hann. Svo vill til að sá er af sama þjóðerni og hinn og hann spurði 

mig hvort ég væri bara að spyrja hann út af því. Ég sagði nei, að ég hefði 

spurt hann af því að ég héldi að þeir væru vinir. Þá sagði hann bara: „Já við 

erum vinir“. Ég skrifaði í dagbókina: „Ég vissi alveg að þeir væru vinir því þeir 

höfðu báðir sagt mér það í einstaklingsviðtölunum en samt stuðaði þetta 

mig á einhvern hátt“. Samt var þetta hvorki í fyrsta né síðasta skiptið sem ég 

þurfti að svara svona spurningum því ákveðnir nemendur spurðu mig mjög 

reglulega hvort ég væri að segja hitt og þetta við einn strákinn af því að 

hann væri svartur. Stundum svaraði ég í takt við fáránleika spurningarinnar 

og sagði bara: „Já það er af því hann er svartur“. Enn skrifaði ég um þetta í 

dagbókina: 

Ef að allt væri fullkomið hefði ég viljað fá sérstaka fræðslu og 

æfingu fyrir kennslu í þessum bekk því þetta er allt öðruvísi 

heldur en í bekk þar sem allir eru innfæddir Íslendingar, jafnvel 

þó að allir bekkir séu fjölmenningarlegir. Ég hefði mikið þurft 

að vera búin að fara á námskeið hjá Guðrúnu Péturs. Ég veit 

hins vegar að enginn úr kennarahópnum við skólann sem ég 

kenni við hefur farið á slíkt námskeið [í tengslum við fordóma] 

og það eru fleiri kennarar en ég að kenna þessum krökkum, og 

öðrum svona ólíkum hópum. Ég held líka að það ætti að setja 

saman sérstakt námskeið fyrir kennara sem munu kenna 

fornámið og senda þá á það í lok sumars. Þetta gæti verið hluti 

af því námskeiði, því það er mjög algengt að innflytjendur þurfi 

að fara í fornámið.  

Í nokkur skipti ávítaði ég nemendur fyrir framan hina þegar mér fannst 

athugasemdir eða hegðun þeirra í garð annarra fara út fyrir öll mörk. Á 

þeim stundum var yfirleitt dauðaþögn í stofunni, sem sjaldan gerðist, en 

kom nú ekki til af góðu. Í eitt skiptið var það vegna nemanda sem hafði 

mikla minnimáttarkennd yfir því að vera í fornámi. Hann kallaði fornámið 

starfsbraut og kvartaði reglulega yfir því að vera á starfsbrautinni, sem 

ætluð er fötluðum nemendum. Þann 17. október fékk ég nóg þar sem mér 

fannst þetta lítilsvirðing við aðra nemendur í bekknum, og skammaði hann. 

Ég hafði áður, meira í gríni en alvöru, boðið honum að fara í heimsókn á 
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starfsbrautina til að sjá með eigin augum að það sem við værum að gera 

væri allt annað en nemendurnir þar en hann vildi það ekki. Eftir þessa 

uppákomu fékk ég náms- og starfsráðgjafa til að boða hann í viðtal vegna 

þessarar hegðunar og eineltisásakana tveggja stelpna í bekknum. Fram-

koma hans skánaði eftir það.     

Sá nemandi sem ég átti í langmestum samskiptum við á FB breyttist 

algjörlega í viðmóti þegar um mánuður var eftir af skólanum. Samskiptin 

höfðu fram að þessu verið mjög jákvæð og góð og metnaður og áhugi 

nemandans mikill. Allt í einu varð hann afundinn, áhuga- og metnaðarlaus. 

Ég var hrædd um að það væri mér að kenna því ég hafði óvart sett hann í 

hóp með einstaklingi sem hafði verið með leiðindi við hann og sýnt honum 

fordóma. Hann hafði eftir það óskað sérstaklega eftir því að vera ekki með 

viðkomandi í hóp. Ég ætlaði að taka tillit til þess en gleymdi því í þetta 

skiptið. Eftir það varð hann allt öðruvísi, afundinn og metnaðarlaus eins og 

áður sagði, sem var þveröfugt við það sem ég hafði reynt fyrri hluta 

annarinnar. Þetta bjargaðist þó allt saman og í lokin fannst mér dagamunur 

á honum. Ég fékk síðan að vita það eftir að kennslu lauk að það voru 

erfiðleikar heima fyrir sem væntanlega orsökuðu þessa hegðun. Ég tel að 

það hefði hjálpað mér mikið að fá að vita af þessum erfiðleikum um leið og 

námsráðgjafinn fékk upplýsingar um ástandið því þá hefði ég kannski sýnt 

hegðuninni meiri skilning. Þetta gekk víst svo langt að hann var að hugsa um 

að hætta í skólanum en mig hefði aldrei grunað það. Mér finnst þetta gott 

dæmi um hversu mikilvægt er að upplýsingaflæði til kennara sé gott, án 

þess þó að ég telji nauðsynlegt að kennarar fái upplýsingar um öll 

persónuleg málefni nemenda. Það hjálpar hins vegar að fá að vita að 

ákveðin hegðun tengist ekki skólanum heldur vandamálum nemanda utan 

hans. Ef kennari gerir sér ekki grein fyrir að nemandi sé í brottfallshættu tel 

ég nánast útilokað að hann geti komið í veg fyrir brottfallið.  

Ég velti því fyrir mér á meðan rannsókninni stóð hversu mikið mín 

hegðun gæti haft áhrif á nemendur sem voru í brottfallshættu vegna 

aðstæðna utan skólans. Þann 31. október skrifaði ég í dagbókina:  

Mér finnst ég ekki búa yfir kunnáttu til að takast á við svona 

vandamál og fleiri vandamál sem hafa verið að koma upp í 

bekknum. Stelpan sem er í mikilli brottfallshættu á við andleg 

vandamál að stríða og gengur til sálfræðings vegna þeirra. Mín 

hegðun hefur held ég voða lítið að segja, að minnsta kosti það 

sem ég segi við hana en að sjálfsögðu reyni ég að vera góð við 

hana og hvetjandi til að auka líkurnar á því að henni líði vel í 

bekknum.  
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Raunin varð sú í tilfelli þessarar stelpu að hún hætti ekki í skólanum, þrátt 

fyrir að hafa sagt mér að hún ætlaði að gera það. Ég hvatti hana til að bíða 

með það og sjá til. Hún gerði það og náði lífsleikninni á endanum. Ég vil 

þakka það góðu sambandi á milli kennara og nemanda að hún gafst ekki 

upp og hætti, að minnsta kosti að hluta til. 

5.2.2 Samskipti kennara og nemenda utan kennslustunda 

Samskipti utan kennslustunda áttu sér stað í gegnum spjall á Facebook (FB), 

símtöl og smáskilaboð (sms). Þessi samskipti voru að mínu mati mikil, að 

jafnaði líklega annan hvern dag og þá sérstaklega á FB en fjallað verður um 

þau samskipti sérstaklega í kafla 5.4. Sem dæmi um þetta átti ein 

stelpnanna það til að mæta of seint en hún sendi mér nánast alltaf sms ef 

svo var og líka stundum ef hún var fjarverandi vegna veikinda. Á sama hátt 

reyndi ég að láta hana vita ef tími féll niður því ég kunni að meta þetta hjá 

henni og fannst þetta til marks um að hún skynjaði að mér væri ekki sama 

hvort nemendur mættu í tíma eða ekki.  

Í byrjun ætlaði ég að hringja í nemendur strax á morgnana ef þeir voru 

ekki mættir. Það komu þó fljótt í ljós ákveðin vandkvæði varðandi það þar 

sem nemendur hafa tíma til kl. 9 á morgnana til að tilkynna veikindi á 

skrifstofu skólans og þau eru ekki skráð í Innu jafnóðum heldur kannski ekki 

fyrr en eftir hádegið, vegna anna starfsmanna. Í fyrsta skiptið sem ég hringdi 

voru þrír fjarverandi. Tveir nemendanna svöruðu ekki í símann en einn 

svaraði hásum rómi og sagði foreldra vera búna að tilkynna veikindi. Mér 

leið hálf asnalega yfir þessu og ákvað að tala frekar við þá krakka sem hefðu 

verið fjarverandi um morguninn á FB að kvöldi sama dags. Það gekk mjög 

vel. Einn strákanna átti það til að sofa yfir sig og ég spurði hann í gegnum 

spjall á FB í lok september hvort hann vildi að ég hringdi í hann á morgnana 

ef hann væri ekki mættur og hann vildi það. Framvegis hringdi annað hvort 

ég eða einhver nemendanna í þennan strák ef hann var ekki mættur. Ef 

hann svaraði í símann var hann yfirleitt á leiðinni í skólann. Við vöktum 

hann aldrei. Símtölin urðu þó ekki til þess að fjarvistum og veikinda-

tilkynningum fækkaði því hann var með samtals sex fjarvistir eða veikindi í 

hverjum mánuði. En þó að símtölin hafi ekki endilega skilað betri skólasókn 

hef ég trú á því að þau hafi átt þátt í að byggja upp sterkara samband á milli 

kennara og nemanda.  

Þessi símtöl til nemenda stuðluðu að ég held að því að miðvikudaginn 

23. nóvember fékk ég skemmtilegt símtal. Ég var veik þennan dag og 

maðurinn minn, sem var stundakennari við skólann, fór og opnaði 

kennslustofuna fyrir mig og setti nemendunum fyrir. Ég skrifaði í dagbókina: 
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Síðan fékk ég símtal kl. 8:02 frá einum af strákunum í bekknum. 

Hann spurði hvort ég væri ekki að koma. Ég sagði honum að ég 

væri veik heima og að þau ættu bara að halda áfram að vinna. 

Þá sagði hann: „Okey, sjáumst á morgun“. Mér þótti mjög vænt 

um það að krakkarnir hafi ákveðið að hringja í mig, mér finnst 

það segja mikið um sambandið sem hefur myndast. Jafnvel þó 

að þau hafi bara gert það til að athuga hvort það væri óhætt að 

fara þá er það allt í lagi, ég held að nemendur myndu ekki 

hringja í hvaða kennara sem er til að athuga hvort hann væri 

ekki að koma í vinnu.  

Eini nemandinn sem hætti í áfanganum á önninni var stelpa sem var oft 

fjarverandi strax í byrjun annar. Ég ræddi við móður hennar í síma eftir 

miðjan september sem fullvissaði mig um að stelpunni þætti gaman í 

skólanum og liði vel. Fjarvistirnar höfðu verið sökum veikinda sem gleymdist 

að tilkynna. Nokkrum dögum síðar hringdi ég í stelpuna þar sem hún hafði 

verið fjarverandi í tíma. Þá sagði hún mér að hún væri alvarlega að hugsa 

um að hætta í skólanum til að fara í snyrtiskóla í Reykjavík og læra 

naglaásetningu. Þetta væri hluti af því sem hún hefði áhuga á og langaði að 

gera í framtíðinni, auk þess sem hún ætti mjög erfitt með að vakna snemma 

á morgnana jafnvel þó hún færi ekki seint að sofa. Ég ræddi þetta heilmikið 

og oft við bæði móður og dóttur og leitaði svara við ýmsum spurningum 

sem þær höfðu varðandi framhaldið, ef hún hætti núna fyrir miðja önn. 

Niðurstaðan varð að endingu sú að stelpan hætti í skólanum, vitandi það að 

hún kæmist ekki aftur inn fyrr en mögulega ári síðar.  

Þessi samskipti voru í mínum huga skýrt dæmi um það hvaða áhrif aukin 

afskipti kennara getur haft. Hefði þetta verið hefðbundinn lífsleikniáfangi 

hefði ég hvorki hringt í nemanda né móður. Ég hefði í mesta lagi látið 

umsjónarkennara eða mætingastjóra vita en þó ekki fyrr en fjarvistir væru 

orðnar að minnsta kosti fimm talsins. Nemandinn hefði hætt og ég hefði 

ekki haft hugmynd um af hverju. Þó að mér hafi fundist leiðinlegt að hún 

ákvað að hætta þá var ég mjög sátt við mína aðkomu að málinu og líka 

niðurstöðuna að vissu leyti því það var greinilegt að stelpan hafði ekki 

sérstaklega mikinn áhuga á náminu þó að henni fyndist gaman að hitta 

félagana í skólanum. Þarna fékk hún tækifæri til að fara í frekar dýrt nám í 

grein sem hún stefndi á að mennta sig í og hafði mikinn áhuga á. Ég er viss 

um að mætingin hjá henni var mun betri þar en í lífsleikninni.  

Nemendur ræddu nokkrum sinnum við mig eftir kennslustundir um 

viðkvæm málefni og finnst mér það vera til marks um það að þeir hafi treyst 

mér og fundist gott að tala við mig, sem ég mat mikils. Þann 28. september 
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skrifaði ég í dagbókina: „Mér finnst þau [samskiptin] líka benda til þess að 

krakkarnir treysta mér og vilja alveg ræða málin við mig, sem mér finnst 

frábært“. 

5.2.3 Viðhorf nemenda til kennara 

Einn daginn snemma á önninni fékk ég nemendur til að gefa hvert öðru 

nokkurs konar klapp á bakið. Við nældum hvít blöð á bak hvers og eins sem 

allir áttu að skrifa jákvætt lýsingarorð á. Allir þurftu að skrifa eitthvað hjá 

öllum hinum. Krakkarnir vildu að ég væri með og samþykkti ég það að 

sjálfsögðu. Á meðal lýsingarorða sem ég fékk voru jákvæð, skemmtileg, 

fyndin, góður kennari og hress. Einhver sem var að reyna að vera sniðugur 

skrifaði: call me og annar skrifaði fyrir neðan: me too. Þetta var að 

sjálfsögðu grín en mér finnst athugasemdirnar þó sýna að sambandið sem 

var að myndast við nemendur var létt og frjálslegt, eins og ég vildi, frekar en 

stíft og formlegt þó að athugasemdirnar sem slíkar væru ekki til 

fyrirmyndar. Ég er ekki viss um að nemendurnir sem skrifuðu þetta hefðu 

þorað það hjá öllum kennurunum sínum.  

Í lok annar voru nemendur spurðir í kennslumati hvernig þeim fannst 

kennslan í áfanganum. Niðurstaðan var eftirfarandi: 

 

               Fjöldi       Hlutfall 

Góð 12 60% 

Sæmileg 8 40% 

Léleg 0 0% 

 Samtals          20            100% 

 

Þrír af þeim átta nemendum sem fannst kennslan sæmileg töluðu um of 

mikil læti í tímunum og hefur líklega ekki fundist ég standa mig nógu vel við 

að halda aga í bekknum. Þetta sýnir bara hversu vel dómbærir nemendur 

eru þegar kemur að kennslu og bekkjarstjórnun því oft voru miklu meiri læti 

í kennslustundum en ég hefði viljað og mér fannst það ganga gegn því sem 

ég var að reyna að gera að vísa nemendum úr tíma. Um miðjan september 

fór fram bekkjarumræða þar sem allir nemendurnir fengu tækifæri til að 

koma með eina jákvæða athugasemd og eina neikvæða um áfangann. Þann 

daginn skrifaði ég í dagbókina: 

Síðan fórum við hinn hringinn til baka og þá áttu þau að segja 

eitthvað sem þau myndu vilja breyta. Það var mjög gagnlegt því 
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margir sögðust vilja meira hljóð í tímum! Veit ekki alveg 

hvernig ég á að ná því fram en vonandi tekst það, ég mun 

allavega reyna.  

Það voru þó margir sem skrifuðu fallegar athugasemdir til mín eins og: 

geggjaður kennari, skemmtilegur kennari og kennarinn góður og 

skemmtilegur. Sú besta fannst mér þó vera þessi: „Kennslan var góð því ég 

hlustaði allan tímann á kennarann þótt ég væri með tónlist í eyrunum“. 

Kennarinn hlýtur að þurfa að vera mjög áhugaverður til þess að nemendur á 

þessum aldri heyri í honum þrátt fyrir að uppáhalds tónlistina hljómi! 

Í kennslumatinu voru nemendur líka spurðir hvort þeir gætu gefið 

kennaranum einhver ráð og voru þau meðal annars þessi: 

 

 Hafa meira af leikritum. 

 Hafa meira af leikritum og ræðum. 

 Að hún stendur sig vel. 

 Að henda fólkinu út ef það hefur læti. 

 Halda áfram að gera það sem hún er að gera af því að þú sýnir 

okkur hvað við getum öll gert mikið ef við vinnum saman sem 

eitt. 

 Haltu þessu áfram. 

 Enga aulaleiki.  

 Takk fyrir önnina, það var gaman að kynnast þér, og mér fannst 

flott að þú varst að kenna okkur um rasisma og hvað það er 

fáránlegt.  

Þrátt fyrir að sumir nemendur hafi metið það svo að kennslan í 

áfanganum hefði getað verið betri svöruðu flestir á jákvæðan hátt þegar 

þeir voru spurðir hvernig þeim fannst lífsleikniáfanginn, eða 17 af 20 

nemendum. Hinum þremur fannst áfanginn hvorki skemmtilegur né 

leiðinlegur.  

5.3 Bekkjarandi og sjálfstraust 

Lífsleiknihópurinn sem ég kenndi hafði það umfram aðra hópa að vera 

bekkur í áfangaskóla, þannig að nemendurnir voru saman í langflestum 

áföngum. Ég hafði trú á því að í slíkum hópi yrði ekkert sérstaklega erfitt að 

ná upp góðum bekkjaranda og samheldni en raunin varð önnur vegna 

ýmissa vandamála sem komu upp í tengslum við samskipti nemenda.  
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5.3.1 Sjálfstraust  og staða nemenda 

Eins og fram hefur komið eru fornámsnemendur oft á tíðum með einhvers 

konar námserfiðleika sem hafa að hluta til orsakað slakan námsárangur í 

sumum eða öllum námsgreinum í grunnskóla. Margir í hópnum sem ég 

kenndi höfðu orðið fyrir einelti í grunnskóla og sumir bjuggu við erfiðar 

heimilisaðstæður. Greinilegt var við fyrstu kynni, og sérstaklega í einstakl-

ingsviðtölunum, að margir nemendur höfðu lítið sjálfstraust. Fimm nem-

endur af 21 greindi ég sem lágstöðunemendur, þrjár stúlkur og tvo pilta. Öll 

áttu þau það sameiginlegt að vera feimin og hlédræg þannig að þau töluðu 

nánast aldrei við neinn í bekknum. Tveir nemendanna voru af erlendum 

uppruna og annar þeirra talaði ekki íslensku. Einn nemendanna hafði orðið 

fyrir alvarlegu einelti í grunnskóla og einn var mjög félagslega einangraður 

og hafði ekki átt neina vini í grunnskóla. Þar að auki mætti hann alltaf of 

seint í tíma vegna heimilisaðstæðna. Þessir krakkar áttu það þó ekki 

sameiginlegt að standa sig illa í náminu því tveir þeirra voru iðnir við námið 

og stóðu sig vel en aðrir tveir tóku nánast aldrei þátt, skiluðu ekki 

verkefnum og féllu að endingu báðir í áfanganum.   

Strax í öðrum tíma sást lítið sjálfstraust, og ótti við að mistakast, vel hjá 

mörgum nemendanna. Þá fórum við í nafnaleik sem fól í sér að nemendur 

þurftu að muna nöfn. Ég skrifaði í dagbókina: 

Ég tók eftir því að margir byrjuðu á því að segja að þeir mundu 

ekki neitt af nöfnunum, höfðu greinilega enga trú á sjálfum sér 

og vildu segja það svo það kæmi ekki í ljós að þeir gætu ekki ef 

þeir reyndu. Ég hvatti þau og sagði að við myndum bara 

hjálpast að.  

Á fyrri hluta annar fékk ég tækifæri til að taka þátt í góðvild einstaklings 

sem beindist að einum lágstöðunemandanum. Þannig var að ein stúlkan 

fékk peningagjöf til að kaupa ný föt. Hún hafði fengið styrk hjá kirkjunni til 

að geta keypt skólabækur og kom þetta til í framhaldi af því. Hún bjó við 

erfiðar heimilisaðstæður og atvinnuleysi foreldra svo mjög litlir peningar 

voru til á heimilinu. Þetta fór allt saman fram í gegnum náms- og starfsráð-

gjafa sem hafði samband við foreldra stelpunnar til að athuga hvort þetta 

væri ekki í lagi og fá upplýsingar um hvað helst vantaði. Ég fór síðan með 

henni að versla, að beiðni námsráðgjafans, sem var mjög ánægjuleg reynsla. 

Til viðbótar við peningagjöfina fékk hún mikinn afslátt í versluninni, sem er 

flottasta búðin í bænum, svo hún fékk mikið af fötum fyrir peninginn þar á 

meðal nýja úlpu og kuldaskó. Hún valdi sér líka fínan kjól og sagði mér að 
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hana hafi alltaf langað í svona kjól, síðan hún var lítil. Stúlkan mætti svo 

uppáklædd í nýju fötin í næsta tíma á eftir. Þetta hafði þó engin sjáanleg 

áhrif á stöðu hennar innan bekkjarins, jafnvel þó að mikill munur væri á 

útliti hennar þar sem gömlu fötin höfðu verið of lítil á hana, stundum götótt 

og ekki í takt við nýjustu tískustrauma. Það talaði nánast aldrei neinn við 

þessa stelpu svo það minntist enginn á nýju fötin hennar þó að það dyldist 

örugglega engum að hún var komin í nýjan alklæðnað.  

Á þessum 14 vikum sem kennslan stóð yfir sá ég mjög litla breytingu á 

stöðu nemendanna í bekknum. Hjá tveimur sá ég þó einhverja jákvæða 

breytingu þó hún væri ekki mikil. Einn af þeim sem þekkti nánast enga af 

bekkjarfélögunum hélt sig til hlés í fyrstu tímunum en um leið og hann var 

búinn að kynnast einhverjum breyttist framkoma hans mikið þannig að 

hann varð opnari og fjörugri. Annar sem var inni í þykkri skel í byrjun 

opnaðist örlítið þegar á leið. Ég reyndi að vera dugleg að hrósa þessum 

krökkum og spjalla við þá en fannst ég ekki ná neitt sérstaklega til þeirra. 

Hegðun nokkurra hástöðunemenda í bekknum var þess eðlis að ég skil vel 

að þeir hafi ekki þorað að láta bera á sér á nokkurn hátt. Samskiptin sem 

áttu sér stað innan bekkjarins, og fjöldinn allur af samvinnuverkefnum, urðu 

því ekki til þess að bæta stöðu lágstöðunemendanna en ég held að vinnan 

og samskiptin hafi þó haft í för með sér aukið sjálfstraust hjá nokkrum í 

bekknum. Þá voru margir hástöðunemendur í bekknum með mikið 

sjálfstraust og þor og stunduðu námið af kappi og stóðu sig vel.   

5.3.2 Bekkjarandinn 

Bekkjarandinn einkenndist strax í byrjun af því að draga athyglina að því 

sem var ólíkt meðal nemenda. Þannig var þá oft bent á atriði sem 

viðkomandi vildi kannski alls ekki að vakin væri athygli á. Einn nemandi var 

til dæmis dökkur á hörund og strax í öðrum tíma benti einn á það sem hans 

sérkenni. Það leið heldur ekki á löngu þar til bent var á uppruna nemenda 

frá Austur-Evrópu með einhverjum athugasemdum, sem fóru mjög fyrir 

brjóstið á einum þeirra. Eftir annan tímann skrifaði ég í dagbókina: 

Ég var sátt við daginn en sé alveg fyrir mér að það verði erfitt 

að koma krökkunum tveimur sem héldu sig til hlés inn í hópinn 

af því þau tala tungumálið varla. Vonandi verða bekkjarfélag-

arnir bara til í að styðja og hjálpa þeim. 

Þetta varð þó ekki raunin að mínu mati. Samskipti nemenda einkenndust of 

oft af því að gera grín með óviðeigandi athugasemdum og hlátri. Það var 

erfitt að ráða í hvaða áhrif þetta hafði á líðan þeirra sem fyrir urðu, þar sem 
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þeir sýndu engin viðbrögð, en þetta hafði, held ég, að minnsta kosti þau 

áhrif að þeir nemendur sem voru óöruggir fyrir héldu sig enn frekar til hlés í 

öllum samskiptum. 

Ákveðnar uppákomur komu líka, að ég tel, í veg fyrir að fullkomin 

samstaða gæti nokkurn tímann myndast í hópnum. Ein stúlkan hafði orðið 

fyrir einelti af hálfu eins hástöðunemandans í grunnskóla og hafði þar af 

leiðandi engan áhuga á að vinna með honum. Einn pilturinn af erlendum 

uppruna hafði heyrt niðrandi athugasemdir tveggja í hópnum um fólk af 

hans þjóðerni sem varð til þess að hann gat með engu móti átt samskipti við 

þessa krakka. Þetta ræddi hann við mig oftar en einu sinni í gegnum spjall á 

Facebook. Eitt sinn vildi einn af hástöðunemendunum fá að segja bekknum 

brandara og samþykkti ég það. Ég hefði betur sleppt því þar sem brandarinn 

lýsti miklum fordómum í garð fólks af ákveðnu þjóðerni sem þrír nemenda 

tilheyrðu. Þessi nemandi virtist ekki á nokkurn hátt gera sér grein fyrir því 

að þeim gæti sárnað og liðið illa vegna brandarans.  

Nemendur virtust ekki geta sett sig í spor annarra og sýnt þeim tillitsemi 

og umhyggju heldur kvörtuðu og hæddust að viðkomandi ef einhver 

hegðaði sér ekki á ákveðinn hátt. Yfirleitt voru þetta hástöðunemendur á 

kostnað lágstöðunemenda. Mér fannst þetta þó frekar eiga við um piltana 

en stúlkurnar. Þær voru duglegri við að standa saman og hjálpast að og ég 

ímynda mér að mörg vandamálanna hefðu ekki komið upp ef bekkurinn 

hefði verið kynskiptur. Það átti bæði við um stúlkur og pilta í hópnum að 

þau urðu enn lokaðri ef þau þurftu að eiga í samskiptum við einhvern af 

hinu kyninu. Ein stúlkan vildi þó frekar vinna með piltunum, og hafði oft góð 

áhrif á þeirra vinnu, svo það hefðu verið kostir og gallar við kynskiptingu. 

Stúlkurnar voru líka duglegar að láta mig vita ef samskiptaörðugleikar komu 

upp og ástæðurnar fyrir þeim. Ein sagði mér til dæmis frá ljótum 

athugasemdum í garð einnar stúlkunnar, sem einn af piltunum lét flakka í 

kennslustund án þess að ég heyrði. Þegar kvartanir vegna þessa tiltekna 

nemanda voru orðnar tvær fékk ég náms- og starfsráðgjafa til að boða hann 

í viðtal vegna eineltis og gefa honum aðvörun. Þetta var sami einstaklingur 

og hafði lagt eina stúlkuna í einelti í grunnskóla. Hann hélt sig á mottunni 

eftir það, eða að minnsta kosti nær henni.   

Öll þau samskiptavandamál sem komu upp gerðu mér erfitt fyrir þegar 

kom að því að skipta bekknum í hópa og höfðu svo oft mjög neikvæð áhrif á 

hópvinnuna sjálfa. Ég skrifaði í dagbókina 31. október: 

En þetta er bara svo þvert á það sem á að vera í gangi. 

Nemendur í bekknum eiga ekki að geta stjórnað því með 
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hverjum þeir vinna, bekkjarandinn á að vera þannig að allir geti 

unnið saman og verið vinir. En þannig er staðan alls ekki og ég 

veit ekki hvort ég mun nokkurn tímann geta breytt því. Ég vil 

frekar hafa hópana eins og ég veit að þeir virka heldur en að 

þröngva einhverjum í hóp sem hann vill ekki vera í og fá í 

staðinn minni árangur og meiri fýlu.  

Það var eitt sem kom mér á óvart og það var það að nemandi sem hafði 

orðið fyrir einhverskonar neikvæðri upplifun vegna annars nemanda hikaði 

samt ekki við að vera sjálfur með leiðindi við aðra. Nemandi sem átti mjög 

erfitt með að tala fyrir framan aðra hafði samt ekki hljóð þegar einhver stóð 

uppi við töflu og kynnti verkefnið sitt. Þetta átti bæði við um stúlkur og 

pilta. Þessir nemendur gerðu sér ekki grein fyrir því að þeir voru í raun að 

gera það sama og þeir vildu alls ekki að væri gert á þeirra hlut. Þeir virtust 

ekki geta sett sig í annarra spor. Þann 2. nóvember skrifaði ég í dagbókina 

mína: 

Það er erfitt að segja til um áhrif samvinnunámsins því þessir 

nemendur eru saman í bekk allan daginn alla daga. 

Samvinnunámið hefur ekki haft þau áhrif að í bekknum myndist 

sérstaklega jákvæður andi því sumir geta alls ekki unnið saman, 

þau eru með kvikindisleg komment við hvert annað og eru 

ekkert sérstaklega góð við hvert annað finnst mér. Ég held að 

mér hafi tekist að mynda sambandið sem ég vildi við nemendur 

og ég held að FB síðan hafi aukið samskipti mikið og gert þau 

persónulegri. Ég held líka að ég hafi átt einhvern þátt í því að 

ein stelpan hætti ekki í skólanum en mér tókst ekki að skapa 

jákvæðan bekkjaranda með alla þá árekstra sem hafa orðið á 

milli krakkanna.   

5.3.3 Samskiptareglur og umræður 

Á meðan einstaklingsviðtöl fóru fram í fyrstu kennsluvikunni fengu 

nemendur það verkefni að búa til samskiptareglur fyrir bekkinn, bæði 

almennt og þegar umræður ættu sér stað. Þeir settu saman fínar reglur, 

sem voru til dæmis að vera kurteis hvort við annað, hafa hljóð á meðan 

aðrir tala, hlusta og að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir, en það var 

ekki eins auðvelt að fá þá til að framfylgja þeim það sem lifði önnina. Daginn 

sem ég fékk nemendur til að kynna reglurnar, 5. september, skrifaði ég í 

dagbókina:  
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Eins og staðan er í dag þá sé ég samt ekki fyrir mér hvernig 

þessir krakkar, sem haga sér svo oft eins og smábörn, eigi að 

verða ótrúlega þéttur hópur sem stendur við bakið á hver 

öðrum og sýnir ekkert nema skilning og umhyggju! Eftir þennan 

tíma mun mér að minnsta kosti finnast það meiriháttar afrek ef 

það tekst. Ég þarf að vera mjög dugleg að hamra á þessum 

reglum ef þau eru ekki að fara eftir þeim og þá kannski síast 

þetta inn, vonandi. En þau stóðu sig allavega vel í því að lesa 

upp og reglurnar voru fínar.   

Ég var ekki nógu dugleg að fara eftir eigin ráðleggingu um að minna 

nemendur á reglurnar. Það var ekki fyrr en að ég setti upp reglur fyrir 

bekkjarumræður seinna á önninni og varpaði upp á töflu með skjávarpa að 

það komst upp í vana.  

Samvinnuverkefnum fylgja venjulega umræður þar sem farið er yfir 

hvernig verkefnið gekk og nemendur spurðir út í samskiptin. Mjög oft fóru 

þessar umræður út um þúfur vegna hávaða og láta í nokkrum nemendum 

og það varð til þess að ég missti sjónar á því hvert eiginlegt markmið 

samvinnuverkefnanna var. Þau fóru frekar að snúast um verkefnin sjálf 

heldur en hegðunina sem átti að lærast við að framkvæma þau. Ég skrifaði í 

dagbókina 20. september: 

Krakkarnir áttu að fylgja ákveðnum tíma- og samskiptareglum 

en fæstir gerðu það. Þetta átti að þjálfa þau í að hlusta á aðra, 

gefa öðrum tækifæri til að tala og þjálfa rökræður. Í 

umræðunum talaði ég ekkert um þetta heldur bara um 

verkefnið sjálft, eins og það skipti raunverulegu máli hvort 

einhver valdi að taka dósamatinn eða vatnið fyrst! Ég veit ekki 

hvað ég var að hugsa, ég var algjörlega búin að missa sjónar á 

raunverulegum tilgangi verkefnisins.  

Þegar þarna var komið ákvað ég að fara í kennsluráðgjöf til Guðrúnar 

Pétursdóttur sem er sérfræðingur í fjölmenningarlegri kennslu sem felur í 

sér samvinnunám. Það voru aðallega erfiðleikar sem ég hafði upplifað í 

samskiptum við nemendur sem ráku mig til þess, eins og fram kom í kafla 

5.2.1. Eftir það fóru umræður í kennslustundum að ganga mun betur því 

það var þá sem ég setti upp reglurnar fyrir bekkjarumræður sem urðu eftir 

það miklu markvissari. Ég skrifaði: 
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Ég vil trúa því að í fyrramálið verði þáttaskil í áfanganum og 

kennslunni hjá mér. Ég var orðin svo föst í áætluninni sem ég 

hafði búið til og því að rugga ekki bátnum og að láta 

nemendurna með læti ekki trufla mig að ég missti sjónar á 

raunverulegu markmiði kennslunnar. Öll verkefnin sem 

nemendur hafa verið að vinna eiga að stuðla að auknu trausti 

og samheldni í bekknum og árangursríkari samvinnu. Út af því 

hversu erfitt er að vera með innlagnir eða umræður var ég 

farin að forðast það og næ þar með aldrei því sem þarf út úr 

verkefnunum, sem krefjast umræðna um hlutina. Ég áttaði mig 

á þessu í spjallinu við Guðrúnu, ég þarf að vera miklu harðari og 

má alls ekki gefast upp svona fljótt eins og ég hef verið að gera 

undanfarið.  

Eftir þetta varpaði ég samskiptareglunum upp á töflu í hvert skipti sem 

bekkjarumræður fóru fram og við fórum yfir þær í sameiningu. Ég fékk 

nemendur til að ákveða refsingu fyrir þá sem brytu reglurnar og ákváðu þeir 

að annað hvort þyrfti að gera tíu armbeygjur eða sitja í skammakrók í fimm 

mínútur, hver og einn mátti velja um þetta tvennt. Þann 28. september 

prófaði ég þetta í fyrsta skipti og skrifaði þá í dagbókina: 

Reglurnar voru nokkrum sinnum brotnar í tímanum en 

umræðurnar gengu vel og það var miklu betra hljóð en nokkru 

sinni fyrr í svona umræðum. Ég var mjög sátt við þetta, svo 

höldum við bara áfram að æfa þetta og vonandi verða 

reglurnar þá brotnar sjaldnar og sjaldnar. Ég var nokkuð ánægð 

með mína frammistöðu, var hörð á reglunum og þetta gekk vel. 

Miðað við andann sem ríkti í bekknum og ólíka stöðu nemenda veit ég 

að sumir áttu mjög erfitt með að koma upp orði fyrir framan bekkjarfélag-

ana. Það tóku þó alltaf allir til máls í bekkjarumræðunum en lágstöðunem-

endur voru oft bara sammála síðasta ræðumanni. Það kom að því að 

nemendur þurftu að fara upp að töflu til að kynna niðurstöður vinnu sinnar í 

verkefnum sem CLIM aðferðin var notuð við. Kynningarnar urðu betri eftir 

því sem þeim fjölgaði. Miður gott skipulag einkenndi þó yfirleitt 

kynningarnar og hefur það eflaust aukið á vanlíðan lágstöðunemenda, að 

vita ekki nákvæmlega hvert þeirra hlutverk var.  
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5.3.4 Tengslakort bekkjarins 

Í upphafi annarinnar kom fram í einstaklingsviðtölum við nemendur að 

fimm þeirra þekktu engan af bekkjarfélögum sínum. Aðrir þekktu yfirleitt 

tvo eða fleiri. Þrír þessara fimm tóku fram að þeir væru að kynnast 

bekkjarfélögunum, enda allt frekar opnir einstaklingar. Hinir tveir eru frekar 

hlédrægir og lokaðir og samskipti þeirra við bekkjarfélagana voru ekki mikil í 

lífsleikniáfanganum. Hluti af kennslumati sem lagt var fyrir í lok annarinnar 

var að telja upp þrjá samnemendur sem viðkomandi vildi helst vinna með í 

hópvinnu og þrjá sem þeir vildu helst hitta eftir skóla eða á kvöldin. Út frá 

þessum upplýsingum setti ég upp tengslakort bekkjarins sem staðfesti þær 

ályktanir sem ég hafði áður sett fram. Ég óttaðist að tveir lágstöðunem-

endur hefðu engin tengsl við aðra í bekknum og reyndist það rétt. Annar 

þeirra setti fram sínar óskir en enginn valdi viðkomandi til baka. Hinn nem-

andinn setti ekki fram neinar óskir og enginn valdi viðkomandi. Tveir lág-

stöðunemendur til viðbótar völdu engan, annar þeirra var valinn einu sinni 

og hinn tvisvar sinnum. Til samanburðar voru hástöðunemendur valdir allt 

upp í níu sinnum. 

Tengslanetið sýnir með dapurlegum hætti fram á það að í lok annarinnar 

voru lágstöðunemendur enn í sömu stöðu og í upphafi annar, í litlum sem 

engum tengslum við samnemendur sína. Kannski var ástæðan fyrir því að 

þrír þeirra nefndu engan sem þá langar til að vinna með í hópvinnu eða 

hitta eftir skóla sú að þeir voru hræddir um að enginn myndi velja þá 

tilbaka. 

Nemendur voru í kennslumatinu einnig spurðir að því hvernig þeim 

fyndist sambandið við bekkjarfélagana og voru niðurstöður eftirfarandi: 

 

                 Fjöldi      Hlutfall 

Gott 11 55% 

Sæmilegt 9 45% 

Lélegt 0 0% 

Samtals               20          100% 

 

5.4 Notkun Facebook í kennslu 

Í byrjun annarinnar fékk ég nemendur til að búa til Facebook (FB) síðu fyrir 

áfangann. Síðan átti að vera lokuð þannig að aðeins kennari og nemendur í 

áfanganum gætu komist inn á hana. Nemendur voru ekki skyldugir til að 
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taka þátt í umræðum eða nýta sér hana að öðru leyti en ég hvatti þá 

eindregið til þess. Ef nemendur voru ekki með FB síðu gátu þeir skilað 

heimaverkefnunum sem sett voru þar inn, á blaði. Markmiðið með síðunni 

var að efla jákvæð og persónuleg samskipti við nemendur með það fyrir 

augum að draga úr líkum á brottfalli úr áfanganum.   

5.4.1 Tilurð síðunnar 

Hugmyndina að þessu samskiptaformi í kennslu fékk ég frá samstarfsfélaga í 

Leonardo verkefninu sem ég tók þátt í, Cherry Hopton, sem leggur mikla 

áherslu á að byggja upp gott samband við sína nemendur. Hún kennir við 

Angus College í Skotlandi (http://www.angus.ac.uk/) þar sem kerfið virkar 

þannig að kennarar þurfa að gera grein fyrir þeim nemendum sem hætta í 

þeirra áföngum. Þetta kallast umferðaljósakerfið, allir áfangar byrja grænir 

en verða svo gulir og rauðir eftir því hversu hátt brottfallið er. Þegar áfangi 

er orðinn rauður þarf kennarinn að gera grein fyrir ástæðum þess að 

nemendurnir hættu. Stundum verður þetta til þess að kennarar fá minni 

kennslu þar sem miklir brottfallsáfangar eru ekki í boði aftur. Yfirleitt er þó 

gerð úrbótaáætlun fyrir áfangana fyrst og henni svo fylgt eftir.  

Þegar þetta fyrirkomulag hófst í Skotlandi ákvað Hopton að hún skyldi 

ekki leyfa „kerfinu“ að sigra og breytti sínum kennsluháttum svo um 

munaði. Einn liður í því var að tryggja samskipti og gott samband við 

nemendur sína og þegar FB kom til sögunnar stofnaði hún slíka síðu fyrir 

sína bekki. Viðbrögð samstarfsmanna og stjórnenda voru blendin, ef til vill 

af því að fólki fannst hún vera að fara út fyrir einhver mörk sem kennari. Á 

FB síðunni geta nemendur náð í hana nánast hvenær sem er til að ræða 

hvað sem er, auk þess sem þeir geta talað saman sín á milli og hjálpast að 

við heimavinnu og fleira. Í skólanum sem Hopton kennir við eru nemendur 

sem gjarnan hafa flosnað upp úr námi annarsstaðar af persónulegum 

ástæðum eða af því að þeir uppfylltu ekki kröfur skóla og voru reknir, og eru 

að byrja aftur í skóla eftir einhverja fjarveru. Þetta eru oft nemendur sem 

búa við erfiðar heimilisaðstæður, hafa eignast börn ungir og eiga við 

námserfiðleika að stríða. Brottfall getur því verið mikið. Að hennar mati 

hjálpar FB síðan mikið til við það að mynda og halda sterkum tengslum við 

nemendur. Þeir ræða oft við hana á kvöldin og um helgar og þá gjarnan um 

persónuleg vandamál sem vel gætu orsakað brottfall ef þeir hefðu ekki 

tækifæri til að tala um þau við neinn (Hopton, C., 2011). 
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5.4.2 Viðhorf nemenda til Facebook síðunnar 

Í fyrstu kennsluvikunni ræddi ég einslega við nemendur, eins og fram hefur 

komið. Á meðan ég spjallaði við einn og einn í einu voru hinir að vinna við 

að útbúa samskiptareglur fyrir bekkinn og FB síðuna. Nemendur fengu að 

velja sér hóp eftir áhugasviði og það var auðvelt að fá nemendur í FB 

hópinn. Mánudaginn 29. ágúst skrifaði ég í dagbókina: 

Annars er ég himinlifandi í kvöld yfir nýju FB síðunni. Krakkarnir 

stóðu sig mjög vel við að búa hana til, ein úr hópnum tók 

frumkvæðið og gerði það síðasta föstudag þó að þau hafi ekki 

átt að byrja á þessu fyrr en í morgun. Síðan er fólk búið að 

skrifa inn og ég setti innlegg í kvöld og þau byrjuðu að 

kommenta, eru greinilega á FB á kvöldin og mér fannst þetta 

bara skemmtilegar umræður. Nú er bara að sjá hvernig þetta á 

eftir að ganga, hvort það verði mikil samskipti. Nokkrir í 

bekknum eru búnir að biðja mig um að vera vini sína á minni 

persónulegu FB síðu og ég samþykki það hjá þeim sem vilja, 

mér finnst ekki hægt að vera að stuðla að auknum samskiptum 

en draga svo mörkin þarna. Ég dreg mörkin heldur ekki við að 

þau hringi í mig ef þau þurfa að tala. Ég mun þó bæði draga 

mörk á FB og í símtölum/samtölum ef umræðuefnið fer út fyrir 

velsæmismörk.  

Í viðtölunum spurði ég nemendur hvernig þeim litist á að vera með FB 

síðu í áfanganum. Næstum öllum fannst það jákvætt, töldu líklegt að síðan 

gerði áfangann skemmtilegri og gæfi þeim tækifæri á að kynnast 

bekkjarfélögunum betur. Einum nemanda fannst þetta alveg frábær 

hugmynd og sagði ótrúlegt að engum skyldi hafa dottið þetta í hug fyrr! 

Hann sagði að ef ég hefði ekki sett áminningu um að skila samþykki foreldra 

inn á síðuna þá hefði hann aldrei munað það. Þessi nemandi nýtti sér síðuna 

þó ekki eins og ég gerði ráð fyrir í upphafi því hann skilaði nánast aldrei 

heimaverkefnum þrátt fyrir að ég minnti hann á það á FB. Einn nemandi var 

ekki viss hvað honum þætti um síðuna og einum fannst þetta pirrandi og 

taldi síðuna ekki hjálpa þeim að kynnast betur. Gaman er að geta þess að 

nemandinn lýsti þessari skoðun sinni reglulega yfir á önninni en notaði 

síðuna á sama tíma mjög mikið. Langflestir krakkanna sögðust fara á FB að 

minnsta kosti einu sinni á dag. Nokkrum dögum eftir að FB síðan var útbúin 

skrifaði ég í dagbókina: 
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Það sem ég er sérstaklega ánægð með núna er FB síðan. Það 

eru tveir krakkar búnir að spjalla við mig um námið, spyrja 

spurninga um tímann og verkefnið. Síðan setti ég inn frétt og 

fékk viðbrögð við henni. Það verður nú samt líklega þannig að 

sumir munu aldrei skrifa neitt en kannski fara þeir samt inn til 

að lesa hvað hinir segja. 

Á foreldrafundi í byrjun annarinnar hitti ég foreldra þriggja nemenda. 

Þeir, ásamt einum kennaranum, höfðu heyrt krakkana tala um FB síðuna og 

fannst hún af hinu góða.  

Í kennslumati sem lagt var fyrir nemendur í lok annar spurði ég: Hvernig 

fannst þér að hafa Facebook síðu fyrir áfangann? Niðurstaðan var 

eftirfarandi: 

              Fjöldi      Hlutfall 

Jákvætt 13 65% 

Neikvætt 4 20% 

Hvorki jákvætt né neikvætt 3 15% 

 Samtals                 20        100% 

 

Ég var sátt við þessa niðurstöðu þó að mín skynjun væri sú að langflestum 

hafi fundist gott að hafa síðuna þar sem margir nýttu sér hana til aðstoðar. 

Spurningin var opin og það sem nemendur nefndu helst að hefði verið gott 

var að geta fengið aðstoð við heimavinnuna og að geta fylgst með á síðunni 

ef þeir misstu úr tíma. Það sem pirraði nokkra var að þegar bekkurinn var að 

spjalla á FB birtist spjallið alltaf á tölvuskjánum hjá öllum í hvert sinn sem 

einhver skrifaði eitthvað og það höfðu ekki endilega allir áhuga á að fylgjast 

með því eða taka þátt þá stundina.   

5.4.3 Samskipti við nemendur á Facebook 

Ég notaði FB síðuna til að hafa samband við nemendur ef þeir voru fjarver-

andi í kennslustundum, til að setja inn heimaverkefni, taka á móti þeim og 

gefa endurgjöf, til að setja inn áhugaverðar fréttir sem tengdust umfjöll-

unarefni áfangans hverju sinni og síðast en ekki síst til að svara fyrirspurnum 

nemenda, spjalla við þá og hrósa þeim fyrir góðan árangur. 

Til viðbótar við það að hrósa nemendum í kennslustundum þegar við 

átti, sendi ég þeim stundum einkaskilaboð ef mér fannst eitthvað hafa 

gengið sérstaklega vel hjá þeim. Í dagbókina 5. október skrifaði ég: „Ég ætla 

að senda tveimur strákum sem mér fannst standa sig sérstaklega vel 
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skilaboð á FB“. Skilaboðin sem ég sendi öðrum þeirra voru eftirfarandi: 

„Langaði bara að segja þér að mér fannst þú standa þig vel í dag, bæði í 

hópvinnunni og rökræðunum. Þú getur allt sem þú vilt ef þú bara reynir“. 

Þessi nemandi var einn sá óvirkasti alla önnina svo mér fannst mjög 

ánægjulegt að fá ástæðu til að hrósa honum. Ég hafði átt í FB samskiptum 

við sama nemanda snemma á önninni þegar ég reyndi að vista kennsluáætl-

unina á síðunni með litlum árangri. Ég bað krakkana um hjálp og hann 

prófaði fyrir mig. Að sjálfsögðu tókst þetta allt saman hjá honum og það 

gladdi hann mikið að ganga betur en kennaranum við þetta.  

Ég skrifaði oft hrós til bekkjarins í heild sinni á FB. Ég reyndi líka að nota 

síðuna til að sýna lágstöðunemendum sérstakan áhuga og virkja þá. Það 

skilaði ekki þeim árangri að staða þeirra innan bekkjarins batnaði en ég 

vona þó að það hafi haft einhver áhrif á sjálfstraustið til hins betra. Þann 13. 

október áttu eftirfarandi samskipti sér stað á FB við einn af 

lágstöðunemendunum: 

 Kennari: Mjög flott plakatið hjá þér sem hópurinn þinn kynnti í 

morgun. Þú ert greinilega hæfileikaríkur teiknari.  

 Nemandi: Já, held það líka, get sýnt þér einn mynd sem tók mig 

að teikna 5 klukkutíma.  

 Kennari: Bara endilega, mér líst vel á það. 

Nemandinn kom aldrei með myndina til að sýna mér en ég vona að hann 

hafi kunnað að meta hrósið og að mögulega hafi það látið honum líða betur 

um stundarsakir. Þessi nemandi bjó við mjög erfiðar heimilisaðstæður.  

Ég lagði fyrir fjögur heimaverkefni í gegnum síðuna, öll í formi spurninga 

eða fullyrðinga sem nemendur áttu að svara eða ræða. Á bilinu 5-7 

nemendur skiluðu ekki þessum verkefnum. Heimtur voru sérstaklega 

slæmar þegar kom að síðasta verkefninu en yfir helmingur skilaði því ekki. 

Ástæðan er kannski sú að nemendum hefur fundist tiltekið verkefni erfitt en 

þeir áttu að fjalla um hvernig erlend menning hefur gert líf þeirra 

skemmtilegra. Þeir sem skiluðu verkefninu höfðu unnið það mjög vel. Þann 

7. september skrifaði ég í dagbókina: 

Í kvöld setti ég heimaverkefni fyrir næsta mánudag á FB síðuna. 

Einn kommentaði strax og annar vann verkefnið næstum strax 

og sendi mér. Var ánægð með þetta.    

Fimm sinnum á önninni setti ég fréttir frá veffjölmiðlum inn á síðuna og 

stundum sköpuðust umræður. Í nokkrum tilfellum merktu einhverjir 
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nemenda að þeim líkaði fréttin, sem ég kýs að túlka sem svo að þeir hafi að 

minnsta kosti lesið hana þó þeir hefðu ekkert sérstakt að segja um málið. Ég 

hefði mátt vera duglegri við að setja inn fréttir því þá hefðu nemendur 

kannski orðið virkari.  

Nemendur nýttu FB síðuna til að skrifa athugasemdir við það sem ég 

setti inn, spjalla við mig og hver við annan, spyrja spurninga varðandi 

heimavinnu og fleira tengt skólanum, skila heimaverkefnum og til að deila 

efni sem þeim fannst skemmtilegt með bekknum. Stundum sköpuðust 

umræður um það efni í kennslustund daginn eftir og fannst mér það 

jákvætt því það efldi samskiptin.  

Að mínu mati skilaði FB síðan mun meiri samskiptum á milli mín og nem-

enda og innbyrðis á milli nemenda heldur en annars hefðu átt sér stað. Af 

21 nemanda sem hóf nám í áfanganum tengdust samskipti í einkaskila-

boðum á FB eingöngu heimaverkefnum hjá sjö þeirra. Þeir sendu mér verk-

efnin og ég sendi endurgjöf til baka. Í sumum tilfellum spurðu þeir mig út í 

verkefnin áður en þeir sendu þau til mín. Hjá hinum 14 nemendunum áttu 

sér stað samtöl á persónulegum nótum til viðbótar við þau sem tengdust 

náminu. Þessi samtöl snérust til dæmis um heilsufar og fjarvistir vegna þess, 

erfiðleika nemenda við að sætta sig við að vera í fornámi, samskiptaerfið-

leika við bekkjarfélagana, fordóma og margt fleira. Nemendur trúðu mér 

fyrir mjög persónulegum og erfiðum uppákomum úr þeirra lífi, eins og að 

vera nauðgað, verða fyrir fordómum og einelti og að leggjast inn á geðdeild. 

Sú vitneskja sem nemendur trúðu mér fyrir fannst mér hjálpa við að nálgast 

krakkana og ná til þeirra.  

5.4.4 Facebook gegn brottfalli 

Ég notaði gjarnan spjall á FB til að ná í þá sem ég taldi í brottfallshættu, 

samhliða símtölum til þeirra og forráðamanna. Þetta voru aðallega tveir 

nemendur, piltur og stúlka, sem bæði voru mikið fjarverandi og veik. Ég lét 

strákinn reglulega vita af því ef hann mætti ekki að við hefðum saknað hans 

í tíma. Honum fannst það nú bara fyndið en sagði mér þá alltaf ástæðuna 

fyrir fjarvistinni. Margar þeirra voru vegna þess að hann átti erfitt með að 

vakna á morgnana og svaf yfir sig. Ég bauð honum að hringja í hann á 

morgnana ef hann væri ekki kominn þegar tíminn byrjaði og hann þáði það.  

Stelpan var mjög mikið frá alla önnina vegna veikinda, með alls 31 

fjarvist en 20 mætingar. Ég var í stöðugu sambandi við hana á meðan 

veikindum stóð og ræddi líka við móður hennar í síma nokkrum sinnum. 

Þann 27. september var hún búin að vera lengi frá vegna veikinda og sagði 

mér í gegnum spjall á FB að hún ætlaði að skrá sig úr hópnum. Ég sendi 
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henni eftirfarandi skilaboð: „Mig langar endilega að þú bíðir með það. Láttu 

þér bara batna og við tölum saman þegar þú ert komin aftur. Ég veit að þú 

átt eftir að standa þig vel í þessum áfanga og við finnum út úr þessu með 

verkefnin sem þú hefur misst af“. Hún sættist á þetta og hætti hvorki í 

áfanganum né skólanum. Ef að þetta hefði gerst hjá mér við hefðbundna 

kennslu í hefðbundnum lífsleikniáfanga hefði ég ekki haft samband við 

nemandann. Ég hefði í mesta lagi rætt við umsjónarkennarann og hann þá 

kannski hringt heim. Í slíku tilfelli tel ég líklegt að viðkomandi nemandi hefði 

hætt í símatsáföngum eins og lífsleikni þar sem hann hefði ekki haft neina 

trú á því að hann fengi tækifæri til að vinna upp það sem hann missti af. Ég 

er fullviss um það að ef ég hefði ekki verið í stöðugu sambandi við stelpuna 

á FB þá hefði hún hætt í lífsleikni og mögulega í skólanum þarna þegar 

þriðjungur var búinn af önninni. Ég þakka góðu sambandi á milli kennara og 

nemanda og þeim samskiptamáta sem FB er, að svo fór ekki.  

5.4.5 Kostir og gallar Facebook í kennslu 

Tvö vandamál komu upp í tengslum við FB síðuna, annað vegna misskilnings 

hjá mér en hitt vegna samskiptamynsturs nemenda í spjalli á síðunni. Þegar 

síðan var búin til lentu nemendur í vandræðum með að bæta einum 

piltinum í hópinn. Ég talaði við hann og skildist á honum að hann væri ekki 

með persónulega FB síðu. Ég ræddi við hann um þetta nokkrum sinnum 

aftur því hann þurfti að skila FB heimaverkefnum á pappír en gerði það ekki. 

Það kom aldrei annað í ljós en að hann væri ekki með FB síðu. Eftir að 

miðannarmat opnaðist nemendum í Innu hafði forráðamaður piltsins 

samband við mig vegna athugasemdar í tengslum við matið, um að enn ætti 

eftir að skila nokkrum heimaverkefnum. Þá sagði forráðamaðurinn mér að 

strákurinn ætti sína eigin FB síðu! Ég fékk bekkinn strax í það að bæta 

honum í hópinn og eftir það hófust samskipti okkar á milli. Hann var líka 

duglegur að setja inn efni fyrir bekkjarfélagana og skrifa athugasemdir, og 

skilaði öllum heimaverkefnunum.  

Annar vandi við FB var að ákveðnir nemendur settu í örfáum tilfellum inn 

athugasemdir sem voru að mínu mati særandi eða móðgandi fyrir aðra 

nemendur í bekknum. Þetta var í opnum umræðum sem sköpuðust á aðal-

síðunni og allir í bekknum geta séð og tekið þátt í. Ég tók strax eftir því 

þegar þetta gerðist og blandaði mér þá inn í umræðurnar með góðum 

árangri. Stundum héldum við áfram að ræða málið í kennslustund daginn 

eftir og alltaf endaði þetta vel og stundum með afsökunarbeiðni. Mér fannst 

samt erfitt að sitja fyrir framan tölvuna og geta ekki séð framan í krakkana 
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sem þessar athugasemdir beindust að og brugðist við þeim augliti til 

auglitis.  

Ótvíræðir kostir þess að nota FB í kennslu eru að mínu mati þeir að 

samskipti við nemendur aukast til mikilla muna og sambandið á milli 

kennara og nemenda styrkist. Ég trúi því að nemendur skynji þetta aukna 

aðgengi að kennara og samskipti við hann þannig að hann beri hag þeirra í 

brjósti og sé ekki sama um þá. Þessi samskiptamáti gefur kennara líka 

tækifæri til að nálgast nemendur með hætti sem þeir eru vanir og finnst 

þægilegt. Þeir opna sig margir frekar fyrir framan tölvuna heldur en augliti 

til auglitis, mögulega af því að þar hef ég ekki sömu yfirráð og í 

kennslustofunni heldur verð bara ein af hópnum. Það er ýmislegt sem ég 

fékk að vita um mína nemendur í gegnum FB sem ég hugsa að þeir hefðu 

aldrei sagt mér við aðrar kringumstæður. Þær upplýsingar sem ég fékk urðu 

oft til þess að ég varð meðvitaðri um hlutina og umburðarlyndari í 

kennslunni. Ég skrifaði til dæmis í dagbókina 13. september: 

Eftir skilaboðin sem ég fékk á FB í gær vandaði ég mig 

sérstaklega við að skipta í hópa og setti strákinn sem kvartaði 

með krökkum sem mér finnst vinnusamir og duglegir.  

Það er líka gott að geta notað FB til að minna nemendur á ýmislegt 

varðandi kennsluna og heimaverkefni, þar sem það er mjög líklegt að allir 

sjái skilaboðin þar samdægurs.  

FB í kennslu hefur þó líka sína galla. Sá stærsti er hversu tímafrekt þetta 

getur verið. Sjálf er ég ekki mikill FB aðdáandi, stofnaði ekki síðu fyrr en af 

illri nauðsyn þegar vinnan við Leonardo verkefnið hófst, en samskiptin innan 

þess hóps fóru oft fram í gegnum FB. Þegar ég hóf kennslu í áfanganum fór 

ég á FB á hverju einasta kvöldi, nema kannski á laugardögum. Tölvan var 

opin í að minnsta kosti þrjár klukkustundir á kvöldin og stundum var ég í 

spjalli við nemendur allan þann tíma. Mér leið nánast eins og ég væri að 

svíkjast um ef ég var ekki heima hjá mér eitthvert kvöldið og fór ekkert á FB. 

Ég vildi samt ekki setja neinar hömlur á þetta því mér fannst það í mótsögn 

við það sem ég var að reyna að gera, ég vildi að nemendur gætu haft 

samband við mig hvenær sem var hvort sem er á FB eða í gegnum síma. Ég 

var bara að kenna þennan eina áfanga þessa önn og veit ekki hvernig þetta 

væri ef hóparnir væru fimm og FB notað í þeim öllum. Það er samt ekkert 

víst að álagið yrði endilega mikið meira, það færi bara eftir samsetningunni í 

hópunum. Á endanum er þetta allt spurning um hvað kennarinn er tilbúinn 

til að ganga langt í því að vera til staðar fyrir nemendur, kynnast þeim með 

persónulegum hætti og veita þeim þá aðstoð sem hægt er. Ég tel að FB 
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síðan hafi skilað góðum árangri, bæði við að efla samskipti og tengsl við 

nemendur og við að draga úr brottfalli, og myndi hiklaust nýta mér þessa 

tækni í kennslu aftur. Þann 28. september skrifaði ég í dagbókina: 

Núna í kvöld eru búin að vera hellings samskipti á FB, við þrjá 

mismunandi nemendur. Öll þessi samskipti finnst mér vera til 

marks um það að FB virkar mjög vel við að efla samskiptin og 

skapa gott samband á milli nemenda og kennara.  

Miðvikudaginn 2. nóvember skrifaði ég aftur í dagbókina: „Ég held að FB 

síðan hafi aukið samskipti mikið og gert þau persónulegri“. 

5.5 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Við kennslu áfangans var markmiðið að kennsluaðferðir yrðu fjölbreyttar, 

meðal annars til að auka líkur á því að allir nemendur fengju eitthvað við sitt 

hæfi. Sérstök áhersla var lögð á samvinnunámsaðferðir þar sem rannsóknir 

hafa sýnt að þær dragi úr brottfalli nemenda og hafi jákvæð áhrif á 

bekkjaranda og virkni, eins og fjallað var um í kafla 2.6.1. Þá var áhersla lögð 

á að hafa fjölgreindir Gardners í huga við kennslu og verkefnagerð. Í 

áfanganum unnu nemendur mjög fjölbreytt verkefni bæði einir og í hópum 

tveggja til fimm einstaklinga. Úrvinnsla verkefna var ýmist skrifleg, 

myndræn eða verkleg þannig að nemendur áttu að svara spurningum eða 

skrifa texta, teikna myndir, tímaása og gröf, búa til plaköt, leika, semja texta 

og lög eða klippa og líma svo dæmi séu tekin. Þá voru umræður og 

munnlegar kynningar nemenda reglulega og einu sinni yfir önnina voru 

settar upp rökræður.  

Þegar tekin voru einstaklingsviðtöl við nemendur í upphafi annarinnar 

voru þeir spurðir út í áhugamál sín, sem reyndust fjölbreytt. Það var þó 

ákveðinn samhljómur með kynjunum þannig að stúlkur höfðu helst áhuga á 

dansi, leiklist, snyrtifræði, hárgreiðslu, íþróttum og listgreinum. Ein hafði 

sérstakan áhuga á bílum og bifvélavirkjun og önnur á barnapössun. Piltarnir 

höfðu helst áhuga á tölvum og tölvuleikjum, íþróttum og líkamsrækt. Einn 

hafði sérstakan áhuga á sagnfræði og þá sérstaklega hernaðarsögu og 

stjórnmálum og annar á myndlist. Nemendur voru líka spurðir út í 

framtíðaráform og tengdust þau oft áhugamálum þeirra. Nokkrir sáu fyrir 

sér að fara í verknám og þar á meðal var ein af stúlkunum sem langar að 

verða bifvélavirki. Aðrar starfsgreinar sem nemendur nefndu voru til dæmis 

hársnyrting, lögregluþjónn, íþróttaþjálfari, kokkur, flugmaður, leikskóla-

kennari, tölvunarfræðingur, fatahönnuður, hjúkrunarfræðingur, dansari og 
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læknir. Af 21 nemanda sem rætt var við vissu sex þeirra ekki hvað þeir vildu 

gera í framtíðinni.  

Við gerð verkefna var reynt að taka mið af áhugasviði og 

framtíðaráformum nemenda eins og hægt var auk þess sem síðasta 

kennsluvikan fór í vinnu við valverkefni þar sem nemendur höfðu alveg 

frjálsar hendur þegar kom að umfjöllunarefni.  

5.5.1 Fjölgreindirnar í kennslu 

Fyrsta verkefnið sem nemendur unnu á önninni og gilti til einkunnar bauð 

upp á margvíslega úrvinnslu þar sem tekið var mið af fjölgreindunum. Þann 

1. september skrifaði ég í dagbókina: 

Ég er spennt að fá fyrsta heimaverkefnið til baka frá bekknum 

næsta mánudag til að sjá hvort þau velja næstum öll að skrifa 

ritgerð eða hvort þau geri eitthvað annað. Mér fannst heldur 

margir í dag hafa valið að skrifa ritgerð en kannski er það bara 

af því að þau hafa ekki fengið tækifæri til neins annars í 

grunnskóla og geta ekki séð fyrir sér að vinna verkefni öðruvísi.  

Niðurstaðan varð eins og mig grunaði, af 18 nemendum sem skiluðu 

verkefninu skrifuðu 15 þeirra stutta ritgerð, tveir bjuggu til teiknimynda-

sögu og einn útbjó tímalínu. Ég veit að sá sem valdi tímalínuna gerði það 

ekki af því að það samræmdist best hans hæfileikum og sterkri rök- og 

stærðfræðigreind heldur af því að hann gerði ráð fyrir að sú úrvinnsla yrði 

auðveldust. Þetta finnst mér sýna að nemendur hafa ekki endilega 

tilfinningu fyrir því í hverju þeir eru góðir og hvaða vinnulag hentar þeim 

heldur velja þeir það sem þeir þekkja best, jafnvel þó að þeim leiðist það 

kannski. Einn þeirra nemenda sem skilaði ekki verkefninu sagði mér að hann 

hefði gaman af því að teikna. Þarna fékk hann tækifæri til að gera það með 

því að búa til teiknimyndasögu en það dugði þó ekki til þess að virkja hann.  

Það sama gerðist hjá þessum nemanda í síðasta verkefninu sem unnið 

var í áfanganum. Þá höfðu þeir alveg frjálst val um umfjöllunarefni en úr-

vinnslan átti að vera í formi tímarits eða dagblaðs. Þeir nemendur sem 

höfðu gaman af því að teikna máttu gera teiknimyndasögu. Þeir réðu því 

líka hvort blaðið væri unnið í tölvu eða höndunum og í hóp eða sem 

einstaklingsverkefni. Ég skrifaði í dagbókina 16. nóvember: 

Það verður mjög fróðlegt að sjá í næstu viku hvort það skipti 

einhverju máli fyrir þessa krakka að fá að vinna verkefni sem 

tengist algjörlega því sem þá langar að fjalla um þar sem þeir 
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mega velja. Fyrir suma held ég að það eigi eftir að skipta litlu, 

því einn af þeim sem gerir aldrei neitt og ber í sífellu fyrir sig 

leti, eins og það sé viðurkennd fötlun, nennti ekki einu sinni að 

skrifa miða með hugmynd að því sem hann langar að fjalla um.  

Þessi tiltekni nemandi skilaði ekki neinu blaði og vann ekkert þann tíma sem 

verkefnið tók þrátt fyrir hvatningu frá mér og boð um aðstoð. Athyglisvert 

var að flestir nemendanna völdu að vinna verkefnið í samvinnu við aðra. 

Einum nemanda, sem hafði misst úr mjög mikið af tímum og var í mikilli 

brottfallshættu, stóð til boða að fara í starfskynningu hjá kjólameistara í 

tengslum við þetta valverkefni. Ég vissi að hún hafði mikinn áhuga á fata-

hönnun og langaði að leggja hana fyrir sig í framtíðinni. Þegar ég bauð henni 

þetta varð hún mjög spennt og áhugasöm. Það dugði hins vegar ekki til þess 

að fá hana til að mæta í næstu tíma á eftir, þrátt fyrir að vera búin að skrifa 

undir mætingasamning hjá námsráðgjafa, svo hún missti af þessu skemmti-

lega tækifæri. Persónuleg vandamál sem hún glímdi við sigruðu.  

Einn af þeim nemendum sem ákvað að vinna verkefnið einn síns liðs 

blómstraði í fyrsta skipti á önninni. Hann tengdi umfjöllunarefnið beint sínu 

áhugasviði og skilaði virkilega flottu og vel unnu tímariti. Seint kvöldið áður 

en nemendur áttu að skila verkefninu fékk ég mjög ánægjulegan tölvupóst 

frá móður þessa nemanda. Þar sagði hún mér að sonur hennar hefði sagt 

sér frá verkefninu þennan sama dag og að hann ætti að skila því morguninn 

eftir. Hann var ekki byrjaður að skrifa en búinn að lesa sér til. Þegar hún var 

búin að vinna fór hún í að aðstoða hann við að gera blaðið, þannig að hún 

sló inn textann sem hann sagði henni. Þetta tók þau þrjár klukkustundir. 

Hún sagði mér að þetta hefði verið í fyrsta skipti sem hún hjálpaði stráknum 

sínum með heimavinnuna þannig að hann tæki einhvern þátt í því sjálfur. 

Hún sagði heimanámið alla tíð hafa verið þeirra verstu stundir þannig að 

eftir aðeins nokkrar mínútur voru þau bæði orðin úttauguð og aldrei hafi 

hann enst í klukkustund, hvað þá þrjár! Hún fullvissaði mig um það að í 

þetta sinn hafi hann alfarið samið allan texta sjálfur og valið myndirnar. Hún 

sagði það aldrei hafa gerst áður að hann hafi sýnt frumkvæði í verkefni þar 

sem skrifa átti texta og að hann hafi alltaf gefist upp. Þó að margt mætti 

betur fara væri þetta besta verkefni sem hann hefði látið frá sér og sjálfur 

átt heiðurinn af. Að endingu sagði hún: „Það er vonandi að lífsleiknin sé að 

skila sér í betri nemanda og jákvæðari unglingi“. Ég verð að viðurkenna það 

að ég fór bara næstum að skæla þegar ég las þennan tölvupóst því á önninni 

hafði ýmislegt gengið á í samskiptum við þennan strák, sem er mjög ljúfur 

og yndislegur drengur en oft með mótþróa og ekki sérstaklega virkur. Þessar 

fréttir glöddu mig óendanlega mikið. Að fá að heyra að einn nemandi hefði 
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vaknað til lífsins, fundið tilgang með náminu og haft gaman af því með 

þessu verkefni fannst mér mikill sigur. Hér sannaðist, svo að ekki verður um 

villst, að það að tengja viðfangsefni náms áhugasviði nemenda skilar 

árangri.  

5.5.2 Samvinnunám og CLIM 

Samvinnunám er kennsluaðferð sem byggir á samvinnu nemenda í hópum 

þar sem þeir leysa ákveðin verkefni í sameiningu. Verkefnin þurfa að vera 

þess eðlis að þau krefjist þess að nemendur vinni saman og hjálpist að. 

Dæmi um slíkt er CLIM sem er ein af aðferðum fjölmenningarlegrar kennslu 

og fjallað var um í kafla 2.6.2. Nauðsynlegt er að undirbúa nemendur undir 

vinnu með CLIM aðferðinni þannig að þeir læri að vinna í ákveðnum 

hlutverkum og að taka tillit til ólíkra hæfileika og viðhorfa. Þetta gerði ég 

með ýmsum samvinnunámsaðferðum sem áttu allar að hrista hópinn 

saman, fá nemendur til að kynnast, byggja upp traust og kenna þeim að 

sýna hvert öðru tillitsemi, vinsemd og virðingu. Þessar tilraunir mínar gengu 

mjög misjafnlega, oftast vegna þess að samsetning hópa virkaði ekki nógu 

vel.  

Eitt af þessum verkefnum lagði ég fyrir í þriðju kennsluviku. Það snerist 

um að fá nemendur til að átta sig á mikilvægi samvinnunnar og þess að hafa 

hag allra í huga. Ég lagði segl á gólfið sem allir nemendur áttu að standa á 

og snúa við án þess að nokkur stigi út af því. Þennan dag skrifaði ég í 

dagbókina: 

Þetta verkefni gekk engan veginn upp og var þvílíkt klúður! Eins 

og þetta gekk vel þegar ég tók sjálf þátt í þessu fyrr á árinu!!! 

Einn strákur hafði gert þetta áður og byrjaði á því að lýsa því 

yfir að þetta væri leiðinlegur leikur. Síðan var það hann sem 

reyndi að taka stjórnina. Enginn af hinum krökkunum gerði 

neitt, nema að vera með stæla og fara næstum að slást, svo 

hann gafst bara upp og hætti. Nokkrir í viðbót gáfust líka upp 

þegar þessir sem gátu ekki verið til friðs nánast hentu þeim út 

af seglinu.  

Ég ræddi við nemendur um þessa frammistöðu, spurði þá hvernig þeim 

hefði fundist þetta ganga og af hverju. Þeir voru sammála um að þetta hefði 

gengið illa og ástæðan fyrir því væri sú að það hefði ekki átt sér stað nein 

samvinna. Ég var ánægð með að nemendurnir áttuðu sig á því, þó að þeim 

hefði ekki tekist að leysa verkefnið. Í næst síðustu kennsluvikunni ákvað ég 

að endurtaka þetta verkefni. Í millitíðinni hafði ég farið í kennsluráðgjöf til 
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Guðrúnar Pétursdóttur og hún minnti mig á að gefast aldrei upp. Ef einhver 

samvinnuæfing gengur ekki vel á ég bara að endurtaka hana aftur og aftur 

þar til nemendur átta sig á gildi hennar og hún gengur upp. Í þetta seinna 

skipti sagði ég nemendum að nú ætluðum við að prófa þetta aftur og að ef 

einhver dytti eða stigi út af seglinu myndum við byrja upp á nýtt, aftur og 

aftur, þar til ætlunarverkið tækist! Sá nemandi sem hafði prófað leikinn 

áður, og fundist hann leiðinlegur, nennti því nú ekki og tók stjórnina. 

Samvinnan gekk miklu betur en síðast og þetta tókst. Myndbandsupptaka af 

framkvæmdinni sýnir þetta vel. Krakkarnir tóku sinn tíma í þetta en 

vönduðu sig mikið og hugsuðu um það sem þeir voru að gera. Ég var mjög 

ánægð með þetta, fannst þetta sýna framför þegar kom að samvinnu en 

þarna hefur dagsform þess sem tók stjórnina kannski líka haft eitthvað að 

segja. Hann gafst ekki upp heldur hvatti hina og leiðbeindi þeim þar til það 

skilaði árangri.  

Annað samvinnunámsverkefni lagði ég fyrir tveimur dögum eftir að 

verkefnið með seglið klúðraðist. Það kallast Snilldarhönnuðir og gekk bara 

vel í fyrstu tilraun. Nemendur unnu þetta í hóp og verkefnið fólst í því að 

byggja úr sogrörum og límbandi eftir leiðbeiningum tveggja nemenda sem 

valdir voru sérstaklega í byrjun. Í þessu verkefni unnu allir hópar saman 

nema einn. Ég hafði undirbúið hópaskiptinguna heima og valið saman 

krakka sem ég hélt að myndu vinna vel saman með tilliti til 

persónueinkenna og stöðu innan bekkjarins. Í þessum eina óvirka hópi sátu 

fyrst allir með hendur í skauti og horfðu út í loftið. Þegar ég hvatti þau 

áfram tók einn til við að byggja. Það sem er athyglivert, svona eftir á, er að 

sá einstaklingur var óvirkur í nánast öllum öðrum verkefnum alla önnina. Í 

þessu eina verkefni virtist hann finna sig og byggði þennan líka fína turn 

sem leit út eins og fyrirmyndin. Að öðru leyti gekk vinnan vel í öllum hópum, 

sem allir luku verkefninu með glæsibrag og höfðu í öllum öðrum tilfellum 

hjálpast að við það. 

Til að skipta í hópa fyrir þetta verkefni hafði ég notað svokallaðan 

límmiðaleik. Nemendur röðuðu sér í hring og lokuðu augunum á meðan ég 

límdi marglita límmiða á ennið á þeim. Allir opnuðu síðan augun á sama 

tíma og áttu þá að finna hópfélaga sína án þess að gefa frá sér hljóð. Þetta 

gekk hratt og vel fyrir sig með mikilli samvinnu allra í hópnum. Ég skrifaði í 

dagbókina: „Þeim gekk mjög vel að raða sér í hópa þegar þau máttu opna 

augun og hjálpuðu hvert öðru, gaman að fylgjast með því“. 

Flest verkefnanna sem nemendur unnu í áfanganum voru hópverkefni 

með þremur til fimm nemendum í hópi. Langoftast var að minnsta kosti 

einn hópur sem vann illa saman. Fyrstu vikurnar skipti ég handahófskennt í 
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hópa, taldi eða notaði aðrar aðferðir, en fór síðan að raða mjög skipulega og 

meðvitað í hópana. Alltaf taldi ég mig vera að setja saman hina fullkomnu 

hópa en annað kom svo oftast í ljós við framkvæmdina. Fyrst um sinn skipti 

ég í hópa samkvæmt þeim aðferðum sem mælt er með, þannig að í hverjum 

hóp séu bæði hástöðu- og lágstöðunemendur, nemendur af ólíkum uppruna 

og með ólíka hæfileika. Strax um miðjan september féll ég frá þessu þegar 

ég setti fjóra ólátabelgi, sem allir hefðu flokkast sem hástöðunemendur, 

saman í hóp eftir að þeir höfðu haft neikvæð áhrif á hópana sem þeir 

deildust niður á. Ég hugsaði með mér að þeir gætu þá talað eins og þeir 

vildu í sínum hópi og aðrir fengju betri vinnufrið. Þann 13. september 

skrifaði ég í dagbókina: 

Í dag voru ólátaseggirnir síðan í gær saman í hóp og það gekk 

bara vel fannst mér. Þeir voru reyndar búnir óeðlilega snemma 

með verkefnið, og ástæðan fyrir því var sú að þeir voru ekkert 

búnir, en þeir sátu þá bara þarna og spjölluðu og trufluðu hina 

ekki mikið á meðan.  

Mér bárust oft kvartanir varðandi hópaskiptingu frá einum nemanda í 

gegnum FB. Viðkomandi fannst hann alltaf vera settur í hóp með nemend-

um sem voru ekki nógu duglegir að hans mati og hafði áhyggjur af því að fá 

alltaf lægri einkunn en hann gæti fengið væri hann með öðrum nemendum í 

hópi. Ég bauð honum að setja saman tillögu að hópaskiptingu fyrir mig sem 

ég myndi prófa. Mér fannst ég ekki hafa neinu að tapa miðað við hvernig 

það hafði gengið hjá sjálfri mér að skipta í hópa! Hann skilaði henni til mín 

strax í næsta tíma. Þann 19. september skrifaði ég í dagbókina: 

Í dag notaði ég hópana sem einn nemandinn hafði sett saman. 

Ég hafði litla trú á einum þeirra. Verkefnið sem ég lagði fyrir var 

að finna hæfileika allra í bekknum og setja þá á blöð sem ég 

límdi síðan saman og bjó til plakat úr. Vinnan gekk mjög vel 

fannst mér, hjá öllum hópunum! Það unnu allir verkefnið og 

náðu að klára áður en tíminn var búinn. 

Ég hef trú á því að þarna hafi eðli verkefnis líka haft nokkuð að segja þegar 

kom að virkni hópanna, þar sem samvinnan virtist yfirleitt ganga betur ef 

verkefnið fól í sér að föndra eitthvað eða búa til frekar en að svara 

spurningum og skrifa. Nokkrum vikum síðar skipti ég aftur í hópa eins og 

fræðin gera ráð fyrir, þannig að lágstöðu- og hástöðunemendur og duglegir 

og latir nemendur skiptust jafnt á alla hópa. Þá skrifaði ég: 
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Vinnan gekk vel í tveimur hópum, samskipti gengu ágætlega í 

þeim þriðja en þeir unnu verkefnið illa. Fjórði hópurinn klofnaði 

þannig að stelpurnar unnu verkefnið, einum stráknum var 

alveg sama og annar tók ekki á nokkurn hátt þátt í vinnunni.  

Eftir þessa reynslu var ég orðin ráðalaus og skrifaði: 

Það sem ég er enn óvissari með eftir tímann í dag er 

hópaskiptingin. Það er alveg sama hvernig ég skipti í hópa, mér 

finnst alltaf að minnsta kosti einn hópur óvirkur eða klofna! Ég 

veit bara ekki hvernig ég á að gera þetta! Ég var þvílíkt búin að 

liggja yfir þessu í gær en samt var þetta klúður í tveimur 

hópum. Það er líka alveg hrikalega óheppilegt að vita aldrei 

hver mætir og hver ekki. Í dag vantaði nokkra lykilnemendur 

sem hefðu örugglega haft jákvæð áhrif á hópana sína og það er 

erfitt að þurfa að hugsa þetta upp á nýtt á hverjum einasta 

morgni. Á morgun er ég að hugsa um að skipta bara einhvern 

veginn í hópa, láta þau draga sér hlutverk og sjá hvernig það 

kemur út. 

Þegar kom að umfjöllun um staðalmyndir og fordóma um miðja önnina 

nýtti ég mér CLIM aðferðina, eftir að hafa fengið kennsluráðgjöf hjá 

Guðrúnu Pétursdóttur. Í þeirri aðferð felst að setja nemendur í ákveðin 

hlutverk í hópvinnunni. Þann 11. október hafði ég vandað mig mjög mikið 

við að skipta í hópa og vonaðist til þess að vinnan gengi vel hjá öllum. Ég 

skrifaði í dagbókina: 

Tveir hópar voru mjög virkir og unnu vel saman en það var 

svona upp og ofan hvort þau voru öll í sínum hlutverkum eða 

ekki, það kemur held ég líka með æfingunni. Einn hópur vann 

mjög illa saman því skipuleggjandinn var ekki tilbúinn til að 

vera í þessum hóp og fór ekkert leynt með það.    

Ég neyddist því til þess að breyta hópaskiptingunni fyrir næsta áfanga CLIM 

verkefnisins en eftir það gekk hópvinnan líka betur. Aftur skrifaði ég um 

hlutverkin 2. nóvember: 

Mjög fáir nemendanna eru að fylgja sínum hlutverkum, sumir 

gera það í hópunum sem vinna vel en mér finnst þau frekar 
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bara vinna öll saman einhvern veginn. Þau vita samt vel af hlut-

verkunum en það eru ákveðnir nemendur sem taka stjórnina.  

Ég tók þá ákvörðun að hafa ekki áhyggjur af þessu svo lengi sem nemendur 

voru virkir í vinnunni, unnu saman og lögðu sig fram við verkefnin. Mér gafst 

hreinlega ekki tími til þess að leggja þá áherslu á hlutverkin sem ég hefði 

viljað þar sem tíminn fór allur í að reyna að virkja þá hópa sem gerðu lítið 

sem ekki neitt. Með þessu var ég þó að draga úr líkum á því að staða lág-

stöðunemenda breyttist, því hlutverkin eiga að tryggja þátttöku og 

viðurkenningu allra í hópnum.   

Eins og fjallað var um í kafla 5.3. sést að mínu mati vel á þessum 

samskiptaerfiðleikum og óvirkni sumra nemenda í hópvinnunni að jákvæður 

bekkjarandi hafði ekki skapast, þannig að allir gætu unnið saman, þegar 

önnin var meira en hálfnuð. Ég tel þó engu að síður að öll þessi hópvinna 

hafi frekar haft jákvæð áhrif en neikvæð á bekkjarandann og samskipti 

nemenda svona almennt þó að hún hafi ekki að öllu leyti skilað þeim árangri 

sem til var ætlast.  

5.5.3 Einstaklingsverkefni og heimavinna 

Vinna við einstaklingsverkefni gekk yfirleitt vel hjá nemendum, utan tveggja 

lágstöðunemenda. Vinnan við þessi verkefni fór þó alls ekki þannig fram að 

nemendur væru ekki í samskiptum því þeir máttu spjalla og hjálpast að eins 

og þeir vildu. Um miðjan september fékk ég nemendur til að útbúa 

svokallað framtíðarkort með því að skoða blöð og tímarit og klippa út 

myndir sem þeim fannst geta passað við þá framtíð sem þeir óska sér. Ég 

skrifaði í dagbókina: 

Tíminn í dag gekk í fyrsta skipti alveg ótrúlega vel!.... Flestir 

byrjuðu strax og voru mjög duglegir. Einn hópur síðan í gær átti 

eftir að klára verkefnið sem þau unnu þá og þau byrjuðu á að 

klára það, sátu síðan áfram í hópnum við hina vinnuna. Í lok 

tímans voru tveir strákar ekki alveg búnir og kepptust alveg til 

að klára og skila mér. Strákurinn sem hefur nokkrum sinnum 

sagt mér að allt sem við gerum sé leiðinlegt sagði í byrjun 

tímans að þetta verkefni væri skemmtilegt. Ég var mjög ánægð 

með það.  

Hér tel ég að bæði umfjöllunarefni verkefnisins og framkvæmdin hafi skilað 

þeim árangri að langflestir tóku þátt, nemendum fannst gaman að geta látið 

sig dreyma og að þurfa ekki að skrifa neitt heldur bara klippa og líma.  
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Eitt af þeim verkefnum sem gengu hvað best á önninni var svokallaður 

athyglisleikur. Þá ber hver nemandi einungis ábyrgð á sjálfum sér og allir 

þurfa að hlusta vel á hina og fylgjast með. Verkefnið gekk mjög vel og það 

þurfti bara að byrja upp á nýtt einu sinni þegar allt stoppaði vegna smá 

misskilnings. Í þessu verkefni þurftu nemendur bæði að fylgjast með, sem 

oft var mikið átak fyrir suma yfir önnina, og framkvæma eitthvað eða tala. 

Allir nemendurnir stóðu sig vel í því sem verkefnið átti að þjálfa, það að 

hlusta og fylgjast með. 

Annað einstaklingsverkefni sem gekk vel var nokkurs konar hugarflæði 

um tilfinningar og eðli þeirra. Hver nemandi fékk þrjá gula miða og átti að 

skrifa eina tilfinningu á hvern þeirra. Allir tóku þátt í þessu og fylltu út alla 

miðana sína, kannski vegna þess að þeir máttu gera þetta hver fyrir sig og í 

skjóli nafnleysis. Það var við þetta verkefni sem ég sá smá lífsmark með 

óvirkasta nemandanum í bekknum, en ég fékk hann til að hjálpa mér við að 

flokka miðana á töfluna eftir því hvort tilfinningarnar voru jákvæðar, 

neikvæðar eða hlutlausar. Ég fékk líka nemandann sem var alltaf með 

mestu lætin með mér í þetta en vinnan gekk ekki eins vel hjá honum, líklega 

af því að þarna gat hann ekki stjórnað.  

Heimavinna í áfanganum var hvorki mikil né flókin að mínu mati. Hún 

gekk upp og ofan. Af þeim 20 nemendum sem luku áfanganum var aðeins 

einn nemandi sem skilaði öllum heimaverkefnum, þrátt fyrir að skýrt sé 

tekið fram á kennsluáætlun að þar sem áfanginn sé próflaus símatsáfangi 

þurfi nemendur að skila öllum verkefnum til að geta lokið honum. Heima-

verkefni og tímaverkefni sem giltu til einkunnar yfir önnina voru alls 14 

talsins, sem gerir að meðaltali eitt verkefni á viku. Hér fyrir neðan má sjá 

yfirlit yfir þann fjölda verkefna sem nemendur skiluðu ekki.  

 

 Fjöldi verkefna ekki skilað          Fjöldi nemenda               Hlutfall 

1 verkefni 5 26% 

2 verkefni 4 21% 

3 verkefni 4 21% 

4 verkefni 2 11% 

5 verkefni  1 5% 

7 verkefni eða fleiri 3 16% 

  Samtals        19              100% 
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Sá nemandi sem skilaði aðeins helmingi verkefnanna náði þó áfanganum 

með 5,0 í lokaeinkunn. Þeir tveir nemendur sem skiluðu minna en helmingi 

verkefnanna féllu báðir í áfanganum.  

5.5.4 Viðhorf nemenda til áfangans 

Í kennslumati sem lagt var fyrir í lok annarinnar voru nemendur meðal 

annars spurðir hvernig þeim fannst lífsleikniáfanginn og hvað þeim fannst 

skemmtilegast og leiðinlegast við hann. Tveir nemendur, sem eru mjög 

ólíkir að upplagi, minntust á hópvinnu í svörum sínum varðandi það hvernig 

þeim fannst áfanginn: 

 

 Góður, mjög fínn því hann snýst um hópvinnu og að læra 

eitthvað sem maður vissi ekki áður. 

 Gaman en hópvinnan leiðinleg af því sumir gerðu ekkert. 

Eins og sjá má á athugasemdum þessara tveggja nemenda er viðhorf þeirra 

til hópvinnu gjörólíkt. Öðrum finnst hann græða á henni með aukinni 

vitneskju en hinum finnst hann tapa á misjöfnu vinnuframlagi nemenda. 

Þetta kemur ekki á óvart í ljósi þess að yfirleitt tókst ekki að virkja alla 

nemendur í vinnunni og bitnaði það á nemendum sem voru með viðkom-

andi í hópi. Það sem nemendum fannst skemmtilegast var meðal annars 

þetta: 

 

 Allt nema vera með trega fólkinu í hóp. 

 Allt nema hópverkefnin. 

 Gera leikrit. 

 Hópverkefnin, því það er gaman að vinna með fólki. 

 Að velja sjálf í hópa í hópvinnunni. 

 Að gera blaðið en ég á eftir að klára það. 

 Hópvinnan því það er hægt að kynnast bekkjarfélögunum og vita 

áhugamálin þeirra. 

 Mér fannst voða lítið skemmtilegt, kannski leikritið var fínt. 

 Gera einstaklingsverkefnin, þá sjá allir um sína einkunn. 

Það sem nemendum fannst leiðinlegt var meðal annars þetta: 

 

 Að vera með trega fólkinu í hóp því þau gera aldrei neitt. 



 

80 

 

 Hópverkefnin stundum því ég lenti oftast í hópi sem enginn gat 

talað og þegar ég sagði eitthvað gat enginn talað heldur.  

 Í hópvinnu. 

 Þegar við vorum með miðana og vorum í þeirri hópvinnu.  

 Hópvinnan með spjöldin um hálsinn. 

 Seinasta verkefnið því það var leiðinlegt.  

 Klippa og líma.  

 Verkefnin sem við þurfum alltaf að gera.  

 Öll þessi leiðinlegu og asnalegu verkefni.  

 Hópvinnan vegna þess að þá bulla flestir bara eitthvað. 

Af þessari upptalningu má sjá að viðhorf nemenda til hópvinnu og annarra 

verkefna eru mjög misjöfn, sumum finnst hópvinnan skemmtileg en öðrum 

leiðinleg. Sömu sögu er að segja um valverkefnið sem var síðasta verkefnið 

á önninni. Einn tók sérstaklega fram að það hefði verið skemmtilegt en 

öðrum fannst það leiðinlegt. Þetta sýnir vel að ómögulegt er að gera öllum 

til hæfis með einhverri einni kennsluaðferð eða einni gerð af verkefnum. Því 

er nauðsynlegt að hafa kennsluaðferðir og viðfangsefni eins fjölbreytileg og 

hægt er, til að auka líkur á því að nemendur njóti námsins og gefist ekki 

upp.  

5.6 Samskipti við forráðamenn, ráðgjafa og kennara 

Samskipti við forráðamenn nemenda voru ekki mikil á önninni. Í byrjun 

annarinnar var haldinn foreldrafundur fyrir foreldra og forráðamenn 

nýnema í skólanum. Þar fá foreldrar upplýsingar um skólann, áfangakerfið 

og fleira auk þess sem þeir fá tækifæri til að hitta umsjónarkennara barnsins 

síns. Þó að ég væri ekki umsjónarkennari mætti ég á fundinn ef einhverjir 

foreldrar hefðu spurningar varðandi rannsóknina. Alls mættu þrjár mæður 

minna nemenda á fundinn. Ég átti eftir að eiga í samskiptum við þær allar á 

önninni, eða að minnsta kosti gera tilraun til þess.  

Ein þeirra óskaði eftir upplýsingum um alla heimavinnu svo hún gæti 

aðstoðað barnið sitt, sem talar litla íslensku. Ég sendi henni reglulega 

tölvupóst og lét vita þegar heimavinna var sett fyrir. Við aðra hafði ég 

samband símleiðis þegar ákveðið vandamál kom upp í kennslustund 

varðandi hennar barn. Hún tók því mjög vel og samskipti við nemandann 

gengu betur eftir það. Hún sendi mér svo mjög ánægjulegan tölvupóst undir 

lok annar varðandi síðasta verkefnið sem nemendur unnu í áfanganum. 

Þriðju móðurinni sem kom á foreldrafundinn sendi ég tölvupóst þar sem ég 
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hafði áhyggjur af barninu hennar, sem var alveg óvirkt í kennslustundum og 

vann aldrei heimavinnu, en ég heyrði aldrei frá henni til baka. Það var mikið 

talað um tölvupóstssamskipti á foreldrafundinum svo ég taldi nóg að hafa 

samband við hana þannig en vildi, eftir á að hyggja, að ég hefði hringt líka. 

Ég geri mér ekki alveg grein fyrir af hverju ég gerði það ekki. Ég held að ég 

hafi verið komin í ákveðna uppgjöf gagnvart þessum nemanda. Miðað við 

hvernig þessi móðir talaði á foreldrafundinum virtist hún ætla að fylgjast vel 

með náminu hjá sínu barni en sagði jafnframt að þetta væri þriðja barnið, 

að mig minnir, sem hún fylgdi í framhaldsskóla. Ég held að í aðstæðunum 

hafi ég haldið að hún hlyti að skoða tölvupóstinn sinn reglulega og fyrst hún 

hafði ekki fyrir því að svara mér hefði hún varla í hyggju að skipta sér af 

námi barnsins síns. Kannski hafði ég heldur ekki trú á að mamman gæti haft 

nein áhrif á framkomu og virkni sonar síns í skólanum miðað við viðbrögð 

hans og svör í öllum þeim samtölum sem ég átti við hann um námið.   

Ég átti í samskiptum við þrjá aðra foreldra eða forráðamenn yfir önnina. 

Ég hafði samband símleiðis við mæður tveggja nemenda sem voru oft fjar-

verandi. Forráðamaður eins nemanda hafði svo samband við mig eftir að 

nemendur fengu miðannarmat. Hún hafði skoðað það í Innu og sá athuga-

semd frá mér um að hennar barn hefði ekki skilað öllum heimaverkefnum. 

Við vorum áfram í sambandi og hún fylgdi því vel eftir að öllum verkefnum 

væri skilað framvegis.  

Allir foreldrarnir eða forráðamennirnir sem ég var í samskiptum við voru, 

að ég tel, mjög sáttir við þau samskipti, bæði úrvinnslu mála þegar þeir 

höfðu samband að fyrra bragði og svo þá athygli og umhyggju sem ég sýndi 

börnum þeirra með því að hafa reglulega samband ef þau voru fjarverandi. 

Ég vildi hins vegar að fleiri foreldrar hefðu mætt á foreldrafundinn og velti 

fyrir mér hver ástæðan fyrir slakri mætingu sé. Er staðreyndin sú að stór 

hluti foreldra sleppir hendinni af börnum sínum þegar þau hefja framhalds-

skólanám eða búa fornámsnemendur mögulega frekar við afskiptaleysi 

foreldra? 

Ég var í miklum samskiptum við náms- og starfsráðgjafann sem kemur 

mest að fornáminu alla önnina. Ég hafði samband við hana þegar vandamál 

komu upp eða þegar ég hafði áhyggjur af einstökum nemendum og hún lét 

mig vita á móti þegar hún fékk einhverjar fréttir, til dæmis af nemendum 

sem voru mikið fjarverandi. Ég lét bæði námsráðgjafa og umsjónarkennara 

vita ef ég hafði samband símleiðis við nemanda eða forráðamann, og skráði 

athugasemd í Innu. Það gerðist oftar en einu sinni að ég náði sambandi við 

forráðamann á undan umsjónarkennara. Það var mikill styrkur í því fyrir mig 

að hafa aðgang að náms- og starfsráðgjafanum og að vera í svona miklum 
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og góðum samskiptum við hana. Mér leið eins og við í sameiningu værum 

að gera allt sem hægt væri fyrir þessa krakka sem voru í vandræðum og 

gerði það lítinn árangur af aðgerðunum, í sumum tilfellum, örlítið bærilegri.  

Ég ræddi líka nokkrum sinnum við aðra fornámskennara um bekkinn í 

heild sinni og einstaka nemendur og var það á sama hátt mjög gott.  Það var 

gott að heyra að erfiðleikar og ýmsar uppákomur áttu sér ekki bara stað í 

mínum kennslustundum heldur hjá öllum hinum líka. Það vakti mig líka til 

umhugsunar um mig sem persónu og kennara að heyra að nemandi sem var 

ljúfur og góður í lífsleiknitímum gat verið mjög dónalegur og ómeðfærilegur 

hjá öðrum. Og nemandinn sem var algjörlega óvirkur í tímum hjá mér vann 

vel og skilaði öllum verkefnum í öðru fagi! Var málið það að honum fannst 

viðfangsefni lífsleikninnar svona hræðilega leiðinleg eða náði ég ekki að 

virkja hann á sama hátt og alla hina nemendurna sem tóku þátt og unnu? Í 

sérhæfðri bekkjarkennslu, eins og fornámið er, er að mínu mati nauðsynlegt 

fyrir kennarana að hittast reglulega og ræða málin. Það er styrkur fyrir alla 

og eykur líkurnar á því að árangur náist í kennslunni og samskiptum við 

nemendur. Því miður voru ekki skipulagðir formlegir fundir fyrir þennan hóp 

sem gerði það að verkum að skipst var á nokkrum orðum á leið í og úr 

kennslustund og svo þegar ég hitti samkennara mína utan vinnunnar. Við 

töluðum um að hittast og setjast niður sérstaklega til að ræða fornámið en 

það varð aldrei af því.  

5.7 Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að brottfall á haustönn 2011 

var mun minna en árin tvö á undan. Einn nemandi hætti af þeim 21 sem 

hófu nám sem þýðir 4,8% brottfall á móti 14,3% brottfalli haustið 2010 og 

13,6% haustið 2009 í fornámi 1 sem dæmi. Þá náðu flestir nemendanna 

góðum árangri í áfanganum og aðeins tveir náðu ekki lágmarkseinkunn.  

Nemendahópurinn sem ég kenndi var mjög margbreytilegur og þar var 

að finna jaðarnemendur af öllu tagi, sumir bjuggu jafnvel við margfalda 

jaðarsetningu. Nemendur voru af fjórum mismunandi þjóðernum, tveir 

töluðu ekki íslensku, félagsleg staða og heimilisaðstæður var ólík og í 

nokkrum tilfellum slæm og margir í hópnum áttu við ýmiskonar 

námserfiðleika að etja. Þessi margbreytileiki orsakaði það að ýmis erfið 

samskiptavandamál komu upp, meðal annars í tengslum við einelti og 

fordóma gagnvart ólíku þjóðerni og námsgetu. Ég fann oft fyrir van-

máttarkennd frammi fyrir þessum vandamálum og fannst ég hvorki hafa 

þekkingu né reynslu til að takast á við þau. Ég leitaði mér kennsluráðgjafar 

og gekk betur í kennslunni á eftir. Þrátt fyrir þessi samskiptavandamál voru 
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samskipti kennara og nemenda yfirleitt góð. Það var samt sem áður oft 

erfitt að feta línuna á milli þess að vera góð og umhyggjusöm eða hörð og 

ströng við nemendur, sérstaklega í ljósi þess að hegðun margra krafðist þess 

oftar að ég væri ströng. Gott samband og traust myndaðist engu að síður á 

milli kennara og nemenda. Nemendur voru óhræddir við að leita til mín og 

trúa mér fyrir persónulegum vandamálum sem oft kom sér vel fyrir mig að 

vita af. Þetta kom að miklu leyti til vegna samskipta minna við nemendur á 

Facebook síðu áfangans, sem skilaði að mínu mati mjög góðum árangri. 

Tilurð síðunnar skilaði mun meiri samskiptum á milli mín og nemenda og 

innbyrðis á milli nemenda heldur en hefðu átt sér stað hefði hún ekki verið 

fyrir hendi. Þessi miklu samskipti sem áttu sér stað í gegnum síðuna urðu að 

ég tel til þess að nemandi í mikilli brottfallshættu hélt áfram náminu og lauk 

áfanganum.  

Þó að gott samband hafi skapast á milli kennara og nemenda náðist ekki 

að mynda þann jákvæða bekkjaranda sem lagt hafði verið upp með enda 

samskipti innan nemendahópsins oft á tíðum erfið, meðal annars vegna 

fordóma og eineltis. Fremur neikvæður bekkjarandi virðist þó ekki hafa haft 

áhrif á brottfall úr áfanganum þar sem aðeins einn nemandi hætti og af 

öðrum ástæðum en lítilla tengsla eða vanlíðan innan bekkjarins. Þær 

fjölbreyttu kennsluaðferðir sem notaðar voru við kennsluna höfðu ekki 

sjáanleg áhrif á bekkjarandann og stöðu nemenda nema að litlu leyti.  

Samskipti við forráðamenn, náms- og starfsráðgjafa og aðra fornáms-

kennara voru í öllum tilfellum styðjandi fyrir mig í kennslunni þannig að ég 

gat tekið á ýmsum málum sem komu upp á réttum forsendum vegna þeirra 

upplýsinga sem ég fékk. Samskipti við forráðamenn og aðra fornámskenn-

ara hefðu þó mátt vera mun meiri. 

Að endingu met ég það svo að umhyggja kennara og gott samband á 

milli kennara og nemenda hafi haft þau áhrif að einn nemandi í bekknum, 

sem var í mikilli brottfallshættu, hélt áfram námi út önnina. Af sömu ástæðu 

hætti brottfallsnemandinn ekki fyrr en að vel ígrunduðu máli og var kennara 

ljósar ástæður brottfallsins, sem tengdust áhugasviði nemanda þegar kom 

að námi en ekki kennaranum, kennslunni eða samnemendum. Ég tel mig 

sem kennara því hafa dregið úr brottfalli úr áfanganum sem ég kenndi, þrátt 

fyrir erfiðan nemendahóp og fremur neikvæðan bekkjaranda.  
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6 Umræður 

Hér fjalla ég nánar um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og set þær í 

fræðilegt samhengi. Þá mun ég leitast við að svara rannsóknar-

spurningunum sem settar voru fram í lok 2. kafla. Í lok þessa síðasta kafla 

verður fjallað um styrkleika, veikleika og framlag rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningar mínar voru eftirfarandi: 

1. Hvað get ég sem kennari gert til að draga úr brottfalli nemenda? 

a) Hafa jákvæð samskipti á milli kennara og nemenda áhrif á 

brottfall? 

b) Skiptir bekkjarandinn máli þegar kemur að brottfalli? 

c) Geta fjölbreyttar kennsluaðferðir hjálpað til við að halda 

nemendum í námi? 

6.1 Hugleiðingar um brottfall og ástæður þess 

Eins og kom fram í upphafi ritgerðar er brottfall nemenda úr framhalds-

skólum hér á landi talsvert. Skólaárið 2002-2003 var það 15% meðal 

nemenda í dagskóla. Brottfall úr lífsleikniáfanganum fyrir fornámsnemendur 

í skólanum mínum hefur verið mun meira ef síðustu tvö skólaár eru skoðuð 

hjá báðum fornámshópunum, frá 27% brottfalli upp í 43% þar sem níu 

nemendur af 21 hættu í áfanganum á einu skólaári. Þetta mikla brottfall á 

fyrsta námsári þessa viðkvæma hóps sem er í fornámi samræmist 

rannsóknarniðurstöðum Jón Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal 

(2002) sem sýndu fram á það að flestir þeirra nemenda sem hætta í 

framhaldsskóla hverfa á fyrstu tveimur námsárunum og að sterk tengsl eru 

á milli námsárangurs við lok grunnskóla og frammistöðu í framhaldsskóla. 

Brottfallið í mínum hópi á haustönn 2011 var mun minna en undanfarin ár 

og minna en síðustu tölur Hagstofunnar sýna, eða 4,8%. Sjálf kenndi ég ekki 

lífsleikni á fornámsbraut árin tvö á undan svo ég er að bera mig saman við 

aðra kennara en sama áfanga og sambærilega kennsluáætlun. Gera má ráð 

fyrir því að þær leiðir sem reyndar voru við framkvæmd rannsóknarinnar til 

að sporna við brottfalli hafi átt þátt í þessum góða árangri. Ég velti þó fyrir 

mér hvað gerist þegar þessir nemendur hefja sitt annað námsár og þá ekki í 

vernduðu umhverfi fornámsins heldur á almennri braut? 

Tinto (1987) telur að margt af því sem við teljum okkur vita um ástæður 

og eðli brottfalls sé byggt á misskilningi og staðalmyndum um eiginleika 
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brottfallsnemenda. Þessu fann ég fyrir þegar ég, í upphafi annar, reyndi að 

leggja mat á hverjir af nemendum mínum væru í meiri brottfallshættu en 

aðrir. Matið byggði ég á tilfinningu, reynslu og bakgrunnsupplýsingum en 

óhjákvæmilega líka á staðalmyndum um brottfallsnemendur. Eina nemand-

ann sem hætti í áfanganum mat ég ekki í brottfallshættu í byrjun og aðrir 

sem samkvæmt fræðunum voru í mikilli brottfallshættu gáfust ekki upp. 

Ástæður brottfalls eru mjög breytilegar og því getur reynst erfitt að meta 

nákvæmlega hverjir eru í brottfallshættu og hverjir ekki. Tinto segir brottfall 

nemenda vera langt ferli enda er það samkvæmt minni vitund sjaldnast 

þannig að hegðun nemenda sem bendir til brottfallshættu byrji allt í einu 

þegar nemandinn er byrjaður í framhaldsskóla. Merki um skólaleiða t.a.m. 

má greina miklu fyrr enda hafa rannsóknir sýnt að viðhorf og hegðun 

nemenda í brottfallshættu, til dæmis hvað varðar skuldbindingu gagnvart 

skólanum, má greina strax í barnaskóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012). Rumberger (2004) telur best að hefja aðgerðir 

gegn brottfalli um leið og nemendur byrja í skóla þar sem það sé 

árangursríkast og ódýrast. Hér á landi er að mínu mati ekki raunverulega 

tekið á brottfallsvandanum fyrr en kannski í framhaldsskóla, þegar nem-

endur hafa orðið fyrir áralöngum skakkaföllum vegna námserfiðleika og 

óleystra vandamála eins og Rumberger kemst að orði, og þá er það oft orðið 

of seint.  

Þeir nemendur sem ég mat í brottfallshættu voru það vegna skólaleiða, 

námserfiðleika, lélegs námsárangurs, erfiðra heimilisaðstæðna eða veikinda 

og óljósrar framtíðarsýnar sem leiðir til lítillar skuldbindingar og ásetnings 

sumra nemendanna. Rannsóknir Noel, Levitz, Saluri og félaga (1987), Cope 

og Hannah (1975) og Tinto (1987) hafa sýnt fram á að þetta má allt telja til 

ástæðna brottfalls. Sömu sögu er að segja um innlendar rannsóknar-

niðurstöður Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002) sem sýna fram á sömu 

ástæður brottfalls að miklu leyti. Strax í fyrstu kennsluviku komst ég að því 

að nokkrir nemendanna höfðu enga sérstaka framtíðarsýn sem þeir vildu 

deila með mér og virtust lítil sem engin áhugamál hafa. Ljóst var af 

tengslaneti bekkjarins að nokkrir nemendur voru einangraðir, líklega vegna 

feimni og tungumálaerfiðleika til dæmis, en félagsleg einangrun getur 

komið í veg fyrir að nemendur aðlagist skólaumhverfinu sem eykur líkur á 

brottfalli (Tinto, 1987). Flestir nemenda minna voru greindir með sértæka 

námsörðugleika, en nemendum með slíka greiningu hefur fjölgað á síðustu 

áratugum. Pianta og Walsh (1996) telja þá þróun þá aðeins jákvæða ef 

upplýsingarnar sem fást eru notaðar í skólum til að finna út hvernig best er 

að koma til móts við þessa nemendur og kenna þeim en ekki aðeins til að 

velja og flokka nemendur í hópa. Erfiðleikar minna nemenda voru af 
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fjölbreyttu tagi en ég veit ekki til þess að neinn þeirra hafi fengið 

viðbótaraðstoð, utan kennslustunda, vegna þeirra. Vandinn er þó líka oft sá 

að þó að slík aðstoð sé í boði kæra nemendur sig ekki um hana.  

Ýmis samskiptavandamál komu upp í bekknum á meðan rannsókninni 

stóð. Samskiptaerfiðleikar nemenda minna urðu þó sem betur fer ekki til 

þess að neinn þeirra hætti í skólanum þessa fyrstu önn. Í rannsókn Jóns 

Torfa og Kristjönu Stellu (2002) kom fram að aðeins 6% sögðu erfiðleika í 

samskiptum við skólafélaga hafa ráðið miklu um ákvörðunina að hætta 

námi svo aðrir þættir virðast skipta meira máli. Ásetningur og skuldbinding 

var að mínu mati misjöfn meðal nemenda minna, allt frá því að vera mjög 

mikil niður í að vera engin. Þetta byggi ég á tilfinningu út frá mætingu, 

hegðun og virkni nemenda í kennslustundum sem eru allt þættir sem 

endurspegla skuldbindingu til skóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðal-

bjarnardóttir, 2012). Það sem sýnir kannski best ásetning og skuldbindingu 

hjá bekknum er yfirlitið yfir verkefnaskil í kafla 5.5.3. Þrátt fyrir að 

nemendur vissu að skila þyrfti öllum verkefnum áfangans til að ljúka honum 

var bara einn sem tókst það. Þá voru nokkrir nemendur sem mættu illa, 

voru óvirkir í verkefnavinnu og sýndu af sér truflandi hegðun í 

kennslustundum. Skuldbinding kennara skiptir líka máli því líkt og Tinto 

(1987) bendir á er það sönn skuldbinding skóla og starfsfólks við nemendur 

sína í daglegu starfi sem verður til þess að nemendur efla með sér slíkar 

tilfinningar gagnvart skólanum sínum. Skólastarfið á að snúast um 

nemendurna. Þær brottfallsaðgerðir sem virðast helst skila árangri eiga það 

sameiginlegt að snúast um þarfir og áhuga nemenda og stangast jafnvel á 

við þarfir og áhuga skólans eða kennaranna.  

En hvað með alla áhrifaþættina utan skólans sem auka líkur á brottfalli? 

Jón Torfi og Kristjana Stella (2002) veltu því fyrir sér hvernig framhalds-

skólinn geti brugðist við brottfalli þegar ástæðurnar fyrir því virðast ekki 

tengjast skólanum beint og það geri ég líka. Það virðist lítið vera hægt að 

gera þegar nemendur til dæmis kljást við andleg veikindi eða erfiðar 

heimilisaðstæður. Ég tel þó að ef gripið væri inn í með markvissum 

brottfallsaðgerðum nógu snemma á skólagöngunni mætti efla nemendur 

þannig að áhrif þessara þátta yrðu ekki eins mikil. Að mati Rumberger 

(2004) eru árangursríkustu brottfallsaðgerðirnar þær sem snúa að öllu 

skólakerfinu í heild sinni og ná einnig til fjölskyldna nemenda og 

samfélagsins sem þær búa í. Slíkt þekkist að mínu viti ekki hér á landi.  

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) 

hafa sýnt fram á það að hvatning og stuðningur foreldra skiptir máli þegar 

kemur að námsárangri, sjálfsáliti og samskiptahæfni sem dæmi. Nemendur 
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mínir áttu allir erfitt með nám í grunnskóla sem skilaði lélegum árangri á 

prófum og margir þeirra virtust hafa mjög lítið sjálfstraust. Einungis 

foreldrar þriggja nemenda mættu á foreldrafund sem haldinn var í byrjun 

annar og ég velti því fyrir mér hvort það sé til marks um litla hvatningu og 

stuðning foreldra að mæta ekki? Það ber þó að hafa í huga að lítil hefð 

hefur skapast fyrir samstarfi foreldra og framhaldsskóla.  

6.1.1 Áhrif kennara á brottfall 

Þrátt fyrir að margir nemenda minna hafi verið í brottfallshættu samkvæmt 

fræðunum hætti aðeins einn þeirra og þá vegna þess að námið sem 

viðkomandi hafði áhuga á var ekki í boði við skólann. Líklega hafði skólaleiði 

þó einnig áhrif á ákvörðunina. Að mati Tinto (1987) geta lunderni og 

persónueinkenni nemenda leitt til brottfalls með beinum hætti en áhrif 

slíkra þátta eru háð gæðum persónulegra samskipta við aðra innan skólans. 

Það sem gerist eftir að nemandi byrjar í skóla hefur í flestum tilfellum meiri 

áhrif en það sem hefur gerst í lífi hans fyrir þann tíma. Nemendur þurfa að 

upplifa sig sem mikilvægan hluta af heildinni með samskiptum við starfs-

menn og skólafélaga og óformleg samskipti við kennara og aðra starfsmenn 

utan kennslustofunnar geta haft úrslitavald á seiglu nemenda og vitsmuna-

legan þroska þeirra. Ég vil trúa því að framkoma mín við nemendur og mjög 

svo óformleg samskipti oft á tíðum, sérstaklega á Facebook, hafi orðið til 

þess að sterkt og jákvætt samband myndaðist á milli mín og nemenda sem 

dró úr brottfallshættu þeirra. Keller (1983) bendir á að eitt máttugasta aflið 

til að draga úr brottfalli sé umhyggjusamt viðmót kennaraliðsins og annarra 

starfsmanna. Starfsfólkið þarf að vera þannig gert að það hafi brennandi 

áhuga á því að hjálpa nemendum að ná eins langt og þeir geta. Nemendur 

þurfa aðstoð við að byggja sig upp og það eru kennararnir þeirra sem þurfa 

að vera tilbúnir til að takast á við það verkefni, hvort sem þessir nemendur 

passa inn í kerfið sem er fyrir hendi eða ekki, líkt og Taylor (1994) bendir 

einnig á. Nauðsynlegt er að kennararnir taki á móti nemendum af opnum 

hug og án fordóma, sem vilja stundum fylgja til dæmis einkunnum og 

sálfræðilegum greiningum úr grunnskóla. Þetta lagði ég mig fram við að 

gera, enda ekki vanþörf á með hóp eins og þann sem hér hefur verið fjallað 

um þar sem einkunnir eru lágar og margir með greiningu. 

Margar rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, hafa sýnt fram á sömu 

niðurstöðu; góð samskipti í kennslustofunni, bæði á milli kennara og 

nemenda og innan nemendahópsins hafa jákvæð áhrif á nám og kennslu. 

Pascarella og Terenzini sýndu fram á það með rannsókn sinni 1977 að ef 

samskipti milli nemenda og kennara eru lítil eða formleg eykur það líkur á 
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því að nemendur gefist upp á námi. Samskiptin innan kennslustofunnar gefa 

tóninn og móta samskiptin sem geta orðið utan hennar. Þetta tel ég sjást 

vel á samskiptum mínum við nemendur bæði í kennslustundum og á 

Facebook síðunni. Mikil samskipti áttu sér stað í kennslustundum og yfirleitt 

voru þau óformleg. Þetta ýtti án efa undir þau samskipti sem áttu sér síðan 

stað á Facebook en þar urðu þau enn opnari og frjálslegri. Tinto (1987) 

bendir á að nemendur lesa í hegðun kennarans í kennslustofunni og ef hann 

virðist ekki móttækilegur og næmur þar leita nemendur síður eftir frekari 

samskiptum, sem getur haft neikvæð áhrif á samband kennara og nemenda. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á það að styðjandi samband á milli 

kennara og nemenda dregur úr brottfalli, bætir námsárangur, hegðun og 

samskiptafærni (Pianta og Walsh, 1996). Í minni rannsókn tel ég minna 

brottfall greinilegan árangur af góðu og styðjandi sambandi á milli mín og 

nemenda og mögulega bættan námsárangur líka þar sem aðeins tveir 

nemendur náðu ekki fullnægjandi einkunn, sem ég tel nokkuð gott í hópi 

sem þessum. Líkt og fjallað er um í rannsókn Jónu Guðbjargar Torfadóttur 

(2008) bentu Brophy og Good á það árið 1975 að hlýja og eldmóður 

kennara skiptir máli þegar kemur að námsárangri nemenda. Wentzel var 

sama sinnis í rannsóknarniðurstöðum árið 2002 og Watson og Ecken ári 

síðar.  

Í ljósi allra þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum sambands 

kennara og nemenda ætti ekki að liggja nokkur vafi á því að jákvætt 

samband þeirra á milli dregur úr líkum á brottfalli nemenda. Ég er enn 

sannfærðari um það eftir mína rannsókn, þar sem aðeins einn nemandi 

hætti í áfanga þar sem allir nemendur voru í raun í brottfallshættu vegna 

fyrri sögu um námserfiðleika og stöðu sinnar í skólanum. 

6.1.2 Áhrif kennsluaðferða á brottfall 

Til að reyna að hafa áhrif á sjálfstraust og skuldbindingu nemenda, 

bekkjaranda og samheldni innan hópsins notaði ég fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og þá sérstaklega samvinnunámsaðferðir sem Johnson og 

Johnson (1999) segja að hafi jákvæð áhrif á bekkjaranda, sjálfstraust, félags-

lega aðlögun og virkni nemenda. Í þeirri samvinnu sem á sér stað þegar 

nemendur vinna verkefni sem falla undir samvinnunám ætti tilfinningalegt 

samband að myndast á milli þeirra þar sem þeir vinna að sameiginlegum 

ávinningi, þeim fer að líka vel við hvern annan sem gefur af sér aukinn 

áhuga þeirra á að hjálpa hver öðrum að ná árangri og líða vel. Verkefnin í 

áfanganum voru flest gerð í samræmi við fjölgreindakenningu Howard 

Gardners (1993) sem eykur líkur á því að allir nemendur eigi jafna mögu-
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leika á því að standa sig vel og finna að þeir ráði við verkefnin sem lögð eru 

fyrir. Ég notaði líka CLIM aðferðina sem fellur undir samvinnunám. Guðrún 

Pétursdóttir (2003) segir hana sérstaklega góða til að ná markmiðum fjöl-

menningarlegrar kennslu þar sem hver nemandi fær tækifæri til að nýta 

styrkleika sína við námið. Hluti af CLIM er einnig að laga stöðu þeirra sem 

greindir eru sem lágstöðunemendur. Mér veitti ekki af slíku þar sem hópur-

inn sem ég framkvæmdi rannsóknina í var svo sannarlega fjölmenningar-

legur. Hann var samansettur af nemendum sem voru mjög ólíkir og 

margbreytilegir. Þeir voru af fjórum mismunandi þjóðernum sem skapaði 

vandamál bæði vegna tungumálaerfiðleika og fordóma innan hópsins. 

Flestir þeirra höfðu einhvers konar sálfræðilega greiningu, sértæka 

námsörðugleika eða annars konar vandamál sem settu þeim skorður í námi 

og hegðun. Fimm nemendur höfðu orðið fyrir einelti í grunnskóla, að 

minnsta kosti einn bjó við erfiðar heimilisaðstæður og foreldrar meira en 

helmings nemendahópsins voru fráskildir. Annað sem flestir þessara 

nemenda eiga sameiginlegt er að hafa búið í fleiri en einu bæjarfélagi og 

skipt um skóla, stundum oftar en einu sinni.  

Samvinnunámsaðferðir skiluðu ekki þeim árangri í rannsókninni að 

jákvæður bekkjarandi, traust og samheldni myndaðist innan hópsins, 

sérstaklega ekki á milli þeirra nemenda sem lent höfðu í árekstrum vegna 

ólíks þjóðernis. Hópurinn var líklega of margbreytilegur og tíminn of stuttur 

til þess að samvinnunámið skilaði þeim árangri sem vonast hafði verið til. 

Félagsleg staða nemenda í kennslustofunni breyttist heldur ekki að neinu 

marki. Elizabeth Cohen (1994) segir samvinnunám stuðla að því að 

nemendur sem séu venjulega óvirkir vakni til lífsins og taki þátt. Sú varð því 

miður ekki raunin í mínum bekk. Þeir nemendur sem voru óvirkir í einstakl-

ingsverkefnum voru það líka í hópvinnunni og virtist vera alveg sama um álit 

samnemendanna á hegðun þeirra, sem þeir hikuðu ekki við að láta í ljós. Ég 

hugsaði mikið um hvað þyrfti til að virkja þá nemendur sem tóku aldrei þátt, 

og voru sem betur fer ekki margir. Ég nýtti allt sem ég kunni og prófaði allt 

sem mér datt í hug en ekkert dugði. Ég held að í tilfelli þessara nemenda 

þyrfti að koma til sálfræðihjálp og mjög mikil sjálfsefling ef þeir eiga að geta 

átt í eðlilegum samskiptum við aðra. Þetta er eitthvað sem framhaldsskólinn 

getur ekki veitt, eins og staðan er í dag, nema í mjög litlum mæli. Skortur á 

jákvæðum bekkjaranda, samheldni og trausti innan hópsins varð ekki til 

þess að auka brottfallið í áfanganum og ég velti því fyrir mér hvort að gott 

samband á milli kennara og nemenda sé þýðingarmeira en jákvæður 

bekkjarandi? Að minnsta kosti dugði það til í þessu tilfelli.  

Það var athyglisvert að sjá hvernig nemendur brugðust við þeim 

kennsluaðferðum sem ég notaði og eins því að eiga möguleika á að skila 
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verkefnum með ólíkri úrvinnslu, í anda fjölgreindakenningarinnar. Í fyrsta 

skipti sem nemendur fengu að velja úrvinnslu verkefnis eftir áhugasviði og 

hæfileikum gerðu nánast allir ritgerð. Þeir nýttu sér ekki tækifærið sem ný 

nálgun hefði getað skilað heldur völdu hefðbundnu leiðina. Ætli ástæðan 

fyrir þessu sé sú að þeir þekkja ekki annað úr grunnskóla? Líkt og Cohen 

(1994) hefur bent á er nauðsynlegt að kenna bæði börnum og fullorðnum 

að vinna í hópi. Það tekur tíma að aðlagast breytingum og ef nemendurnir 

voru ekki vanir samvinnunámsaðferðum og verkefnum í anda fjölgreind-

anna ætti það kannski ekki að koma á óvart að árangurinn af þessu á 

bekkjarandann hafi ekki orðið meiri á tímabilinu sem rannsóknin stóð yfir. 

En ein önn er allur tíminn sem kennarar hafa í áfangaskólum.  

6.2 Framtíð fornámsbrauta 

Fornámsbrautir framhaldsskólanna taka við þeim nemendum sem hafa 

skilað hvað slökustum námsárangri í grunnskóla. Að sögn Rumberger (2004) 

geta kerfistengdar brottfallsaðgerðir falið í sér þróun sérstakra námsleiða 

fyrir nemendur í brottfallshættu. Þær sem skila árangri eiga það 

sameiginlegt að námsumhverfið er ekki ógn við nemendur, starfsfólk er 

umhyggjusamt, hefur helgað sig starfinu og viðurkennir persónulega ábyrgð 

á velgengni nemenda, skólabragur ríkir sem hvetur starfsfólk til að taka 

áhættu og vinna sjálfstætt en finna engu að síður til faglegrar samábyrgðar 

og að lokum litlir hópar. Í mínum huga falla fornámsbrautirnar ekki undir 

kerfistengdar brottfallsaðgerðir heldur eru þær einungis úrræði fyrir þá 

nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði á aðrar brautir en þurfa 

einhversstaðar að vera. Nemendur eru venjulega bara eitt ár í fornámi og 

að því loknu tekur almenn braut við þar sem þeir hverfa í fjöldann og fá 

engan sérstakan stuðning. Rannsóknir Jóns Torfa og Kristjönu Stellu (2002) 

hafa sýnt að nemendur sem fundu ekki nám við hæfi í framhaldsskóla voru 

líklegri til þess að hætta, og átti þetta sérstaklega við nemendur sem höfðu 

áhuga á verklegu námi. Þeir nemendur sem innritast í fornám í 

framhaldsskóla hafa ekki val um neitt annað. Þeir hafa í raun ekki einu sinni 

val um skóla því margir skólar, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, bjóða 

ekki upp á fornám og taka aðeins á móti þeim nemendum sem hafa staðið 

sig hvað best í grunnskóla. Fornámsnemendum hefur gengið illa í 

grunnskóla og er árangur á prófum í samræmi við það. Ætla má að eftir 

áralanga erfiðleika í námi hafi nemendur kannski ekki mikinn áhuga á því og 

enn minni trú á því að þeir geti nokkurn tímann lokið námi. Í stað þess að 

leyfa nemendum sem svona er ástatt fyrir að gera eitthvað allt annað og 

öðruvísi eru þeir settir allir saman í einn hóp og sagt að þar þurfi þeir að 

vera því þeir séu ekki nógu góðir í neitt annað. Að sjálfsögðu segir þetta 
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enginn við þá en ég ímynda mér að svona sé skynjun þeirra. Einhver er 

ástæðan fyrir því að brottfall er mikið úr fornámi og af almennri braut.  

Eins og fram kom í rannsóknarniðurstöðum mínum fannst nokkrum 

nemendanna það mikil skömm að vera í fornámi. Þetta voru sérstaklega 

þeir sem áttu vini sem höfðu komist inn á þær brautir sem þá langaði á. 

Rumberger (2004) bendir á að þrátt fyrir góðan árangur af kerfistengdum 

brottfallsaðgerðum geti verið erfitt að fá nemendur til að skrá sig í slíkt nám 

þar sem litið er neikvæðum augum á það og það talið vera ruslahaugur fyrir 

lélega nemendur. Hér er vandinn frekar sá að nemendur hætta, kannski af 

því að þeir höfðu ekkert val í byrjun. Á þessu hef ég enga lausn en tel þó 

nauðsynlegt að byrja alveg upp á nýtt og hugsa um það nám sem er í boði 

fyrir námslega slökustu nemendurna sem markvissar brottfallsaðgerðir þar 

sem rannsóknir, og brottfall úr fornámi og af almennri braut, benda til þess 

að þetta sé nemendahópurinn sem nauðsynlega þarf á þeim að halda. 

6.3 Framhaldsskólinn sem félagslegt úrræði 

Ein af gullnu reglum Tintos (1987), sem hann segir nauðsynlegt að skólar 

fylgi ef þeir ætla raunverulega að draga úr brottfalli, er sú að markmið allra 

brottfallsaðgerða á að vera menntun en ekki bara það að koma í veg fyrir 

brottfall. Skólar eiga ekki aðeins að einblína á það að nemendur hangi þar 

áfram heldur þarf að tryggja að nemendur fái tækifæri til að þroskast 

félagslega og námslega á meðan náminu stendur. Eins og staðan hefur verið 

í íslensku samfélagi síðustu ár hafa framhaldsskólar í raun orðið að 

félagslegu úrræði fyrir suma nemendur. Þegar litla sem enga vinnu er að fá 

er líklegt að þeir nemendur sem hætta námi sitji heima hjá sér án þess að 

hafa nokkuð uppbyggilegt fyrir stafni. Því geta fylgt slæmar afleiðingar eins 

og bersýnilega kom í ljós í rannsókninni Ungt fólk utan skóla 2009. Ákveðnar 

mætinga- og skólareglur ríkja í framhaldsskólunum en þegar ástandið er 

svona eru þær oft á tíðum sveigðar og beygðar til að halda nemendum inni, 

að minnsta kosti í skólanum mínum. Þessir nemendur virðast yfirleitt hafa 

lítinn áhuga á náminu og mæta þess vegna sífellt verr í skólann. Þó að þeir 

fái undanþágu með því að skrifa undir mætingasamning og mæti í kjölfarið í 

kennslustundir eru þeir oft andlega fjarverandi og þroskast væntanlega lítið 

félagslega og námslega á meðan. Ég hef oftar en einu sinni heyrt kennara 

kvarta yfir þessum endalausa sveigjanleika fyrir nemendur sem augljóslega 

hafa engan áhuga á náminu. Hversu langt á skólinn að ganga í því að vera 

félagslegt úrræði fyrir nemendur sem langar ekki að vera í skóla?  

Það er erfitt að framfylgja skólareglum en reyna á sama tíma að koma í 

veg fyrir brottfall nemenda. Það er líka erfitt að ætla að vera góður og 
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umhyggjusamur kennari en þurfa á sama tíma að sýna hörku gagnvart þeim 

sem hvorki sinna náminu né fara eftir reglunum. Sjálf tel ég nauðsynlegt að 

framhaldsskólar og stjórnvöld geri allt sem í þeirra valdi stendur til að halda 

nemendum í námi því að í veröld barns þar sem stuðningur að heiman er 

lítill, heimilisaðstæður kannski erfiðar og sjálfstraust sama sem ekkert vegna 

viðvarandi ósigra í námi geta góðir kennarar og félagar í skólanum verið 

eina haldreipið. Ef hægt er að skipuleggja nám og námsframboð þannig að 

sem flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi, bæði hvað varðar námsgetu og 

áhugasvið, held ég að utanaðkomandi erfiðleikar gætu virst nemendum 

örlítið léttbærari. Ef markvissar brottfallsaðgerðir færu af stað um leið og 

nemandi er greindur í brottfallshættu í grunnskóla væru kannski færri 

nemendur sem þyrftu framhaldsskólann sem félagslegt úrræði.   

6.4 Hvað er til ráða? 

Það sem ég velti fyrir mér núna er ekki hvað kennarar geta gert til að draga 

úr brottfalli nemenda sinna heldur hvað er hægt að gera fyrir nemendur 

sem t.a.m. hafa enga skuldbindingu gagnvart náminu, sýna almennt 

áhugaleysi, búa við erfiðleika heima fyrir eða andleg veikindi. Ég veit hvað 

kennarar geta gert og þurfa að gera í samskiptum við nemendur, bæði 

innan og utan kennslustofunnar, til að leggja sitt af mörkum í baráttunni við 

brottfallið. Það er hins vegar margt sem kennarar geta ekki bætt úr vegna 

eðlis vandamálanna. Þar þarf eitthvað annað að koma til og að mínu mati er 

það Rumberger (2004) sem hefur lausnina. Það þarf að hefja markvissar 

brottfallsaðgerðir um leið og merki sjást um að nemandi gæti verið í 

brottfallshættu. Ef gripið er í taumana strax eru mun meiri líkur á því að 

árangur náist. Þá gefst tími til að auka skuldbindingu nemenda til námsins 

en með slíku má koma í veg fyrir að nemendur einangrist frá skólanum og 

auka hvata þeirra til að læra og standa sig vel (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). 

Ég hef rætt við marga skólastjórnendur og náms- og starfsráðgjafa í 

grunnskólum, í mínum heimabæ og nágrenni, og eru þeir allir sammála um 

það að vel sé hægt að finna nemendur í brottfallshættu snemma í grunn-

skóla, í síðasta lagi í fyrstu bekkjum unglingastigsins. Að mínu mati ætti að 

fara fram kerfisbundin skimun á nemendum í brottfallshættu. 

Rannsóknarniðurstöður Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnar-

dóttur (2012) sýna að sérstaklega þarf að huga að viðhorfum nemenda til 

námsins og skólans auk hegðunar þeirra í skólanum. Þær benda einnig til 

þess að nemendur í brottfallshættu hafi ólíkar þarfir og getu sem þarf að 

taka tillit til við þróun brottfallsaðgerða. Markvissar brottfallsaðgerðir tækju 
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við eftir að nemendur hafa verið greindir í hættu. Þær ættu að miða að því 

að styrkja og efla þessa nemendur, veita þeim þá námsaðstoð sem þeir 

þurfa og öfluga náms- og starfsfræðslu, hjálpa þeim að mynda sér 

framtíðarsýn þegar kemur að námi og starfi og þar með skuldbindingu til 

námsins. Með fljótandi skilum grunn- og framhaldsskóla og öflugri 

samvinnu skólastiganna og foreldra gæti framhaldsskólinn haldið þessari 

vinnu áfram með einhverjum hætti.  

Í anda þeirra leiða sem kennarar geta farið til að draga úr brottfalli þarf 

að endurskoða kennslufræðinámið. Þekking á faginu, kennslufræði og 

kennsluháttum er að sjálfsögðu mjög mikilvæg en grunnurinn að því að 

þessi þekking komist til skila til nemenda er hæfni í mannlegum samskiptum 

og öllu því sem hér hefur verið fjallað um að skipti máli þegar kemur að 

sambandi kennara og nemenda. Það eru skólastjórnendur sem bera ábyrgð 

á því að námsframboð við hæfi allra sé í boði, náms- og starfsráðgjafar 

tryggja að nemendur með námserfiðleika fái aðstoð en kennararnir hljóta 

að bera sjálfir ábyrgð á því að nemendur hrökklist ekki frá námi vegna 

einhvers sem má rekja til kennslustofunnar. En þá verður kennarinn líka að 

búa yfir því sem þarf til að takast á við hvaðeina sem þar kemur upp, náms-

erfiðleika, hegðunarvandamál og samskiptavandamál. Kennarinn þarf líka 

að vera alveg sérstök persóna til að geta myndað það samband við nem-

endur sem þarf til þess að draga úr líkum á brottfalli. Það eru alls ekki allir 

kennarar sem hafa áhuga á því að kynnast nemendum sínum neitt 

sérstaklega, þeir eru sérfræðingar í sínu fagi og kenna það með glæsibrag og 

þar lýkur starfinu. Sumir kennarar eru þeirrar skoðunar að þar sem 

nemendur séu í framhaldsskóla af fúsum og frjálsum vilja, eigi þeir að vera 

einhversstaðar annarsstaðar ef þeir nenna ekki að læra. Þeir telja það ekki 

hluta af starfinu að reyna að hjálpa þeim með sín persónulegu vandamál. 

Stundum gleymist það sem Keller (1983) benti á að nemendur eru ekki 

truflun á vinnu kennara heldur ástæðan fyrir því að þeir hafa vinnu. 

Að mínu mati er nauðsynlegt að yfirvöld marki þá leið sem skólar og 

kennarar eiga að fara þegar kemur að því að draga úr brottfalli. Ég vil sjá 

einhverskonar skimunartæki í bæði grunn- og framhaldsskólum og sam-

hæfðar aðgerðir sem auka skuldbindingu gagnvart náminu og sjálfstraust 

hjá nemendum sem greindir eru í brottfallshættu. Það þarf aukna ráðgjöf og 

aðstoð fyrir skóla þannig að þeir hafi í einhver árangursrík úrræði að sækja 

og geti raunverulega brugðist við þeim vanda sem brottfall nemenda er. Ég 

tel einnig að setja ætti upp sérstakar námslínur í kennsluréttindanámi 

verðandi framhaldsskólakennara með tilliti til ólíkra nemendahópa. Ábyrgð 

foreldra á árangri og afdrifum barna sinna er mikil en þegar stuðningi 

foreldra er ekki til að dreifa hlýtur skólinn að minnsta kosti að eiga að reyna 
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að bjóða nemendum upp á styðjandi umhverfi og kennara sem gera slíkt hið 

sama. Ef allir leggjast á eitt skilar það árangri, kannski ekki fyrir alla en sigur 

er unninn þó að aðeins einum sé bjargað.  

6.5 Framlag rannsóknarinnar 

Nokkuð hefur verið gert af brottfallsrannsóknum hér á landi en þær hafa 

flestar snúið að umfangi brottfalls, ástæðum þess og afleiðingum. Eftir því 

sem ég best veit er þetta í fyrsta sinn sem möguleikar kennara til að draga 

úr brottfalli eru rannsakaðir. Niðurstöðurnar benda til þess að kennarinn 

geti haft sitt að segja, með jákvæðum samskiptum við nemendur og 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, til að koma í veg fyrir að nemendur gefist 

upp og hætti námi. Rannsóknin leiddi það líka í ljós í mínu tilfelli að 

kennaramenntunin og reynslan komu ekki í veg fyrir að ég fylltist óöryggi og 

fyndi til vanmáttar míns gegn ákveðnum erfiðleikum nemenda og 

samskiptavandamálum sem komu upp.   

Ég vona að rannsókn mín eigi eftir að vekja kennara og skólastjórnendur 

til umhugsunar um þessi mál og mögulega verða til þess að kennarar verði 

meðvitaðri um þessa þætti hjá sjálfum sér. Ég vona líka að rannsóknin geti 

verið innlegg í umræðu um nauðsynlegar áherslubreytingar eða viðbætur í 

kennaramenntun þannig að aukin áhersla verði lögð á mannleg samskipti og 

kennslu nemenda með námserfiðleika og brotna sjálfsmynd. Rannsóknin 

gefur sýn inn í kennslustofu þar sem nemendur eiga við margvísleg 

vandamál að stríða og ljóst ætti að vera strax í upphafi að vegna 

námserfiðleika og slaks námsárangurs í grunnskóla eru þeir í mikilli 

brottfallshættu. Hún sýnir erfiðleika kennarans við að ná til allra þessara 

ólíku nemenda, með misjöfnum árangri. Kannski er þetta ný innsýn fyrir 

stjórnendur og ráðamenn sem stuðlar þá mögulega að aukinni áherslu á 

námsaðstoð og markvissar brottfallsaðgerðir sem þurfa að koma til um leið 

og ljóst er að nemandi er í brottfallshættu, strax í grunnskóla. 

Að mínu mati snúa styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar að 

gagnaöfluninni. Margvíslegum gögnum var safnað og styrkir fjölbreytileiki 

þeirra og magn rannsóknarniðurstöðurnar. Það má hins vegar alltaf gera 

betur í þessum efnum og of seint að vera vitur eftir á. Það hefði til dæmis 

verið áhugavert að fá annan kennara til að fylgjast með og leggja mat á 

samskipti kennara og nemenda, eða jafnvel kenna einn tíma sjálfur og lýsa 

reynslunni af hópnum og samskiptum við hann en til þess gafst ekki tími. Þá 

hefði verið betra ef samanburður á brottfallshlutfalli úr lífsleikni á 

fornámsbraut væri við hópa sem ég hefði sjálf kennt. Vonandi mun mér 

gefast tækifæri til að endurtaka rannsóknina síðar til að fá samanburð við 
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sjálfa mig, við kennslu í sama áfanga með svipaðan hóp. Einn af styrkleikum 

rannsóknarinnar tel ég vera að ég er gagnrýnin á sjálfa mig og geri miklar 

kröfur til mín sem hljóta að vera góðir kostir rannsakenda í 

starfendarannsóknum. Ég var því ekkert að hlífa sjálfri mér þegar ég 

ígrundaði við dagbókarskrif og tel það styrk þegar unnið er samkvæmt 

þessari rannsóknaraðferð.  

6.6 Að lokum 

Framkvæmd rannsóknarinnar sem hér hefur verið fjallað um var bæði 

skemmtileg, áhugaverð og erfið. Að henni lokinni hef ég styrkst í þeirri trú 

að kennarar geti haft sitt að segja í baráttunni við brottfallið. Ég er þess 

fullviss að kennarar geta gert ýmislegt til að draga úr brottfalli nemenda og 

þá tel ég jákvæð samskipti og traust samband á milli kennara og nemenda 

skipta mestu máli. Þó að ekki hafi náðst að skapa jákvæðan bekkjaranda 

kom það ekki að sök hvað varðar brottfall úr áfanganum en ég held þó að 

góður bekkjarandi og traust á milli nemenda geti skipt verulegu máli til að 

koma í veg fyrir brottfall. Kannski er nóg að annað af þessu tvennu sé fyrir 

hendi, annað hvort jákvæð samskipti á milli kennara og nemenda eða 

jákvæð samskipti á milli bekkjarfélaganna þó að ákjósanlegast sé auðvitað 

að öll samskipti í kennslustofunni séu jákvæð, traust og styðjandi. Það sama 

á við um fjölbreyttar kennsluaðferðir. Það dregur úr líkum á brottfalli að 

kennsluaðferðir og námsefni henti öllum nemendum, að nemendur geri sér 

grein fyrir því að enginn er góður í öllu en allir góðir í einhverju. 

Samvinnunámsaðferðir stuðla að jákvæðum bekkjaranda, trausti á milli 

nemenda og aukinni skuldbindingu þeirra. Þær 14 vikur sem þessi rannsókn 

stóð yfir dugðu þó ekki til þess að byggja upp þessa þætti, líklega var tíminn 

of stuttur enda bekkurinn sérstaklega fjölbreytilegur.  

Tinto (1987) bendir á að hluti af því að fullorðnast og finna sér farveg 

þegar kemur að starfsvali sé að skipta um skoðun á meðan námi stendur. 

Þetta á bæði við um þá nemendur sem tekið hafa ákvörðun um námsval 

áður en þeir hefja nám og þá sem eru óákveðnir þegar þeir byrja í 

framhaldsskóla. Rannsóknir hafa sýnt að næstum þrír af hverjum fjórum 

nemendum eru óöruggir um náms- og/eða starfsval meðan á framhalds-

skólanámi stendur. Þetta telur Tinto hvorki koma á óvart né vera 

áhyggjuefni þar sem framhaldsskólaárin séu ungmennum mikilvægt þroska-

tímabil (Tinto, 1987, 42-43). Þetta er í raun eina jákvæða hliðin á brottfalli 

nemenda, þegar þeir ákveða sjálfir að hætta námi til að fara aðrar leiðir í að 

finna sig og sína framtíðarstefnu. Þó að baráttunni við brottfallið ljúki líklega 

aldrei væri gott að vita til þess að brottfallið sem ekki tekst að koma í veg 
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fyrir sé brottfall af þessu tagi, þar sem nemendur vilja sjálfir hætta námi af 

því að þeir trúa því að eitthvað sem henti þeim betur sé handan við hornið, 

kannski ferðalög, atvinnutækifæri eða annars konar nám á nýjum stað. 

Þetta eru nemendur sem sjá fyrir sér ýmsa kosti og eiga örugglega eftir að 

spjara sig. Það eru hinir, sem í raun hafa ekkert val, sem þurfa aðstoð okkar.  
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Viðauki A: Eyðublað fyrir samþykki forráðamanna 

 

          

            Keflavík, 22. ágúst 2011 

 

Kæru foreldrar / forráðamenn 

 

Ég undirrituð, Hanna María Kristjánsdóttir, mun kenna börnum ykkar 

lífsleikni þetta skólaár. Ég hef starfað við Fjölbrautaskóla Suðurnesja síðustu 

7 ár sem kennari og síðar kennslustjóri. Samhliða starfi mínu þar hef ég lagt 

stund á meistaranám í kennslufræði. Nú líður senn að útskrift og er ég að 

vinna að lokaverkefninu. Í því mun ég framkvæma rannsókn sem hefur það 

að markmiði að draga úr brottfalli nemenda, sem hefur verið vandamál hér 

á Suðurnesjum sem og annarsstaðar á landinu.  

Ég mun nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og þróa ákveðinn bekkjaranda 

sem draga á úr líkum á því að nemendur hætti í námi. Þetta ætla ég mér að 

gera í lífsleiknikennslunni og börn ykkar verða því í raun þátttakendur í 

rannsókninni, án þess að finna nokkuð fyrir því. Ég heiti því að gæta fyllsta 

trúnaðar við meðhöndlun þeirra upplýsinga sem ég mun fá við kennsluna og 

legg áherslu á að þessi rannsókn mun á engan hátt hafa áhrif á börnin ykkar 

í skólanum. Ef ég nota einhverjar reynslusögur, ljósmyndir úr 

kennslustundum eða verkefni nemenda í lokaritgerðinni verður það 

nafnlaust. 

Þar sem börn ykkar eru ekki orðin 18 ára og því ólögráða bið ég ykkur 

vinsamlegast að hafa samband við mig ef þið eruð mótfallin þátttöku þeirra 

í verkefninu. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða óskið eftir frekari 

upplýsingum hikið þá ekki við að hringja í mig  

 

Með fyrirfram þökk og kærri kveðju, 

 

________________________________ 

Hanna María Kristjánsdóttir 

Sími: 695-1381 

Netfang: hanna@fss.is 

  

mailto:hanna@fss.is
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Viðauki B: Kennslumat í lífsleikni 

 

Nafn: ________________________________________ 

 

1. Hvernig fannst þér lífsleikni áfanginn og af hverju? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

2. Hvað fannst þér skemmtilegast við áfangann og af 

hverju? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Hvað fannst þér leiðinlegast við áfangann og af hverju? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Hvernig fannst þér kennslan í áfanganum? 

 Góð 

 Sæmileg 

 Léleg 

Útskýrðu hvernig: 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Hvaða ráð hefurðu handa kennaranum ef hann kennir 

áfangann aftur? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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6. Hvernig finnst þér sambandið við bekkjarfélagana vera? 

 Gott 

 Sæmilegt 

 Lélegt 

Útskýrðu hvernig: 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

7. Hvernig fannst þér að hafa Facebook síðu fyrir 

áfangann? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Hvaða þrjá bekkjarfélaga viltu helst hafa með þér í 

hópvinnu? 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 

9. Hvaða þrjá bekkjarfélaga viltu helst hanga með eftir 

skóla? 

 

1. _______________________ 

2.  _______________________ 

3.  _______________________ 

 

10. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 


