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frá ritstjóra

Í þessu hefti Uppeldis og menntunar eru fjórar ritrýndar greinar, fjórar styttri viðhorfs-
greinar og þrír ritdómar. Ritrýndu greinarnar eru um ólík efni á sviði menntunar-
fræða. 

Viðhorfsgreinarnar eru um stöðu þroskaþjálfunar, bæði starfsins og náms í grein-
inni. Ritstjóri þeirra og jafnframt höfundur fyrstu greinarinnar í bálkinum er Guðrún 
V. Stefánsdóttir, dósent í fötlunarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  
Í næsta hefti er ætlunin að birta sambærilegan bálk greina um stöðu íþróttafræða í  
ritstjórn Kristjáns Þórs Magnússonar, aðjunkts við Menntavísindasvið.

Tímaritið birtir nú í fyrsta skipti svokallaðan ítardóm um bók, eða það sem á ensku 
er gjarna nefnt essay review. Fyrirkomulagið er þannig að ýmist geta höfundar haft 
frumkvæði að því að senda inn ítardóm eða tímaritið óskar eftir því við einhvern að 
rita slíkan dóm. Í báðum tilvikum er dómurinn sendur til eins aðila utan ritnefndar 
sem er beðinn að gefa álit og uppbyggjandi athugasemdir. Að þessu sinni er ítar-
dómurinn um eitt rit: Skýrslu Anne Bamford um list- og menningarfræðslu á Íslandi. 
Jafnalgengt form ítardóma er að skrifað er um tvær til þrjár bækur, innlendar sem 
erlendar, sem fjalla um líkt efni. Ritnefndin vonast til þess að í framtíðinni verði unnt 
að birta fleiri slíka dóma. Einn ritdómanna er um erlent rit og mun það vera í annað 
skipti sem tímaritið birtir slíka umfjöllun um bók á erlendu máli. Loks er ritdómur um 
íslenska bók sem kom út í fyrra.

Tímaritið Uppeldi og menntun hlaut árið 2011 þá viðurkenningu að vera metið sem 
svokallað 15 stiga tímarit í stigamatskerfi háskólafólks, því það uppfyllir nú 17 skil-
yrði af 18 sem tímarit eru metin eftir. Þetta er tímaritinu og okkur sem að því stöndum 
hvatning til að halda áfram því góða starfi sem fyrri ritnefndir og ritstjórar byggðu 
upp. Uppeldi og menntun er nú aðgengilegt á Tímarit.is og verður hvert hefti birt þar 
ári eftir að það er gefið út á pappír. 

Tímaritið hefur smám saman verið að færa sig yfir í það kerfi að höfundar skili 
greinum þegar þeim hentar en miða síður við sérstakan skilafrest fyrir einstök hefti. 
Enn er þó tilgreindur skilafrestur tvisvar á ári, þ.e. 1. mars og 1. september, en reynslan  
sýnir að heppilegast er að höfundar skili greinum um leið og þær eru tilbúnar. Leið-
beiningar til höfunda og ritrýna og upplýsingar um frágang handrita eru á vef tíma-
ritsins, vefsetur.hi.is/uppeldi_og_menntun.

Ritnefnd og ritstjóri þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóg við útgáfu þessa heftis: 
höfundum, ónefndum ritrýnum, þeim sem sjá um útgáfuna, prenta tímaritið og dreifa 
því til áskrifenda. 

Þótt í erlendum tímaritum séu nöfn ritrýna iðulega birt í hverjum árgangi væri það 
í mesta lagi hægt á margra ára fresti í tímariti sem kemur út tvisvar ári ef ekki ætti að 
vera hægt að lesa út úr því hver ritrýnir hvað. Uppeldi og menntun á því láni að fagna 
að fjöldi fólks er reiðubúinn að rýna greinar fyrir tímaritið og skilar því verki fljótt og 
vel. Menntunarfræðin búa líka við það að margir stunda fræðastörf á þessu sviði og 
að þau eru þverfræðilegs eðlis og því er oft hægt að leita til fólks sem formlega starfar 



á öðrum fræðasviðum en er sérfræðingar um aðferðir eða innihald greina sem tímarit-
inu berast. Án þess háttar þjónustu fólks, utan og innan háskólanna og utan og innan 
menntunarfræðanna, væri alls ekki hægt að gefa út metnaðarfullt, ritrýnt tímarit.



Ritrýndar greinar
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Sigríður Margrét Sigurðardóttir 
Kennaradeild HáSKólanS á aKureyri

rúnar SigþórSSon
 Kennaradeild HáSKólanS á aKureyri

Uppeldi og menntun
21. árgangur 1. hefti 2012

Forystuhegðun skólastjóra 
við að þróa forystuhæfni skóla

Í greininni er fjallað um hluta af niðurstöðum rannsóknar á þætti skólastjóra í að byggja upp  
forystuhæfni í grunnskóla . Starfshættir hans voru metnir út frá líkani Lambert (2006) af því  
hvernig forystuhegðun skólastjóra hefur áhrif á slíka hæfni . Rannsóknin var eigindleg tilviks-
rannsókn í grunnskóla sem hafði þróað starfshætti sína á um tíu ára tímabili undir forystu sama  
skólastjóra . Gögnum var safnað með hálfformgerðum viðtölum, vettvangsathugunum, spurn-
ingakönnun, skjalarýni og óformlegum samtölum . Þátttakendur voru valdir úr öllum hópum  
skólasamfélagsins . Niðurstöður bentu til þess að skólastjórinn hefði náð valdi á starfsháttum  
sem taldir eru stuðla að forystuhæfni skóla og að forystuhegðun hans, persónulegir eiginleikar, 
þekking og færni hefði skipt sköpum í því að efla forystuhæfni skólans .

Efnisorð: Skólastjórnun, forysta, forystuhæfni skóla, forystuhegðun, skólaþróun

inn gang ur
Rannsóknir á sviði forystu og skólaþróunar benda til þess að forysta sé einn af þeim 
þáttum sem hefur mest áhrif á skólaþróun og árangur nemenda (Leithwood, Louis, 
Anderson og Whalstrom, 2004). Af því má draga þá ályktun að ein áhrifaríkasta leið 
til skólaþróunar sé að þróa forystu og forystuhæfni skóla. Bandaríski menntunar-
fræðingurinn Linda Lambert (2006) skilgreinir forystu sem gagnkvæmt (e. reciprocal) 
stefnufast nám innan samfélags. Í því felst að forysta lærist; hún er ekki eignuð einni 
persónu eða fáum heldur þróast hún í starfi hópa eða teyma, verður sameign þeirra 
og birtist í aukinni virkni sem verður einkennandi fyrir menningu stofnunar (Harris, 
2010; Lambert, 2003; Spillane, 2006). 

Sameiginleg og dreifð forysta eins og lýst er hér að framan verður hins vegar ekki 
til í tómarúmi heldur benda rannsóknir til þess að forystuhegðun skólastjóra skipti 
höfuðmáli til að koma henni á (Lambert, 2003, 2006; Leithwood o.fl., 2004). Rann-
sókn Leithwood og félaga (2004) benti enn fremur til þess að sterk tengsl væru milli 
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skilvirkni skóla og fræðsluumdæma annars vegar og öflugrar kennslumiðaðarar for-
ystu skólastjóra og fræðslustjóra hins vegar. Leithwood, Harris og Hopkins (2008) 
tóku saman niðurstöður rannsókna á skólastjórum sem höfðu náð árangri í að snúa 
neikvæðum aðstæðum í starfi skóla til betri vegar. Þar kom fram að þessum skóla-
stjórum hafði tekist að koma á dreifðri forystu. Þeir áttuðu sig á því hvaða þætti þyrfti 
að leggja áherslu á hverju sinni og gátu breytt aðferðum og forystustíl eftir því hvar í 
þróunarferlinu skólinn eða einstaklingar innan hans voru staddir. 

Gronn (2008, 2010) telur að í skólum þurfi að vera um tvenns konar eðlisþætti for-
ystu að ræða. Annars vegar valdaforystu (e. hierarchical), þar sem stjórnendur eru 
einir í forystuhlutverki, og hins vegar samvirka (e. heterarchical) forystu þar sem 
stjórnendur annaðhvort hafa forystu með öðrum eða láta hana öðrum alveg eftir. 
Hann lítur svo á að forysta í skólum þurfi að einkennast af blöndun (e. hybridity) 
milli þessara eðlisþátta forystu og telur mikilvægt að þeir séu samtímis viðurkenndir 
og nýttir í stofnunum í stað þess að einblínt sé á annan hvorn þeirra.

Líkan Lambert af forystuhegðun skólastjóra
Lambert (2003, 2006) hefur sett fram kenningu um forystuhæfni skóla (e. school 
leadership capacity) sem gerir ráð fyrir mörgum þeirra forystueiginleika sem Gronn 
(2008, 2010) lýsir, ásamt því að leggja áherslu á þátt skólastjóra í árangri skóla líkt og 
Leithwood og félagar (2008) gera. Lambert álítur varanlega skólaþróun einungis geta 
átt sér stað í skólum sem náð hafa mikilli forystuhæfni. Til þess að efla forystuhæfni 
skóla þarf skólastjóri með forystuhegðun sinni að stuðla að aukinni færni annarra 
meðlima skólasamfélagsins, kennara, annars starfsfólks, nemenda og foreldra, á sviði 
forystu. Lambert heldur því fram að til þess að skólastjóri geti stuðlað að forystuhæfni 
skóla þurfi hann sjálfur að búa yfir ákveðnum eiginleikum: Hann þarf að hafa skýra 
sýn á eigin persónu og gildi, hafa mikla trú á lýðræði, hugsa skipulega um framvindu 
skólaþróunar, vera íhugull og tilfinninganæmur, hafa þekkingu á kennslu og námi og 
geta þróað hæfni hjá öðrum og í stofnuninni í heild. 

Lambert (2006) hefur þróað líkan, sem hún byggir á eigin rannsóknum og annarra, 
til að lýsa og greina forystuhegðun skólastjóra við að þróa forystuhæfni skóla. Lík-
anið vakti athygli greinarhöfunda, meðal annars fyrir skýra greiningu á mismunandi 
forystuhegðun. Þessi greining töldu þeir að gæti bæði nýst sem fræðileg sýn á fyrir-
bærið og sem greiningarlíkan fyrir niðurstöður rannsóknarinnar sem hér er greint frá. 
Líkanið ætti einnig að geta nýst sem grunnur að ígrundun og sjálfsmati skólastjóra þar 
sem þeir greina eigin framgöngu og máta við líkanið. 

Í líkani sínu skiptir Lambert forystuhegðun skólastjóra í þrjú stig sem hún kallar stig 
tilsagnar, stig breytinga og stig mikillar forystuhæfni (sjá töflu bls. 12). Innan hvers stigs 
er forystuhegðun skólastjórans síðan metin út frá þremur þáttum: Persónulegum eigin- 
leikum hans, aðferðum hans við að vinna með öðrum í skólasamfélaginu, svo sem 
starfsfólki, nemendum og foreldrum, og loks því hvernig hann beitir formlegu valdi. 
Lambert telur að leið skólastjóra sem vill þróa forystuhæfni skóla liggi í gegnum stigin 
þrjú. Það fari svo eftir stöðu hvers skóla á hvaða stigi skólastjóri þurfi að byrja til að 
ná árangri í skólaþróun. Skólastjórinn þarf að fikra sig af einu stigi á annað eftir því 
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sem forystuhæfni skólans eykst en halda jafnframt áfram að vinna á fyrri stigum eftir 
því sem við á og beita mismunandi stjórnunarstíl eftir þörfum. Í hugmynd Lambert 
felst að virkni skólastjórans sem forystumanns sé mest í byrjun þegar hann er nokkurs 
konar einfari á sviði forystu. Eftir því sem forystuhæfni skólans eykst verður forysta 
annarra meðlima skólasamfélagsins virkari og samhliða getur skólastjórinn dregið úr 
forystuvirkni sinni.

Stig tilsagnar er dæmigert þegar skólastjóri kemur að skóla þar sem samvinnu 
skortir, skólastarf er ómarkvisst og framfarir takmarkaðar. Skólastjórinn er í hlutverki 
kennara, ábyrgðarmanns og framkvæmdastjóra. Hann þarf að koma á samvinnu og 
teymisvinnu, skapa skólasýn og grundvöll fyrir sameiginlegar væntingar, endurskil-
greina viðmið og innleiða notkun gagna og athugana í skólastarfinu. Hlutverk skóla-
stjóra í þessu ferli er oft þess sem veit best. Hann þarf að krefjast þess að árangur skólans  
sé markvisst metinn, eiga frumkvæði að samræðum um skólastarfið, leysa erfið 
vandamál, ögra og setja spurningarmerki við tiltekin viðmið, taka á vanhæfni, koma á 
verkefnum sem krefjast þátttöku starfsfólks og leiðbeina um nýja kennsluhætti. Ekki 
síst þarf hann að orða þá stefnu sem að lokum verður hluti af menningu skólans. Á 
þessu stigi þarf skólastjórinn að hvetja og jafnframt vernda og styðja starfsfólk þannig 
að sambönd fólks og hlutverk innan stofnunarinnar geti þróast í samræmi við breyttar 
áherslur í skólastarfinu og nýja þekkingu. 

Á stigi breytinga er skólastjórinn í hlutverki leiðsögumanns og þjálfara. Hann losar 
smám saman tökin og gefur frá sér hluta af valdi og stjórn til annarra en þarf jafn-
framt að halda áfram að veita stuðning og þjálfun. Kennarar eru í hraðri þróun á þessu 
tímabili en finna oft fyrir löngun til að hætta við þróunarverkefni þar sem þau virðast 
of erfið. Hlutverk skólastjórans er að styðja þá með því að halda áfram samræðum, 
taka þátt í ferlinu, þjálfa starfsfólk og leysa mál sem upp koma. Stig breytinga er 
þýðingarmikið en tvísýnt tímabil og til að stýra skólasamfélaginu í gegnum það þarf 
skólastjórinn að hugsa markvisst og skipulega, skilja á hvaða leið menningin er og 
skynja hvenær tímabært er að draga sig í hlé jafnóðum og kennarar taka meiri forystu. 

Á stigi mikillar forystuhæfni er skólastjórinn í hlutverki starfsfélaga, gagnrýnins 
vinar og lærimeistara. öll umgjörð skólans hvetur kennara til að taka að sér forystu-
hlutverk. Skólastjórinn dregur sig að miklu leyti í hlé sem forystumaður og einbeitir 
sér að því að útvega bjargir og koma fram sem samverkamaður frekar en drottnari. 
Kennarar taka frumkvæði að ýmsum verkefnum og taka ábyrgð. Um leið og kennarar 
og skólastjóri ná betri tökum á gagnkvæmum samskiptum og samræðu verður jafn-
ræði milli þeirra meira og aukinn samhljómur í viðhorfum þeirra og athöfnum. Rödd 
kennara verður sterkari og áhrif þeirra meiri, sýn þeirra verður skýrari og þeir verða 
jákvæðari gagnvart endurgjöf annarra í skólasamfélaginu. Skólastjórar þurfa ekki 
lengur einir að koma á samræðum eða miðla málum, benda á það sem betur má fara 
eða bjóða viðteknum viðmiðum byrginn heldur deila kennarar og stjórnendur orðið 
sömu áhyggjum og vinna saman að sameiginlegum markmiðum (Lambert, 2006). 

Í kenningunni um forystuhæfni skóla er gert ráð fyrir virkri þátttöku alls skólasam-
félagsins. Því telur Lambert (2003) að skólastjóri þurfi ekki einungis að vinna á þann 
hátt sem hér hefur verið lýst með kennurum heldur einnig öðrum hópum skólasam-
félagsins: nemendum, foreldrum og öðru starfsfólki. 
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tafla. Forystuhegðun skólastjóra við að þróa forystuhæfni skóla (aðlagað frá Lambert, 2006)

Stig tilsagnar Stig breytinga Stig mikillar forystuhæfni
Skólastjóri sem kennari, ábyrgðar-
maður og framkvæmdastjóri 

Skólastjóri sem leiðsögumaður 
og þjálfari

Skólastjóri sem starfsbróðir, gagnrýninn vinur 
og lærimeistari

Persónulegir eiginleikar og forystuhegðun skólastjóra

Skólastjórinn
• lærir stöðugt
• hugsar skipulega
• er drifinn áfram af gildum/sýn
• setur starfsfólki viðmið
• hefur eftirlit með/tryggir 

ábyrgðarskyldu starfsfólks
• kallar á samræður
• virðir sögu skólans
• ýtir undir þroska starfsfólks
• viðurkennir ábyrgð
• berst gegn ósjálfstæði
• skýrir hlutverk
• setur áætlanir skýrt fram
• fær aðra til að vera þátttak-

endur í ákvarðanatöku
• skapar öruggt umhverfi

Skólastjórinn 
• lærir – fær uppljómanir
• hugsar skipulega
• breytir tali um gildi yfir í tal 

um hugsjónir og sýn
• hvetur og hefur frumkvæði, 

útvegar stuðning og er til 
staðar

• bregst á styðjandi hátt við 
hugmyndum/spurningum

• semur um hlutverk
• þróar formgerð sem byggir 

upp gagnkvæm tengsl
• leiðbeinir um umbætur í 

kennslu

Skólastjórinn
• lærir stöðugt
• hugsar skipulega
• byggir starf sitt á gildum/ 

hugsjónum/sýn
• heldur áfram og þróar enn frekar  

framgöngu sem lýst er á fyrri stigum

forystuhegðun skólastjóra við vinnu með öðrum

Segir starfsfólki til (eða sér til þess 
að tilsögn fáist) um
• samvinnu, hópvinnu og 

liðsanda
• samræður og umræður
• eftirgrennslan/notkun upp-

lýsinga
• uppbyggingu trausts
• bestu kennsluaðferðir
• samskiptahæfileika
• aðbúnað
• lausn ágreiningsefna
• ábyrgðarskyldu

Leiðbeinir starfsfólki til að
• þróa sameiginlega sýn
• koma á ferli þar sem starfs-

hættir/starfsreglur eru 
skoðaðar

• taka þátt í forystu
• nýta athuganir/rannsóknir
• draga í efa fyrirfram gefnar 

hugmyndir
• leiða uppbyggjandi 

samræður
• greina og leysa vandamál
• draga fram/leitast við að 

sætta ágreining
• finna bjargir (tíma, faglegan 

þroska, peninga)
• skipuleggja

Vinnur með öðrum meðlimum samfélagsins  
að því að
• hugsa skipulega
• deila áhyggjum/málefnum
• deila ákvarðanatöku
• hafa eftirlit með og koma í framkvæmd 

sameiginlegri sýn
• taka þátt í ígrundaðri framkvæmd  

(íhygli, rannsóknum, umræðum)
• fylgjast með starfsháttum og bæta  

sjálfan sig 
• byggja upp samvirka menningu
• efla persónulega skipulagshæfni
• auka fjölbreytni og deila hlutverkum
• setja viðmið um eigin ábyrgðarskyldu
• deila valdi og ábyrgð (veltur á sérfræði  

og áhuga frekar en hlutverkum)
• gera áætlanir um hvernig nýtt starfsfólk 

samlagast menningunni á varanlegan hátt

forystuhegðun skólastjóra við beitingu valds

Beitir formlegu valdi til að  
koma á og viðhalda samræðum, 
bjóða andvaraleysi eða  
vanhæfni byrginn og taka 
ákveðnar ákvarðanir

Beitir formlegu valdi til að 
ákvarða hraða endurbóta, 
viðhalda samræðum, krefjast 
starfsþróunar og skipulegra 
athugana og samþætta  
skólastarf og kröfur sveitar-
stjórna og ríkis

Beitir formlegu valdi til að  
vinna að umbótaverkefnum, vinna með 
veika þætti í starfshæfni fólks, koma  
samfélagslegum ákvörðunum í fram-
kvæmd, bregðast við pólitískum  
þrýstingi og takast á við kröfur laga
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Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að litið sé á annað starfs-
fólk en kennara sem fullgilda þátttakendur í skólaþróuninni (Bolam, Stoll og 
Greenwood, 2007). Svipað á við um þátttöku foreldra en farið er í æ ríkara mæli 
að líta á virka þátttöku þeirra í skólastarfinu sem mikilvægan þátt í árangri skóla-
starfsins. Fram að þessu hefur þátttaka foreldra í skólastarfi falist í að þeir sinni 
hver sínu barni, mæti á viðburði í skólanum þegar þeir eru boðaðir og skipu-
leggi og taki þátt í félagslífi barns síns, oft í litlu samstarfi við kennara. Slík þátt-
taka hefur jafnan verið í litlum tengslum við nám barnanna að öðru leyti en 
því sem snýr að heimanámi og foreldraviðtölum, og á forsendum kennara  
(Harris, Andrew-Power og Goodall, 2009; Lambert, 2003; Trausti Þorsteinsson, 
2002). Lambert (2003) segir að í forystu foreldra felist mun meiri og virkari hlutdeild 
í ákvörðunum, þróun skólastarfsins og sameiginlegri ábyrgð á námi allra barna en 
lýst er hér að framan og mikilvægt sé að gera sér grein fyrir muninum. Jafnframt 
sé grundvallarþáttur í forystuhæfni skóla að hafa það viðhorf til nemendaforystu að 
hún sé sjálfsögð í skólastarfinu og vinna markvisst að því að efla forystu nemenda og 
lýðræðisleg vinnubrögð. 

Í þessari grein er líkan Lambert (2006) notað til að greina forystuhegðun tiltekins 
skólastjóra í grunnskóla á Íslandi og hvaða þátt hún átti í að byggja upp forystuhæfni 
skólans. Leitað er svara við þeirri meginspurningu hvernig forystuhegðun skólastjóra 
í íslenskum grunnskóla stuðlaði að þróun forystuhæfni skólans á tíu ára tímabili. 

aðfErð
Rannsóknin var eigindleg tilviksrannsókn (Hitchcock og Hughes, 1995; Silverman, 
2010) í einum grunnskóla á Íslandi. Við val á skóla var fyrst og fremst litið til tveggja 
þátta: Að líklegt væri að í skólanum hefði verið þróuð forystuhæfni að einhverju 
marki og að hægt væri að skoða órofinn feril sama skólastjóra í nokkur ár í því skyni 
að greina áhrif hans á ferlið. Gagnasöfnun fór fram skólaárið 2008–2009. Rannsakandi 
(fyrri höfundur greinarinnar) fór í alls 30 daglangar heimsóknir í skólann og voru 
vettvangsathuganir mikilvægur þáttur rannsóknarinnar. Starfsfólki skólans var fylgt 
eftir við dagleg störf, m.a. við kennslu og á margvíslegum fundum, og vettvangs-
nótur skráðar. Jafnframt fóru fram athuganir á skólastarfinu í heild, þar með talið á 
félagslegum viðburðum með og án foreldra. Tekin voru samtals þrettán hálfformgerð  
einstaklingsviðtöl, þrjú við skólastjóra, tvö við aðstoðarskólastjóra, tvö við deildar-
stjóra, tvö við hvorn af tveimur umsjónarkennurum, eitt við þriðja umsjónarkenn-
arann og eitt við list- og verkgreinakennara. Viðtölin við skólastjórann voru á bilinu 
75–120 mínútur og það fyrsta lengst. Viðtöl við þá sem rætt var við einu sinni og fyrri 
viðtölin við þá sem rætt var við tvisvar voru 40–90 mínútur en seinni viðtölin yfirleitt 
styttri, 20–40 mínútur. Tvö rýnihópaviðtöl (Hitchcock og Hughes, 1995) voru tekin, 
þar sem fylgt var svipuðum viðtalsramma, annað við fjóra skólaliða og hitt við fimm 
nemendur á unglingastigi. Þau tóku um það bil 40 mínútur hvort. öll viðtöl voru 
hljóðrituð og skráð orðrétt. Að auki áttu sér stað óformleg samtöl við aðila úr öllum 
hópum skólasamfélagsins, það er stjórnendur, kennara, annað starfsfólk skólans, 



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 201214

forystUhegðUn skólastJóra við að þróa forystUhæfni skóla

nemendur og foreldra. úr þessum samtölum voru skráðir minnispunktar jafnóðum. 
Spurningakönnun með opnum spurningum var lögð fyrir foreldra í gegnum netið og 
var svarhlutfall 27%. Ýmis önnur gögn, svo sem skýrslur, einkunnir úr samræmdum 
prófum og skólanámskrár, voru höfð til hliðsjónar. 

Í rannsókninni var leitast við að fara á rannsóknarvettvanginn með opnum huga og  
vinna jafnóðum úr öllum gögnum og láta þá úrvinnslu leiða rannsóknarferlið áfram. 
Með þessu var að vissu marki beitt aðferðum grundaðrar kenningar (Charmaz, 2006) 
enda þótt rannsóknin væri byggð á hugtakalíkani. Eins og fram kemur hér að framan  
var safnað margvíslegum gögnum og tekið fleira en eitt viðtal við alla lykilviðmæl-
endur. Þetta þjónaði meðal annars tilgangi margprófunar til að styrkja réttmæti rann-
sóknarinnar, þannig að niðurstöðurnar yrðu heildstæðar og sem sönnust lýsing á 
þeim veruleika sem rannsókinninni var ætlað að greina frá (Silverman, 2010). 

Rannsóknin var kynnt á fundum í skólanum í upphafi. Viðmælendur gáfu skriflegt 
samþykki þar sem þeim var heitið trúnaði og fengið var skriflegt leyfi foreldra þeirra 
barna sem þátt tóku í rýnihópaviðtalinu. Í niðurstöðum voru þátttakendum gefin 
leyninöfn. Við lok úrvinnslu var viðtalsupptökum eytt. Lögð var áhersla á að halda 
sem mestri upplýsingaleynd gagnvart skólanum og þátttakendum í rannsókninni. Til 
þess að tryggja það enn frekar eru ekki gefnar nánari upplýsingar um skólann, hvorki 
stærð né staðsetningu. Rannsóknin var ennfremur tilkynnt til Persónuverndar. 

Ákveðnir erfiðleikar voru fólgnir í því að aðeins var um einn skóla að ræða og 
lýsingar og tilvitnanir í viðmælendur gætu gefið þeim sem til þekkja vísbendingar 
um hver hann var. Eins komu fram upplýsingar sem einstaklingum innan skólans 
gátu þótt viðkvæmar en skiptu máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Þannig var 
stundum togstreita milli þess að gefa djúpar lýsingar og þess að varast þurfti að valda 
sárindum. 

niðurstÖður
Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í nokkur lykilþemu sem komu fram við úr-
vinnslu gagnanna með hliðsjón af líkani Lambert (2006) um forystuhegðun skóla-
stjóra. Þemun eru: Starfskenning skólastjóra, umræður, samskipti og samvinna, nám 
og ígrundun, kröfur til kennara, forysta og ákvarðanataka, forysta nemenda, skólaliða 
og foreldra. Dulnefni þátttakenda eru: Garðar skólastjóri, Aldís aðstoðarskólastjóri, 
Dísa deildarstjóri og Sóley, Bára og Fanney umsjónarkennarar. Annars er vísað til þátt-
takenda undir starfsheiti, svo sem kennarar, skólaliðar, nemendur og foreldrar.

Starfskenning skólastjóra
Í viðtölum við Garðar kom fram að þegar hann kom að skólanum voru hugmyndir 
hans um þróun skólastarfsins byggðar á skapgerðarmótun (e. character education) 
og samræmdust að mörgu leyti Aðalnámskrá grunnskóla í lífsleikni (Menntmála-
ráðuneytið, 1999). Þessar hugmyndir tóku fljótt á sig mynd í samstarfi Garðars og  
Aldísar aðstoðarskólastjóra og í samstarfi þeirra við kennara skólans. Af viðtölum og  
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vettvangsathugunum mátti sjá að Garðari tókst að sameina skólasamfélagið um sýn 
á skólastarfið sem byggð var á hugsjónum hans og gildum. Stjórnendur, kennarar og 
skólaliðar voru sammála um að stefnan hefði áhrif á allt starf skólans og væri grunnur 
að því. Viðmælendur þökkuðu árangurinn fyrst og fremst Garðari þótt einnig kæmi 
skýrt fram hjá kennurum að þeir teldu sig hafa verið virka þátttakendur og átt stóran 
þátt í mótun sýnarinnar. 

Garðar hafði skýra starfskenningu. Um starfshætti sína og það hvernig hann næði 
árangri sagði hann meðal annars: 

Þetta snýst fyrst og fremst um að ætla sér að gera hlutina og það er ekki ef og kannski 
heldur bara … hvernig maður finnur leið til að gera þetta. Hvernig hægt er að … 
skýra þetta fyrir fólki, fá fólk til fylgis við þetta, án þess að … vera að þvinga þetta 
og þrýsta þessu einhvern veginn inn í eitthvert kerfi sem er fyrir. Það er að segja, það 
þarf tíma og það þarf að vinna þetta svona með umræðu … alveg frá byrjun. 

Til að byggja upp skólastarfið fór Garðar þá leið að efla umræður, skapa traust og 
skólastefnu sem samstaða væri um og efla faglega þekkingu kennara. Jafnframt lagði 
hann áherslu á að vanda sig í samskiptum og umræðum, reyna að setja mál sitt fram á 
skýran hátt og tala um kjarna máls en þó án þess að vekja deilur. Hann taldi mikilvægt 
að setja skýrt fram hver væri vilji stjórnenda til lengri tíma, enda þótt hann vildi fara 
hægt í breytingar og læra á umhverfið áður en farið væri að kynna nýja starfshætti. 

Í viðtölum við Garðar kom fram að hann lagði áherslu á að áætlanir og umgjörð 
skólastarfsins væru í lagi þannig að starfsemin gæti gengið snurðulaust. Hann sagði 
um starf skólastjóra:

ég lít nú stundum á skólastjóra þannig að hans staða sé … á gatnamótum og hags-
munaaðilarnir koma þá að úr fjórum áttum og það þarf eiginlega bara að stjórna um-
ferðinni oft og tíðum. En það eiga allir sinn rétt og það þurfa að vera umferðarreglur.

Garðar lagði einnig áherslu á að rekstrarlegum þáttum væri vel sinnt sem og skipu-
lagsmálum almennt. Hann sagðist samt reyna að sinna frekar rekstri skólans eftir 
skólatíma eða um helgar til að geta betur tekið þátt í daglegri starfsemi skólans í sam-
ræmi við leiðtogahlutverk sitt og honum var ofarlega í huga mikilvægi þess að vera 
fyrirmynd og starfa í samræmi við orð sín: 

Mínir starfshættir þurftu að sýna stefnuna í verki … það er til þess að þetta verði 
trúverðugt … til þess að byggja þennan trausta grunn undir skólastarfið. Til að nem-
endur þrífist, til að nemendur læri … starfshætti og vinnubrögð og samskipti og allt 
sem að til þarf. 

Garðar sagðist leggja áherslu á að vera sýnilegur í skólastarfinu og öðrum viðmæl-
endum fannst gott að leita til hans eftir faglegu áliti og ráðum. Hann hafði opið inn 
til sín á skrifstofuna, fór fram í kaffi á kaffitímum og gekk um skólann, auk þess sem 
hann tók þátt í daglegum samverustundum í skólanum með nemendum og kenn-
urum. Sýnileiki hans og Aldísar virtist skipta þátttakendur í rannsókninni miklu máli. 
Það kom fram í bæði viðtölum og óformlegum samtölum við kennara, í rýnihópa-
viðtölunum við nemendur og skólaliða og í svörum foreldra við spurningakönnun. 
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Nemendur sögðu til dæmis: „Í öðrum skólum þá sjá nemendur ekki einu sinni skóla-
stjórann nema kannski einu sinni í mánuði, en við sjáum hann kannski hvern einasta 
dag … Okkur finnst það mjög gott.“ 

Umræður, samskipti og samvinna
Vettvangsathuganir og viðmælendur vitnuðu um að Garðar væri ötull við að halda 
því á lofti sem hann lagði áherslu á í fari kennara og nemenda, hvort sem það snerti 
hegðun og starfshætti eða nám og kennslu. Eins var um þær félagslegu hefðir, bæði 
gamlar og nýjar, sem Garðar vildi að festust í sessi og hann var oft í fararbroddi þegar 
viðburðir voru í skólanum. Daglegum samverustundum með nemendum og kenn-
urum stjórnaði ýmist hann, Aldís eða Dísa deildarstjóri og þar voru framangreind 
málefni gjarnan tekin fyrir. Garðar sagðist leggja áherslu á að ræða ýmis skólatengd 
málefni opinskátt, sem ekki væri hefð fyrir að gera, meðal annars á kennarafundum. 
Taldi hann að það hefði leitt til framþróunar í skólastarfinu:

Við fórum að tala um kannski þætti í skólastarfinu sem svona útlistun á meginhugs-
uninni en sem voru kannski hálfgerð tabú-umræða í einhverju öðru samhengi eins 
og það … hvernig kennarar áttu að starfa. Samskipti nemenda og kennara, einangrun 
kennara, samskipti við foreldra.

Garðar lagði einnig höfuðáherslu á að leysa ágreiningsmál með samtölum og mál-
efnalegum umræðum og hann og aðrir stjórnendur töldu að samræður og samvinna 
hefðu verið grunnur að því að byggja upp traust og opnari samskipti innan skólans. 
Dísa sagði:

ég held bara að umræðan um þetta jákvæða og þetta góða … [geri] að verkum að 
fólk verður einhvern veginn hlýrra og notalegra. Það er bara svo oft verið að tala 
… um samskipti okkar, hvað það er mikilvægt að við komum heiðarlega fram við 
hvert annað og berum virðingu fyrir hvert öðru … eins og er í rauninni verið að tala 
við krakkana á samverustundum … verið að minna hópinn á að hann sé góður og 
öflugur og að hann standi sig vel … Þetta er ekkert eitthvert eilífðar hallelúja en þetta 
samt skiptir máli.

Allra síðustu árin höfðu Garðar, og ekki síst Dísa, unnið ötullega að því að koma á 
skipulagðri teymisvinnu kennara í tengslum við þróunarverkefni um einstaklings-
miðaða kennsluhætti. Þau töldu að þó að einungis hluti kennara skólans tæki þátt 
í teymisvinnunni hefði hún smitað út frá sér og leitt til opnari umræðu í skólanum. 
Jafnframt taldi Garðar að ástæða þess að fólk þyrði orðið að tala opið saman væri það 
traust sem ríkti milli aðila í skólastarfinu: 

Það byggir nú fyrst og fremst á trausti og það að vita að það er ekki verið að gagnrýna 
fólk fyrir hugmyndir, fyrir starfshætti, þó það sé verið að segja frá þeim og þannig 
skapast öryggi í samskiptunum … Þetta er alltaf með formerkjum þess að þetta er 
umbótamiðað.

Þó að kennarar í kennsluteymunum og stjórnendur væru almennt sammála um að 
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vel hefði tekist til höfðu komið upp samstarfserfiðleikar í nokkrum teymanna á þeim 
tæpu þremur árum sem þau höfðu verið starfrækt. Í einu tilviki var teymi starfrækt 
áfram þótt samvinna væri ekki eins náin og ætlast var til og í öðru tilviki var teymi 
leyst upp haustið eftir að samstarfserfiðleikar komu upp. Hjá Garðari og Dísu kom 
fram að þau töldu að þau hefðu þurft að beita sér meira við úrlausn sumra þessara 
samskiptaerfiðleika og sama viðhorf kom einnig fram hjá umsjónarkennaranum Báru. 

Vettvangsathuganir og viðtöl við þátttakendur sýndu að milli Garðars og Aldísar 
var náið samstarf og skýr verkaskipting og þau ráðfærðu sig daglega hvort við annað. 
Í þessum gögnum og í svörum foreldra kom fram mikil ánægja með þetta samstarf. 
Garðar og Aldís voru talin ólíkir stjórnendur en bæta hvort annað upp. Aldís naut 
virðingar í skólasamfélaginu fyrir fagþekkingu sína á sviði náms og kennslu. Garðar 
sótti styrk í þessa þekkingu og sá til þess að hún nýttist við þróun kennsluhátta. 

Nám og ígrundun
Vettvangsathuganir sýndu að Garðar rökstuddi gjarnan mál sitt með tilvísunum í 
rannsóknir um skólastarf og hjá Aldísi kom fram að það hefði hann gert allt frá því 
hann kom fyrst til starfa. Garðar taldi sig hafa lært mikið í starfi sínu sem skólastjóri, 
ekki síst hefði þekking sín á kennslufræði aukist gríðarlega. Hann hafði verið um 
nokkurra ára skeið í framhaldsnámi í skólastjórnun samhliða starfi og það sagði hann 
að hefði opnað sér nýjar víddir, ekki síst í sambandi við kennslufræðilega sýn á starfið. 

Þetta er mitt áhugamál líka að lesa um skólamál … ég er að lesa um kennsluhætti 
sem að nýtast nemandanum best. ég er … minnst að lesa um stjórnun … ég hef 
eiginlega … kafað í kennsluþáttinn og er orðinn tilbúinn að eiginlega tala um nám og 
kennslu hvar og hvenær sem er.

Garðar taldi sig ekki síður læra í gegnum ígrundun á eigin reynslu og starfs-
háttum. Hann sagðist ígrunda reglulega, bæði einslega, og þá gjarnan skrifa niður 
hugleiðingar sínar, og með Aldísi, í stjórnendahópnum og á kennarafundum. 
Sem dæmi um ígrundun og endurskoðun á starfsháttum sínum og áherslum í 
starfi sagði hann frá því að í byrjun starfs síns hefði hann átt það til að finnast 
hann stuða fólk og stundum hefðu jafnvel komið fram hávær mótmæli á fundum  
þegar stjórnendur lögðu fram tillögur. Þau Aldís hefðu markvisst ígrundað þau 
viðbrögð og framsetningu sína og smám saman lært að leggja mál sitt fram þannig  
að þetta gerðist síður. Garðar sagðist einnig hafa bakkað með hugmyndir sínar 
um innleiðingu jafningjamats sem hann hafði lagt áherslu á að yrði tekið upp 
meðal kennara. Með því vildi hann auka faglega umræðu, minnka einangrun  
þeirra og efla þá í starfi. Jafningjamatið var prófað en náði ekki fótfestu; að mati Garðars  
og Dísu var það vegna þess að kennarar voru ekki tilbúnir í svo nána samvinnu. 
Garðari til ánægju kom hugmynd um jafningjamat frá kennurum sjálfum um það bil 
sex árum síðar og stóð því til að taka það upp að nýju. Af viðtölum við þátttakendur 
og vettvangsathugunum mátti ráða að þessi viðhorfsbreyting kennara ætti rætur að 
rekja til þeirrar opnu umræðu, ígrundunar og samvinnu sem þróast hafði í skólanum.
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Garðar hugsaði skipulega um framvindu skólaþróunarinnar og endurskipulagði 
skólastarfið eftir því sem framþróun varð í því. Honum var í mun að þróunarstarf 
skólans væri heildstætt og vettvangsathuganir, skólanámskrár, gögn frá kennarafund-
um og orð stjórnenda studdu þá niðurstöðu að þróunarverkefni skólans væru í skýru 
innbyrðis samhengi og ættu rætur í sýn skólans og stefnu. Allir kennarar tóku þátt í 
þróunarverkefnum en þó voru umsjónarkennarar hvað virkastir og þeim gáfust fleiri 
tækifæri til þátttöku en sérgreinakennurum, gilti það til dæmis um þróun teymisvinn-
unnar. Stjórnendur skólans lögðu sig fram um að taka þátt í þróunarverkefnum og 
iðulega var einhver úr hópi þeirra í þróunarteymum ásamt kennurum. Fram kom í 
viðtölum við stjórnendur, í skólanámskrám og vettvangsathugunum að eftir því sem 
skólastefnan festist í sessi fór þróunarstarfið að snúast meira um kennslufræðilega 
þætti. 

Þeim kennurum sem rætt var við fannst að þróunin öll og sú gróska sem hafði verið 
í skólanum síðan Garðar tók við skólastjórn, eða þann tíma sem þeir höfðu starfað við 
skólann, hefði haft heildaráhrif á skólastarfið og leitt til nýbreytni í kennsluháttum 
og starfsþróun kennara. Til dæmis sagði Bára, umsjónarkennari, að hún hefði ílengst 
við skólann og hefði „ekki tímt“ að hætta, því öll þessi ár hefði verið svo mikil gróska 
í skólastarfinu. Heyra mátti á orðum stjórnenda og kennara að þeim fannst fag-
mennska, forysta og almenn hæfni kennarahópsins hafa farið vaxandi á þessum árum 
og sama viðhorf kom fram í svörum foreldra. Aldís orðaði það svo að það væri „nátt-
úrulega … stór og góður kjarni hérna í skólanum sem er mjög öflugur … er að vinna 
bara af sannfæringu og samkvæmt öllu sem við erum að gera.“ Þó kom fram það 
álit nokkurra foreldra að fagmennska væri misjöfn eftir kennurum og undir það tóku 
stjórnendur og nokkrir kennaranna. Bára sagði til dæmis: „ég held að við séum öll 
að reyna okkar besta. Við bara erum misjafnlega í stakk búin undir það.“ Stjórnendur 
töldu að þó að mikið hefði áunnist væri enn nokkuð í land með að allir kennarar og 
starfsfólk tileinkuðu sér að fullu þá starfshætti sem gert væri ráð fyrir í stefnu skólans. 
Þá áttu þeir við viðhorf kennara til starfsins, ígrundun á eigin starfsháttum og starfs-
hætti innan teyma og að kennarar byggðu starf sitt nægilega á gögnum sem til væru 
um nemendur. 

Stjórnendur og sumir kennarar létu í ljós áhyggjur af því að nýtt starfsfólk byggi 
ekki alltaf yfir sama áhuga og þekkingu á þróunarverkefnum og þeir sem tekið hefðu 
þátt í að vinna að þeim og töldu það geta dregið úr styrk stefnunnar. Garðar lagði 
áherslu á að tekið væri vel á móti nýju starfsfólki. Hann sagðist reyna að hitta nýja 
kennara reglulega fyrsta hálfa árið og hann sagðist hafa þá trú að með því að vera nýju 
starfsfólki fyrirmynd og með reglulegum umræðum síaðist stefnan og vinnubrögðin 
smám saman inn. Í viðtölum og óformlegum samtölum kom fram að flestir þeir sem 
komu inn í skólann eftir að sjálf skólastefnan var mótuð voru ánægðir með hvernig 
tekið hafði verið á móti þeim og fundu sig í þróunarverkefnum, einkum þegar þeir 
tóku þátt í þróun þeirra frá byrjun. Hins vegar var mismunandi inn í hvers konar  
aðstæðum nýir kennarar lentu, eins og eftirfarandi orð Dísu bera vott um: 

Ef viðkomandi lendir inni í teymi … þá náttúrulega er það svolítið bara … teymið 
sem að heldur utan um þann kennara. Hins vegar held ég að þetta sé svolítið mis-
munandi … fólk, auðvitað þarf náttúrulega að … bera sig eftir því. 
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Í óformlegum samtölum við tvo nýlega byrjaða kennara kom þó fram að þeir fundu 
fyrir einmanaleika. Annar starfaði mikið einn síns liðs og hinn fann sig ekki í teyminu 
sem hann var settur í. Hvorugur þessara kennara tók þátt í nýrri þróunarvinnu en 
fóru inn í skipulag sem fyrir var. 

Kröfur til kennara
Garðar setti kennurum skýr viðmið. Hann sagði að „grunnlínan“ sem hann setti um 
fagmennsku kennara væri „að verkefni, samskipti og kennsluhættir séu með þeim 
hætti að nemendur starfi af áhuga.“ Fram kom í viðtölum við stjórnendur og kennara 
að stjórnendur ræddu reglulega á kennarafundum hvernig gengi að vinna eftir skóla-
stefnunni og skjöl frá kennarafundum staðfestu það. Um þetta sagði Garðar: „Ef við 
sjáum að við erum ekki að gera þetta … þá þarf bara að ræða það, ekki persónulega 
heldur bara hópurinn ræðir það.“ Þegar það nægði ekki töluðu Garðar og Aldís eins-
lega við viðkomandi kennara. Oftast hafði það tilætluð áhrif en Garðar nefndi samt 
sem áður nokkur tilvik sem endað hefðu með uppsögnum vegna þess að viðkomandi 
kennarar tóku ekki ítrekaðri leiðsögn og fylgdu ekki stefnu skólans og starfsháttum 
þannig að það bitnaði á nemendum. 

Stjórnendur ætluðust til þess að auk vikulegra kennsluáætlana skiluðu kennarar 
annaráætlunum sem fylgdu forskrift stjórnenda. Áætlanirnar gegndu margþættu 
hlutverki: Þær miðuðu að því að festa í sessi starfshætti sem innleiddir höfðu verið 
í þróunarverkefnum; einnig veittu þær kennurum aðhald, gáfu stjórnendum upp-
lýsingar um starfshætti kennara og sköpuðu tækifæri til að veita kennurum leiðsögn. 
Þessar áætlanir höfðu verið í þróun í nokkur ár og voru nú orðnar fastur liður. Aldís 
veitti kennurum endurgjöf á áætlanirnar og sagði að kennurum hefði farið mikið 
fram við gerð þeirra. Þeir skiluðu flestir góðum áætlunum en bæði hún og Garðar 
töluðu um að almennt hefði þessi þróun gengið hægar hjá sérgreinakennurum sem 
ekki hefðu farið í gegnum hefðbundið grunnskólakennaranám og erfiðara væri að efla 
samstarf þeirra við aðra kennara.

Hjá þeim kennurum sem talað var við kom fram greinileg ánægja með þær faglegu 
kröfur sem gerðar voru til þeirra. Þeim fannst aðhaldið sem áætlanirnar veittu jákvætt 
og stuðla að því að þeir hugsuðu faglega um starf sitt. Kennarar sem höfðu reynslu 
annars staðar frá sögðu faglega leiðsögn og aðhald meira en þeir áttu að venjast og 
það samræmdist því að Garðar og Aldís töldu sig gera meiri faglegar kröfur til kenn-
ara en gerðist og gengi í skólastarfi. 

Fram kom í viðtölum við stjórnendur og kennara að sum þróunarverkefni hefðu 
ekki skilað þeim árangri sem að var stefnt. Garðar taldi að það ætti frekar við um þá 
vinnu sem hann hefði haft minnst afskipti af. Hann hugðist því setja sig enn betur inn 
í alla þróunarvinnu og sitja reglulegar en áður fundi með kennarateymum þar sem 
árangur væri ígrundaður. Með því vildi hann skerpa á ábyrgð kennara og kennara-
teyma á eigin starfsháttum og fylgja eftir því sem ákveðið hefði verið og um leið auka 
ígrundun og fagmennsku þeirra. 
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Forysta og ákvarðanataka
Garðar lagði áherslu á lýðræðislega stjórnunarhætti. Hann sagðist vera „í grundvallar-
atriðum … hlynntur því að fámennur hópur stjórni. En að það sé hópur, ekki einræðis-
stjórnun … [og að] stjórnendur taki sameiginlegar ákvarðanir.“ Í samræmi við þetta 
starfaði stjórnendateymi við skólann sem fundaði aðra hverja viku og tók ákvarðanir 
um málefni skólans. Garðar sagðist enn fremur vilja sjá að kennarar hefðu sífellt meira 
um „eigin starfshætti að segja“ en að ákvarðanir þeirra væru teknar sameiginlega af 
kennarateymum og alltaf í samræmi við stefnu skólans. 

Greinilegt var að kennarar fundu fyrir öryggi með starfshætti sína og treystu sér 
til að vinna innan þess ramma sem Garðar, skólastjórnendur og stefnan setti þeim. 
Starfsfólki, nemendum og foreldrum bar saman um að ákvarðanir við skólann væru 
lýðræðislegar og greið leið væri fyrir þá að koma skoðunum sínum á framfæri við 
stjórnendur og hafa áhrif á skólastarfið. Umsjónarkennarinn Fanney sagði: „Það hefur 
alltaf verið hlustað á okkar tillögur og … höfum við haft ýmislegt til málanna að leggja 
… Mér finnst það einkennandi, það er ekki einstefna.“

Fram kom að kennarar tóku ekki ákvarðanir um kennslufræði eða málefni sem 
gátu snert kjarna skólastefnunnar án íhlutunar stjórnenda. Dísa sagði um ákvarðanir 
á stigsfundum: 

Þar er ekki verið að ákveða … kennslufyrirkomulag eða eitthvað þannig … Ef við 
erum að ræða … stærri mál sem varða kennslu eða eitthvert fyrirkomulag þannig … 
þá erum við með … Garðar og Aldísi með okkur á þeim fundum.

Þróun forystu nemenda, foreldra og skólaliða 
Allt starfsfólk skólans sem rætt var við taldi að miklar framfarir hefðu orðið í því 
hvernig nemendum væri sinnt í skólanum síðan Garðar tók við stjórn og að nem-
endur sýndu greinilegar framfarir, ekki síst félagslegar. Dísa talaði um að sér fyndust 
„krakkarnir bara svona almennt … opnari og vanari því að koma fram og tjá sig um 
ýmis málefni … bæði þægileg og óþægileg … tjáningin er kannski öðruvísi.“ Við-
mælendur voru sammála um að nemendur sýndu meira frumkvæði, bæði félagslega 
og í náminu, en áður. Vísbendingar um framfarir í námi voru til staðar en veikari 
og kennurum og stjórnendum reyndist erfiðara að henda reiður á þeim. Þó tengdu 
kennarar framfarir í námi við hæfni nemenda til að skipuleggja eigið nám og fylgja 
því eftir en sömuleiðis gáfu niðurstöður samræmdra prófa til kynna framfarir. Nem-
endur voru markvisst þjálfaðir í lýðræðislegum vinnubrögðum í samverustundum, 
á bekkjarfundum og almennt í samræðum við starfsfólk þótt þeir tækju ekki beinan 
þátt í stefnumörkun í skólastarfinu á annan hátt en að eiga sæti í nýskipuðu skólaráði. 
Í rýnihópsviðtalinu við nemendur kom fram samdóma ánægja með skólann í heild, 
stjórnendur og kennara. Nemendur töluðu um að mikill metnaður væri af hálfu kenn-
ara og skólans fyrir þeirra hönd og að þeir kæmu í skólann með það fyrir augum að 
læra en á þeim var að heyra að þeir treystu kennurunum til að vita hvað þeim væri 
fyrir bestu í náminu.
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Garðar hafði um árabil leiðbeint skólaliðum um starfshætti á hálfsmánaðarlegum 
fundum en skólaliðar höfðu ekki tekið beinan þátt í þróunarvinnunni. Í rýnihóps- 
viðtali lýstu þeir aðkomu sinni að þróun skólastefnunnar þannig: 

Við í rauninni komum ekkert að einu eða neinu þannig í sambandi við skólasýnina. 
Þetta þróast bara og við fáum að vita um allar dyggðirnar og sýnina en ég held ekki 
að við höfum tekið sérstakan þátt í að breyta neinu, við framfylgjum bara því sem er 
til staðar. 

Í viðtölum við stjórnendur og kennara kom fram að kennurum og stjórnendum fannst 
að skólaliðar mættu leggja sig meira fram um að framfylgja stefnu skólans og þróunar- 
vinnu og skólaliðum í rýnihópaviðtali fannst síður tekið mark á þeirra skoðunum en 
kennara. 

Garðar lagði áherslu á jákvæð samskipti við foreldra og að þeim væri haldið vel 
upplýstum um skólastarfið. Garðar sendi þeim reglulega fréttabréf, þeir komu oftar í 
heimsókn en áður, til dæmis í samverustundir, og hjá þeim sem svöruðu spurninga-
könnuninni kom fram mikil jákvæðni gagnvart skólastarfinu. Kennarar sögðu að for-
eldrar væru duglegri en áður við að hafa samband. Þeir sendu foreldrum vikuleg 
fréttabréf og foreldrar voru að einhverju leyti farnir að taka þátt í námsmati barna 
sinna. Þeir voru þó ekki í gagnvirku samstarfi við skólann um skólaþróunina almennt 
og hlutverk þeirra var fyrst og fremst að sinna félagsmálum nemenda og eigin börn-
um. Þrátt fyrir aukið samband taldi Garðar að forysta þeirra hefði orðið „veikari … 
með árunum“ og fannst honum það miður. Hann taldi skýringuna vera þá að þegar 
foreldrar hefðu farið að treysta skólanum betur til að sinna starfi sínu hefðu þeir ekki 
talið sömu þörf fyrir afskipti af innra starfi skólans og því hefði dregið úr þeim.

uMrÆður 
Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samræmi við líkan Lambert (2006) af  
forystuhegðun skólastjóra við að þróa forystuhæfni skóla (sjá töflu bls. 12). Kaflanum 
er skipt í þrjá undirkafla í samræmi við líkanið. Þeir eru: Persónulegir eiginleikar og  
forystuhegðun skólastjóra; forystuhegðun skólastjóra við vinnu með öðrum og  
forystuhegðun skólastjóra við beitingu valds.

Persónulegir eiginleikar og forystuhegðun skólastjóra
Þegar niðurstöður eru settar í samhengi við efsta hluta líkans Lambert (2006) sést að 
þegar Garðar kom í skólann var forystuhegðun hans og persónulegir eiginleikar í 
samræmi við stig tilsagnar þar sem hann var fyrst og fremst kennari, ábyrgðarmaður 
og framkvæmdastjóri. Hann lagði sig fram um að kynnast starfinu, talaði fyrir nýjum 
áherslum, kallaði á samræður, setti fram áætlanir og skapaði umhverfi þar sem fólk 
fann fyrir öryggi og samstöðu. Á þeim árum sem liðin eru hafa persónulegir eiginleik-
ar hans og forystuhegðun þróast í gegnum stig breytinga yfir á stig mikillar forystu- 
hæfni. Á stigi breytinga kom Garðar fram sem leiðsögumaður og þjálfari sem hvatti 
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starfsfólk áfram, útvegaði stuðning og bjargir, byggði upp gagnkvæm tengsl í gegnum 
þróunarverkefni og leiðbeindi um úrbætur í kennslu. Í dag eru persónulegir eigin-
leikar Garðars og forystuhegðun á stigi mikillar forystuhæfni þar sem hann kemur 
fram sem starfsbróðir, gagnrýninn vinur og lærimeistari. Hann lærir stöðugt, hugsar 
skipulega og byggir starf sitt á gildum og hugsjónum. Honum hefur tekist að koma 
orðum að gildum sínum og breyta þeim í hugsjónir og sýn alls skólasamfélagsins. 
Enn fremur má sjá að hann heldur áfram að þróa skólastarfið í samræmi við stig til-
sagnar og stig breytinga, eins og þeim er lýst í líkaninu, þegar þörf er á. Hann er sýni-
legur í skólastarfinu, til staðar fyrir starfsfólk, kennara og foreldra, veitir stuðning og 
sýnir hugmyndum annarra áhuga. Hann leiðbeinir um umbætur í kennslu og hefur 
útvegað þær bjargir sem þurft hefur til þess að þróa skólastarfið, svo sem leiðsögn, 
tíma og skipulag. Með áherslu á umræður, teymisvinnu og lýðræðislegar ákvarðanir 
hafa þróast gagnkvæm tengsl milli starfsfólks og milli nemenda.

Forystuhegðun skólastjóra við vinnu með öðrum
Þegar litið er á miðhluta líkansins sem fjallar um forystuhegðun skólastjóra við vinnu 
með öðrum má sjá að þegar Garðar hóf störf við skólann vann hann í samræmi við 
stig tilsagnar. Hann setti viðmið um starfshætti og sagði starfsfólki gjarnan sjálfur til í 
gegnum umræður og vinnu við skólastefnuna. Þó má sjá að hann fór fljótlega að vinna 
í samræmi við stig breytinga þar sem skólastjóri leiðbeinir starfsfólki um hvernig það 
getur sjálft tekið aukna ábyrgð og forystu við að þróa starf sitt fremur en að veita því 
beina tilsögn um starfshætti. Þessi þróun í forystuhegðun Garðars endurspeglaðist 
í viðhorfum kennara og annarra stjórnenda, sem fannst þeir frá upphafi vera gerðir 
virkir þátttakendur í skólaþróuninni, og í því hvernig forysta kennara hafði eflst þessi 
ár.

Niðurstöður benda til þess að Garðar vinni bæði á stigi breytinga og á stigi mikillar  
forystuhæfni með stjórnendum, kennurum og að hluta til nemendum. Skólinn er 
staddur á tímamótum þar sem sumt af því sem einkennir mikla forystuhæfni er orðið 
fast í menningunni, svo sem dreifð ákvarðanataka, sameiginleg sýn, umræður og sam-
vinna. Samt sem áður benda niðurstöður til þess að enn vinni Garðar á stigi breytinga 
að þáttum eins og ígrundun starfsfólks, persónulegri skipulagshæfni og teymisvinnu 
og að þrátt fyrir forystu hans sé eftir að festa þessa þætti betur í sessi hjá sumu starfs-
fólki þannig að þeir samrýmist stigi mikillar forystuhæfni. Dæmi um þetta voru teymi 
þar sem samvinna kennara gekk ekki upp en ekki var unnið nægilega mikið í að leysa 
samskiptavandann. 

Leiðbeinandi hlutverk Garðars er í samræmi við hans eigin túlkun á hlutverki sínu 
sem hann taldi meðal annars felast í að leiðbeina starfsfólki á uppbyggilegan hátt. 
Lambert (2006) segir að á stigi breytinga gefi skólastjórinn eftir vald en haldi áfram 
að styðja og leiðbeina. Þetta sé tvísýnt tímabil í þróuninni til mikillar forystuhæfni 
þar sem skólastjórinn þarf að sleppa takinu eftir því sem kennarar taka meiri for-
ystu. Samkvæmt niðurstöðum er Garðar að fást við þetta tímabil, sem sést á því að 
hann dreifir forystunni en heldur á sama tíma í stjórnartaumana. Þannig hafa kenn-
arar tekið virkan þátt í mótun skólastefnunnar, þróun námsmats og skipulagningu 
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kennsluhátta í teymisvinnu. Þeir hafa með þessu þjálfast í að sýna frumkvæði og taka 
ábyrgð enda þótt persóna Garðars og staða virðist enn skipta töluverðu máli og mikið 
velti á hans úrlausnum í ýmsum málum. 

Flest stærri mál sem rædd eru innan teymanna eða á stigsfundum eru borin undir 
Garðar og Aldísi en það bendir einmitt til þess að kennarar leiti eftir staðfestingu  
stjórnenda en taki ekki afgerandi forystu. Það sýnir að enn hafi Garðar ekki dregið 
sig í hlé sem forystumaður á þann hátt sem Lambert (2006) talar um að einkenni stig 
mikillar forystuhæfni. Einnig gæti styrkur Garðars verið of mikill í þeim skilningi að 
hann komi á starfsháttum á forsendum persónulegra eiginleika sinna en á kostnað 
forystuhæfni annarra. Þetta gæti verið raunin þegar litið er til þess að þau verkefni 
sem hann hafði minni afskipti af virtust síður ná að festast í sessi. Með því móti verður 
persóna hans skólanum áfram mikilvæg og núverandi starfshættir gætu horfið með 
Garðari þegar kemur að því að hann lætur af störfum, sérstaklega þeir sem enn falla 
undir stig breytinga.

Þegar rannsóknin var gerð hafði Garðar aukið afskipti af þróunarvinnu, sem hann 
var áður búinn að láta í hendur annarra, vegna þess að hún hafði ekki náð þeim mark-
miðum sem stefnt var að. Það er dæmigert fyrir forystuhegðun skólastjóra á stigi 
breytinga. Lambert (2003, 2006) segir að þegar mikilli forystuhæfni er náð eigi þeir 
sem taka að sér verkefni að geta lokið þeim án þess að skólastjóri hafi bein afskipti af 
þeim. Jafnframt segir Lambert að skólastjórar þurfi að skilja á hvaða leið menningin 
er og bregðast við, eins og Garðar gerði með því að halda samræðum áfram, taka 
þátt í ferlinu og leiðbeina, og það sé hluti af því að færast af stigi breytinga yfir á stig 
mikillar forystuhæfni. Garðar getur unnið á mismunandi stigum forystuhæfni eftir 
því hvar þeir sem hann vinnur með eru staddir í ferlinu, en það er að áliti Lambert 
(2006) mikilvægur hæfileiki í þróun forystuhæfni skóla og bendir til hæfni á þessu 
sviði. Þetta má einnig túlka í ljósi þeirrar niðurstöðu Leithwood og félaga (2008) að 
skólastjórar þurfi að geta breytt aðferðum og forystustíl eftir því hvar í þróunarferlinu 
skólinn eða einstaklingar innan hans eru staddir. Einnig má líta á ákvarðanir Garðars 
sem dæmi um þá blöndun milli valdaforystu og samvirkrar forystu sem Gronn (2008, 
2010) lýsir. 

Áhersla Garðars á umræður, samvinnu og teymisvinnu hefur ýtt undir það að hann 
og annað starfsfólk deili áhyggjum sínum og vangaveltum um starfið. Hugmyndir 
þeirra og stjórnenda falla orðið vel saman eins og nýleg tillaga kennaranna um jafningja- 
stuðning, sem ekki tókst að koma á þegar Garðar reyndi það nokkrum árum fyrr, 
bendir til sem og skýr samstaða skólasamfélagsins um skólastefnuna.

Þau vinnubrögð sem farin eru að einkenna kennarahópinn hafa einnig færst yfir til 
nemenda, meðal annars í gegnum bekkjarfundi, samverustundir og skipulagða sam-
vinnu. Með þessu hefur tekist að skapa traust og öruggt umhverfi, samvinnunám og 
dreifða forystu byggða á sérfræði og áhuga fremur en hlutverkum. Þetta samræmist 
stigi mikillar forystuhæfni (Lambert 2006). 

Nýliðar sem fóru strax inn í skapandi þróunarvinnu virðast hafa verið jákvæðari 
gagnvart skólastarfinu og hafa frekar náð að tengjast skólanum, stefnunni og starfs-
háttum hans en þeir sem komu inn í mótað þróunarstarf. Það bendir til þess að þrátt 
fyrir þær ráðstafanir sem þegar höfðu verið gerðar um móttöku nýliða og þá áherslu 
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sem Garðar lagði á að taka vel á móti þeim þurfi að vinna markvissar að því að taka á 
móti nýju starfsfólki þannig að það samlagist menningunni (Lambert, 2003, 2006). Má 
því segja að þessi þáttur vegi salt á milli stigs breytinga og stigs mikillar forystuhæfni. 
Einnig virðist umsjónarkennurum hafa að jafnaði gengið betur en öðrum kennurum 
að tileinka sér þá starfshætti sem Garðar lagði áherslu á að innleiða. Það gæti stafað 
af því að þó að allir kennarar hafi tekið þátt í þróunarvinnu hafi áherslan, til dæmis á 
þróun teymisvinnu, verið meiri meðal umsjónarkennara en annarra. Niðurstöður gefa 
því vísbendingu um að þátttaka í þróunarstarfi, sérstaklega þróun kennarateyma, hafi 
haft úrslitaáhrif á starfsþróun og forystuhegðun kennara.

Garðar hefur ekki unnið með skólaliðum á sama hátt og kennurum. Segja má að 
vinna hans með þeim hafi verið fremur í ætt við stig tilsagnar en þó að einhverju leyti 
stig breytinga. Sést það á því að þeir hafa ekki tekið beinan þátt í þróunarvinnunni 
en frekar verið upplýstir um hana þótt þeir hafi vissulega fengið leiðsögn hjá Garðari. 
Vinnu hans með foreldrum má sömuleiðis staðsetja að mestu leyti á stigi tilsagnar og 
hlutdeild foreldra hefur ekki heldur verið sú sem Lambert (2003) segir nauðsynlega til 
þess að efla forystuhæfni þeirra og skólans. úr því þyrfti að bæta og efla foreldra og 
skólaliða til frekara náms og forystu í málefnum skólans, eigi á annað borð að stefna 
að mikilli forystuhæfni hans. Það er þó eðlilegt að þáttur foreldra og skólaliða hafi 
verið rýrari, því eins og Lambert (2003) bendir á getur það jafnvel gerst í skólum sem 
eru á leið til mikillar forystuhæfni að þætti foreldra sé sinnt síðast þar sem lítil hefð 
sé fyrir beinni þátttöku þeirra. Eins telja Bolam og félagar (2007) að annað starfsfólk 
en kennarar hafi verið vannýtt auðlind í skólastarfi og það stafi meðal annars af því 
að lengst af hafi ekki verið gert ráð fyrir þeim í kenningum fræðimanna um dreifða 
forystu og fagleg námssamfélög.

Forystuhegðun skólastjóra við beitingu valds
Sé litið til neðsta hluta líkans Lambert (2006) um beitingu formlegs valds (sjá töflu bls. 
12) vinnur Garðar skólastjóri að mestu á stigi breytinga. Hann beitir formlegu valdi 
til að viðhalda samræðum, krefjast faglegrar framþróunar og skipulegra athugana,  
annast samþættingu í skólastarfinu og ákvarða hraða endurbóta. Það sést á kröfum 
sem Garðar og Aldís gera til kennara um skil á kennsluáætlunum, notkun námsmats 
og aukna ígrundun í skólastarfinu. Eins sést að Garðar tekur á starfsháttum sem fara 
í bága við stefnu skólans, t.d. með því að segja upp fólki sem ekki stenst væntingar 
stjórnenda.

lOKaOrð
Niðurstöður rannsóknarinnar samrýmast ágætlega greiningu Lambert (2006) á forystu- 
hegðun skólastjóra. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að skólastjórinn sem hún 
beindist að hafi búið yfir þeim eiginleikum sem nauðsynlegir eru til að þróa forystu- 
hæfni skólans yfir á stig mikillar forystuhæfni. Sömuleiðis benda niðurstöður til þess 
að forystuhegðun hans hafi skipt sköpum um það að byggja upp forystuhæfni skól-
ans. 
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Þessi árangur hefur þó ekki náðst fyrirhafnarlaust, hann hefur tekið tíma og enn 
er verið að þróa starfshætti í skólanum sem einkenna mikla forystuhæfni. Skólastjór-
inn virðist hafa byrjað starfsferil sinn á stigi tilsagnar en fljótlega fikrað sig yfir á stig 
breytinga og nú vinnur hann í flestum þáttum á stigi mikillar forystuhæfni. Þó skal 
tekið fram að enn eru hópar og einstaklingar, til dæmis foreldrar og skólaliðar, sem 
hann vinnur ekki með á þennan hátt heldur frekar á stigi breytinga eða jafnvel til-
sagnar.

Niðurstöðurnar bera einnig með sér að Garðar hafi verið læs á aðstæður eins og 
Leithwood og félagar (2008) lýsa. Þær lýsa einnig þeirri blöndu af eðlisþáttum for-
ystunnar sem Gronn (2008, 2010) kennir við valdaforystu og samvirka forystu. Niður-
stöðurnar sýna hvernig sú blanda birtist í því að skólastjórinn getur beitt valdi þegar 
hann telur þörf á en einnig dregið úr eigin forystuvirkni, fengið forystuna öðrum í 
hendur þannig að almenn forystuvirkni verði einkennandi fyrir menningu skólans. 

Einnig skal á það bent að enda þótt miklum gögnum væri safnað í rannsókninni 
beindist hún einungis að einu tilviki og á grundvelli niðurstaðna hennar verður ekki 
ályktað um aðra skóla. Engu að síður er það mat greinarhöfunda að margt megi læra 
af Garðari og framgöngu hans, að líkan Lambert hafi reynst vel til að greina og túlka 
flókið eðli forystunnar og að það gæti orðið ákveðinn vegvísir um störf skólastjóra 
sem þeir geti sjálfir notað til að íhuga og þróa eigin forystuhegðun. 
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A head teacher’s leadership behaviour when developing
the leadership capacity of a school

aBstraCt
This article is based on findings drawn from a qualitative case study of a compulsory 
school in Iceland, where the aim was to investigate how the leadership behaviour of 
the head teacher had made an impact on the development of the leadership capacity of 
the school. The leadership behaviour of the head teacher was analysed according to a 
conceptual framework developed by Lambert (2006). Lambert’s framework is divided 
into three phases, where the leadership behaviour of the head teacher is described as 
instructive, transitional and high leadership capacity, depending on where the school 
is situated on its way from low to high capacity. Within each level, the leadership 
behaviour of the head teacher is evaluated according to his personal attributes, how 
he works with school members; and how he uses formal authority.

The leadership capacity of a school is seen as an organizational-wide skilful  
engagement in the field of leadership. A clear connection is made between the 
leadership capacity of the school and the school’s improvement, since the former 
is regarded as a necessary condition for sustainable school improvement. The head 
teacher is seen as a key factor in building the leadership capacity of a school and 
sustaining school improvement. It has been found that head teachers who succeed in 
school improvement have certain characteristics, abilities and behaviours in common 
that others lack or have to a lesser degree (Lambert, 2006). 

A school was chosen for the study that had the reputation for having made a 
positive shift in its culture and educational goals, and where the same head teacher 
had been leading the school from the beginning of this shift to the time of the research. 
To collect data for the case, thirty visits were made to the school in the school year 
of 2008–2009. The data comprised observations, examination of documents, semi-
structured interviews, informal conversations with staff, focus group interviews with  
students and support staff and a survey sent to parents. Data was analysed as the 
study went along, and themes that emerged used to guide further steps.

The findings indicated that the head teacher possessed qualities needed to build high 
school leadership capacity and had taken action accordingly. His personal attributes 
and leadership behaviour had been of great importance in the process of developing  
the leadership capacity of the school. His leadership behaviour was in agreement with 
Lambert’s (2006) theory and framework. The head teacher started his headship in 
the instructive phase but steadily developed towards the transitional phase and at 
the time of the study he worked with the majority of teachers at the high leadership 
capacity phase. He also had the ability to move between different phases as needed. 

The head teacher’s personal attributes fell into the high leadership capacity phase. 
He was organized, a continuous learner, and built his work on his personal values 
and vision. He continued to coach instructional improvement, was visible, provided 
support, and developed a structure that encouraged reciprocal relationships. When 
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working with school members, he was in many respects in the high leadership phase. 
This particularly applied to how he co-operated with other members of the school 
leadership team, teachers and students; although he also worked with them in the 
transactional phase. He worked mostly with parents and support staff, according to 
the instructive phase, however. The head teacher’s use of formal authority was in 
the transactional phase, which could be seen by the way he insisted on professional 
development, teamwork and inquiry and how he paced improvement work. The 
working methods of high leadership capacity were constantly being developed within 
the school.

The findings showed that the head teacher remained personally important for 
school improvement. The future development of school’s leadership capacity depends 
on how well he manages to involve all groups and individuals (parents, support staff, 
new teachers etc.) in the improvement of the school and develop the distribution of 
leadership even further.

The findings indicated the importance of the head teacher in building the leadership 
capacity of a school. They also indicated the existence of what Gronn (2008, 2010) 
describes as leadership hybridity in schools, where both hierarchical and heterarchical 
leadership styles are simultaneously existent in the school. 

Keywords: School management, school leadership, school leadership capacity, head 
teacher’s behaviour, school improvement
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guðlaug ólafSdóttir 
BreiðagerðiSSKóla

Hanna ragnarSdóttir 
MenntavíSindaSviði HáSKóla íSlandS

BörKur HanSen
MenntavíSindaSviði HáSKóla íSlandS

Hvað má læra af farsælli reynslu þriggja
grunnskóla af fjölmenningarlegu starfi? 

Greinin fjallar um rannsókn sem gerð var í tveimur íslenskum grunnskólum og einum enskum .  
Skólarnir eiga það sameiginlegt að stór hluti nemendahópsins er af erlendum uppruna og 
hafa þeir mótað skipulag til að mæta þessum nemendahópi . Leitað var svara við því hvað í 
starfsháttum og skipulagi þessara þriggja skóla mætti ætla að stuðlaði að farsælu fjölmenn-
ingarlegu skólastarfi . Tekin voru viðtöl við kennara og skólastjórnendur í skólunum, gerð 
vettvangsathugun og opinber gögn um skólana skoðuð . Helstu niðurstöður voru þær að skól-
arnir hafa skýra framtíðarsýn og stefnu . Kennsluhættir byggjast á samvinnu, samræðum og 
virkni nemenda og mikilli kennslu í nýja tungumálinu . Vel er fylgst með námi nemenda og 
gerðar til þeirra kröfur . Skólarnir hafa frumkvæði að samskiptum við foreldra . Á grundvelli 
niðurstaðnanna voru mótaðar tillögur að áherslum við skipulag á fjölmenningarlegu skóla-
starfi . Tillögurnar lúta að gildum, skipulagi og starfsháttum og ættu að geta nýst skólum 
sem ekki hafa eins mikla reynslu af fjölmenningarlegu starfi og skólarnir í rannsókninni .

Efnisorð: Fjölmenningarlegt skólastarf, skipulag, jöfnuður, valdefling 

inn gang ur
Þegar nemendum af erlendum uppruna tók að fjölga á Íslandi upp úr 1994 voru 
stofnaðar móttökudeildir í nokkrum skólum. Í deildunum stunduðu nemendur af 
erlendum uppruna, sem voru nýfluttir til landsins, nám og var markmiðið með þeim 
að auðvelda nemendum aðlögun að íslensku samfélagi. Í Reykjavík voru þessar deildir 
fjórar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000, 2004). Árið 2006 kom út ný aðalnámskrá 
grunnskóla . Þar er kveðið á um að í skóla án aðgreiningar skuli öllum nemendum 
gert kleift að stunda nám í heimaskóla, þar með talið börnum af erlendum uppruna 
(Menntamálaráðuneytið, 2006). Fjármagni var nú úthlutað til skóla á grundvelli fjölda 
nemenda sem þyrftu kennslu í íslensku sem öðru máli. Árið 2008 stundaði helming-
ur nemenda sem fékk kennslu í íslensku sem öðru máli nám sitt í fjórum af skólum  
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borgarinnar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009). Í tveimur af þessum skólum voru 
áður móttökudeildir sem búið var að leggja niður í sinni upprunalegu mynd. Ætla 
má að í þessum skólum hafi orðið til þekking og reynsla sem áhugavert er að skoða. 

Ein af niðurstöðum rannsóknar Hönnu Ragnarsdóttur (2007a) á reynslu tíu inn-
flytjendafjölskyldna af skólum á Íslandi er að skólar hafi ekki heildarstefnu í námi 
og kennslu barna af erlendum uppruna. Samkvæmt rannsókninni fór velgengni 
barnanna einkum eftir reynslu og þekkingu einstakra kennara og stjórnenda. Í niður-
stöðum PISA-rannsóknarinnar (Programme for International Student Assessment) 
á Íslandi 2006 kom fram að frammistaða innflytjenda var marktækt slakari í öllum  
greinum en annarra nemenda (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar 
H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2006) á 
aðstæðum skólanema af erlendum uppruna á Íslandi kom fram að staða þeirra væri 
verri í skóla en jafnaldra þeirra af íslenskum uppruna. Þegar þessar niðurstöður eru 
skoðaðar vaknar sú spurning hvort nýta megi þekkingu og reynslu þeirra skóla sem 
mesta reynslu hafa af skólastarfi með nemendum af erlendum uppruna í þágu þeirra 
sem minni reynslu hafa. 

Í rannsókninni sem hér er greint frá var leitað svara við því hvað í starfsháttum og 
skipulagi þriggja skóla sem hafa reynslu af skólastarfi með nemendum af erlendum 
uppruna mætti ætla að stuðlaði að farsælu fjölmenningarlegu skólastarfi. Með far-
sælu skólastarfi er átt við góðan námsárangur nemenda, virka þátttöku í námi og 
sterka félagslega stöðu. Í fjölmenningarlegu skólastarfi er menntunarlegur jöfnuður 
forgangsatriði og skólastarfið er því skipulagt með þarfir allra nemenda í huga. Í rann-
sókninni, sem hér er greint frá, var lögð áhersla á að draga fram það sem best hefur 
reynst í skólunum þremur að mati skólafólksins. Á grundvelli niðurstaðna voru mót-
aðar tillögur að áherslum við skipulag fjölmenningarlegs skólastarfs sem nýst geta 
skólum sem ekki hafa sömu reynslu og skólarnir í rannsókninni. 

Þegar talað er um innflytjendur og nemendur af erlendum uppruna er bæði átt við 
grunnskólanemendur sem eiga báða foreldra erlenda og hafa flust með foreldrum 
sínum til Íslands og þá sem hafa búið hér á landi alla tíð. Allir þessir nemendur eiga 
það sameiginlegt að tala annað tungumál á heimili sínu en tungumál landsins sem 
þeir búa í.

frÆðilEgt saMHEngi 

Staðan í málefnum barna af erlendum uppruna á Íslandi í dag
Rannsóknir á Íslandi undanfarin ár hafa sýnt slakari frammistöðu og verri líðan 
nemenda af erlendum uppruna en íslenskra nemenda. Árið 2006 voru innflytjendur 
í fyrsta sinn nógu margir hér á landi til að hægt væri að bera saman meðaltöl um 
frammistöðu þeirra við frammistöðu innlendra jafnaldra í PISA-rannsókninni. Niður-
stöðurnar 2006 og 2009 sýna að frammistaða innflytjenda er marktækt slakari en inn-
lendra jafnaldra þeirra og mikill munur er á færni í öllum greinum. Þar kemur fram 
að börnum sem hafa komið ung til landsins vegnar betur en þeim sem koma eldri. 
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Ein af niðurstöðum PISA sem vekur athygli er að samband milli þjóðfélagsstöðu og  
árangurs er mjög veikt hér á landi og virðist þjóðfélagsstaða hafa minni áhrif á  
árangur en í öðrum þátttökulöndum (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, 
Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010).

Í rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2006) kemur fram að unglingum sem alast upp 
á heimilum þar sem töluð eru önnur mál en íslenska líður verr í skóla en íslenskum 
jafnöldrum, félagsleg tengsl þeirra eru slök og þeir eru líklegri til að verða fyrir einelti. 
Í rannsókninni Ungt fólk (Margrét L. Guðmundsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga 
Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigurðsson, 2009) koma fram sterkar vísbendingar um að 
nemendur sem búa á heimili þar sem talað er annað tungumál en íslenska taki ekki 
þátt í skipulögðum tómstundum í jafn ríkum mæli og íslenskir jafnaldrar þeirra (Gísli 
Árni Eggertsson, munnleg heimild, 24. febrúar 2011).1 Nemendur af erlendum upp-
runa virðast því standa verr að vígi en íslenskir jafnaldrar þeirra á ýmsum sviðum. 
Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir undanfarinna ára í öðrum löndum 
sem sýna jaðarstöðu barna af erlendum uppruna (Brooker, 2002; Hernandez, 2004; 
Nieto, 2010; Nieto og Bode, 2010; Rumbaut og Portes, 2001; Wrigley, 2000, 2003). 

Fjölmenningarleg menntun, framtíðarsýn og gildi í skólastarfi 
Fjölmenningarleg menntun sem umbótahreyfing hófst í Bandaríkjunum upp úr 1960 
í kjölfar réttindabaráttu blökkumanna þar í landi og átti að styðja menntunarlegan 
jöfnuð kynþátta og margs konar minnihlutahópa. Banks (2010) útvíkkaði hugtakið 
þannig að það nær til alls skólastarfsins og samfélagsins. Hann lítur á fjölmenningar-
lega menntun sem allt í senn, hugmynd, umbótahreyfingu og þróun sem byggist á því 
að allir nemendur, óháð kyni, uppruna, tungumáli eða menningu, hafi jöfn tækifæri 
til að ná árangri í skólanum. Markmiðin eru menntunarlegur jöfnuður og því er fjöl-
menningarleg menntun í stöðugri þróun þar sem markmiðin nást aldrei til fulls. Nieto 
og Bode (2010) tala einnig um fjölmenningarlega menntun sem umbótahreyfingu þar 
sem skólafólkið tekur afstöðu gegn öllum ójöfnuði og hafnar kynþáttafordómum.

Í umfjöllun um fjölmenningarlega menntun gegnir menning lykilhlutverki. Menn-
ing skóla er hluti af stærra félagslegu og stjórnmálalegu kerfi. Hún er jafnframt virkt 
og breytilegt hreyfiafl en ekki föst stærð og mótast meðal annars af því fólki sem starfar  
í skólunum (Nieto, 2010). Sameiginleg sýn eða framtíðarsýn skólafólksins mótar 
menninguna sem þar ríkir. Í henni er að finna meginlínur, þau gildi og viðmið sem 
unnið er eftir í skólanum og hún verður aldrei sameiginleg nema hún sé mótuð með 
þátttöku allra sem hlut eiga að máli (Banks, 2010; Nieto, 2010; Ólafur H. Jóhannsson, 
2003; Ryan, 2006). Hlutverk stjórnenda er því að virkja skapandi hugsun starfsmanna 
og forystuhæfileika annarra í starfsliðinu þannig að skólafólkið vinni sem einn maður. 

Í grunnskólalögum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) kemur meðal annars fram að 
starfshættir skóla skuli mótast af jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og virðingu fyrir 
manngildi. Þarna eru sem sé þau gildi sem skólinn á að hafa í heiðri sett saman í 
stuttu máli. Í íslenskum námskrám er aftur á móti ekki talað um hlutverk gildanna 
í skólastarfinu (Gunnar E. Finnbogason, 2004). Til að skólar geti starfað á jafnréttis-
grundvelli í fjölmenningarsamfélögum verða tiltekin grunngildi að vera fyrir hendi 
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að mati fræðimanna, þ.e. gagnkvæm virðing og mannréttindi. Enn fremur þarf að 
stuðla að lýðræðislegri þátttöku og valdeflingu þannig að allir nemendur geti verið 
virkir þátttakendur og eigi hlutdeild í skólastarfinu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; 
Nieto, 2010; Wrigley, 2000). Með valdeflingu er átt við ferli þar sem nemendur finna að 
þeir geta haft áhrif á hvernig líf þeirra þróast og þannig haft vald á lífi sínu. Valdefling 
tengist því mannréttindum og þá um leið lífsgæðum einstaklinganna (Nieto, 2010; 
Wrigley, 2003). Að mati Barkar Hansen (2003) þurfa gildin að byggja upp og efla 
skólastarfið. Eitt af hlutverkum skólastjórnenda er því að stuðla að því að sem flestir 
tileinki sér framsækin gildi fyrir skólastarfið. Jákvæð skólamenning sem einkennist 
af virðingu og hefur að leiðarljósi að vinna gegn ójöfnuði er undirstaða farsæls skóla-
starfs (Banks, 2010; Nieto, 2010). 

Til að vinna að framgangi fjölmenningarlegrar menntunar er nauðsynlegt fyrir 
skólafólk að hafa einhver atriði til að miða við í umbótastarfinu. Banks (2010) setur 
fram áhersluþætti sem skólar geta notað við að skipuleggja skólastarf út frá hug-
myndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og meta hvar þeir eru staddir í ferlinu. 
Áhersluþættirnir lúta allir að því að unnið sé að jöfnuði í skólunum, gert sé ráð fyrir að 
allir nemendur taki framförum og nái góðum árangri, kennsluaðferðir og námsgögn 
hafi tilvísun í fleiri en einn menningarheim, nemendum sé bent á að viðhorf og menn-
ing hafi áhrif á það hvernig þekking er sköpuð og unnið sé að því með nemendum að 
þróa jákvæða afstöðu til fólks af mismunandi uppruna, kyni og menningu.

Skipulag skólastarfs og áherslur í námi og kennslu 
Fjölmenningarleg menntun sem umbótahreyfing gengur út frá því að nám nemenda 
sé forgangsatriði. Gengið er út frá því að allir nemendur hafi hæfileika sem hægt sé 
að byggja nám þeirra á og gerðar eru miklar kröfur til allra. Gildin í menningunni og 
móðurmálið sem börnin alast upp við hafa áhrif á nám nemenda og með það í fartesk-
inu koma nemendur í skólann (Nieto, 2010; Nieto og Bode, 2010). Að mati Wrigleys 
(2000) búa nemendur af erlendum uppruna yfir mikilli færni, þar sem þeir hugsa, 
skilja og eiga samskipti á tveimur tungumálum og geta flutt sig á milli tveggja ólíkra 
menningarheima þar sem mismunandi gildi og siðir ríkja. Þessa færni er mikilvægt að 
nýta og það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir börnin og samfélagið ef ekki er litið 
á fjölbreytileikann sem jákvætt afl. Börnin glata tengslum við uppruna sinn og menn-
ingu og samfélagið glatar auðlind sem er tungumálaþekking þessara einstaklinga. Því 
er mikilvægt að skólinn nýti þá möguleika sem hann hefur til að hjálpa nemendum 
að viðhalda móðurmálinu og hugi að menningu allra (Cummins, 2005; Nieto, 2010; 
Wrigley, 2000). 

Nieto (2010) bendir á að fjölmenningarleg menntun snúist um að efla nám nemenda. 
Hún nefnir nokkur atriði sem hafa þurfi í huga þegar nám nemenda er skipulagt: að 
nám sé virkt ferli, að nám byggist á reynslu nemenda, að menningarlegur munur hafi 
áhrif á nám, að nám verði fyrir áhrifum af því umhverfi sem það fer fram í og síðast en 
ekki síst að nám sé félagslegt ferli sem þróist innan menningarinnar og samfélagsins. 
Til að ná þessu fram eru kennsluaðferðir sem byggjast á samvinnu mikilvægar þar 
sem börn læra mest þegar þau eru virk og vinna með öðrum. Samvinna er hvetjandi 
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fyrir alla, stuðlar að skilningi milli ólíkra hópa og lýðræðisleg vinnubrögð virkja nem-
endur til þátttöku (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b; Nieto, 2010; Wrigley, 2000, 2003). Einn 
lykillinn að samskiptum og lýðræðislegum umræðum er þekking á markmálinu, þ.e. 
því tungumáli sem er ríkjandi í umhverfinu. Nemendur af erlendum uppruna verða 
því að ná valdi á markmálinu en það telja fræðimenn lykil að velgengni nemenda 
(Delpit, 1995; Nieto, 2010; Wrigley, 2000).

Málfærni nemenda má greina í tvennt, annars vegar færni þeirra til að nota tungu-
málið til samskipta (e. basic interpersonal communication skills) og hins vegar til að 
nota tungumálið til að ná námsmarkmiðum (e. cognitive academic language prof-
iciency) (Cummins, 2005). Til að nemendur geti náð valdi á markmálinu þarf ílagið 
(e. input) innan og utan kennslustofu að vera nægilega mikið. Eldri börn eru almennt 
talin eiga betra með að tileinka sér markmálið í fyrstu en þau yngri. Margt kemur þar 
til, svo sem aukinn vitsmunaþroski, betri tök á námsaðferðum og meiri skilningur á 
því hvernig nám fer fram. Nemendur með annað móðurmál en markmál þurfa að 
vinna ötullega að því að byggja upp færni í nýja tungumálinu eigi þeir að ná árangri í 
skólum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007). 

Wrigley (2000, 2003) hefur skoðað einkenni skólastarfs þar sem nemendur af  
erlendum uppruna og nemendur sem búa við fátækt hafa náð góðum árangri. Þar 
byggist allt skólastarfið á gagnkvæmri virðingu og stuðlað er að lýðræðislegum vinnu-
brögðum með virkum samræðum milli nemenda og kennara. Skilningur á náminu  
og gagnrýnin hugsun er þjálfuð með rökræðum, samvinna nemenda er mikilvæg og 
miklar kröfur eru gerðar til allra nemenda. Vel er fylgst með framvindu námsins hjá 
öllum nemendum. Aðrir þættir sem Wrigley bendir á eru teymisvinna kennara, jafn-
ingjafræðsla, námskrá löguð að nemendum, lestrarkennsla þar sem skilningur nem-
enda er dýpkaður og síðast en ekki síst mikil og vönduð kennsla í markmálinu. Um 
leið varar Wrigley við að kenna félagslegum aðstæðum um lélegt gengi í skóla því þá 
sé hætta á að skólinn slaki á kröfum til sín um vandaðar og vel skipulagðar kennslu-
stundir. 

Talið er mikilvægt að nemendur sem koma inn í skóla frá öðrum löndum fái ýtar-
lega kynningu á tilboðum skólanna, tómstundastarfi og leiðum í framhaldsnámi þar 
sem þeir þekki ekki þá möguleika sem þeim bjóðast í skólanum eða nærsamfélag-
inu. Að sama skapi er talið nauðsynlegt fyrir nemendur að geta leitað til einhvers 
ákveðins aðila innan skólans með mál sem þeir þurfa úrlausn á (Nieto, 2010). Í fjöl-
menningarsamfélögum fellur það að nokkru leyti í verkahring skóla að byggja brú og 
aðstoða fjölskyldur nemenda af erlendum uppruna við að skoða tækifærin sem börn 
þeirra hafa. Rannsóknir hafa sýnt að í sumum tilvikum eru skólar helsti tengiliður fjöl-
skyldna innflytjenda við nýja samfélagið og því mikilvægt að þeir sinni því hlutverki 
gaumgæfilega (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a; Nieto, 2010; Wrigley, 2003). Mikilvægt er 
að ganga út frá því að allir foreldrar hafi áhuga á menntun barna sinna þó að þeir hafi 
mismikla þekkingu á því hvernig skólastarfið fer fram (Ryan, 2006; Wrigley, 2003).
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aðfErð
Í rannsókninni sem hér er greint frá var leitað svara við því hvað í starfsháttum og 
skipulagi þriggja skóla megi ætla að stuðli að farsælu fjölmenningarlegu skólastarfi. 
Rannsóknin var gerð í apríl til júní 2010 og beindist að því draga fram það sem hefur 
reynst best í skólastarfi með nemendum af erlendum uppruna. Markmiðið var að 
móta tillögur að áherslum við skipulag fjölmenningarlegs skólastarfs sem byggðust 
á því sem best hefur reynst. Skólarnir voru valdir í ljósi sérstöðu sinnar og þekkingar 
á viðfangsefni rannsóknarinnar. Samkvæmt Ársskýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar  
2008 voru Austurbæjarskóli og Fellaskóli með flesta nemendur sem fá kennslu í  
íslensku sem öðru máli (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009). Ákveðið var að einn 
skólanna yrði erlendur, með lengri reynslu af fjölmenningu en um er að ræða hér á 
landi. Lamptonskóli í London hefur skilað góðum árangri í opinberum könnunum og 
því áhugavert að skoða þau gildi, skipulag og starfshætti sem þar eru við lýði. Hér á 
eftir verður gerð stutt grein fyrir skólunum þremur. 

Þátttökuskólar
• Austurbæjarskóli hefur langa reynslu af fjölmenningarlegu skólastarfi. Í skólanum 

var starfrækt móttökudeild fyrir nemendur af erlendum uppruna frá árinu 1994. 
Eftir að móttökudeildir voru lagðar niður hefur verið starfrækt nýbúadeild við 
skólann þar sem nemendur af erlendum uppruna hafa fengið kennslu í íslensku og 
stuðning við annað nám. Skólinn vann að þróunarverkefninu fjölmenningarlegur 
grunnskóli frá árinu 2001. Markmið verkefnisins var að þróa þekkingu og reynslu 
innan skólakerfisins til að takast á við þá fjölbreytni sem einkennir nútímasamfélag. 
Skólaárið 2009–2010 voru nemendur af erlendum uppruna um 20% af nemendum 
skólans. Fram kemur í skýrslu um heildarmat Menntasviðs Reykjavíkurborgar í 
Austurbæjarskóla 2010 að meðalárangur nemenda skólans á samræmdum prófum, 
í læsiskönnunum og stærðfræðiskimun er yfir landsmeðaltali og í flestum tilfellum 
yfir meðaltali borgarinnar. Líðan nemenda í kennslustundum er yfir meðaltali allra 
grunnskóla á landinu (Austurbæjarskóli, 2010). 

• Fellaskóli hefur einnig reynslu af fjölmenningarlegu skólastarfi. Á stuttum tíma 
fjölgaði börnum af erlendum uppruna mikið. Árið 2003 fengu 7% nemenda í Fella-
skóla kennslu í íslensku sem öðru máli og árið 2008 voru þeir orðnir um 21% 
(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009). Skóla-
árið 2009–2010 voru um 44% nemenda af erlendum uppruna í skólanum og hafði 
fjórðungur þeirra búið hér á landi skemur en fjögur ár. Í sjálfsmatsskýrslu skólans 
kemur fram að yfir 90% foreldra telja að barninu sínu líði almennt vel í skólanum. 
Skólinn fékk hvatningarverðlaun Menntaráðs Reykjavíkurborgar vorið 2009 fyrir 
Foreldranámskeið fyrir erlenda foreldra (Fellaskóli, 2010). Í Fellaskóla var ekki 
starfrækt móttökudeild en slík deild var í hverfinu. Í skólanum hefur verið nýbúa-
ver í nokkur ár. Með auknum fjölda nemenda af erlendum uppruna hefur skólinn 
unnið þróunarverkefni sem stuðla að því að nemendur geti verið sem virkastir 
þátttakendur í bekk með innlendum jafnöldrum en fengið stuðning við námið og 
íslenskuna í nýbúaveri. 
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• Lamptonskóli er í Hounslow-hverfi í London og eru nemendur á aldrinum 11–18 ára. 
Lamptonskóli varð fyrir valinu vegna þess að um 80% nemenda voru af erlendum  
uppruna árið 2010 og hlutfall nemenda sem voru ekki með ensku sem móður-
mál er töluvert yfir meðaltali í landinu. Á GCSE-prófum (General Certificate of  
Secondary Education) sem haldin eru fyrir nemendur á aldrinum 14–16 ára kemur 
fram að skólinn hefur náð mjög góðum árangri og er í hópi 25% skóla sem skila 
hvað bestum árangri á þessum prófum. Rannsókn á starfsháttum skólans var síð-
ast metin af OFSTED (Office for Standards in Education, Children’s Services and 
Skills) árið 2008 og var skólinn með framúrskarandi umsögn í öllum þeim þáttum 
sem voru metnir (Lampton School, 2010). 

Rannsóknarsnið, gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 
Rannsóknin var skipulögð sem tilviksrannsókn. Tilviksrannsóknir taka til einstak-
linga, hópa, stofnana eða ákveðinna þátta í starfi stofnana (Bogdan og Biklen, 1992). 
Þær eru lýsandi og hafa það markmið að auka skilning og varpa ljósi á raunveruleg 
tilvik og aðstæður. Ef tilvikin eru fleiri en eitt er hvert þeirra meðhöndlað sérstaklega 
en í lokin er byggt á niðurstöðum allra tilvikanna (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í 
þessari rannsókn var stuðst við þrjú tilvik sem öll hæfa markmiðum rannsóknarinnar 
(e. purposive sampling). Gögnum var safnað með viðtölum og vettvangsathugunum 
en einnig voru opinber gögn um skólana skoðuð. Við undirbúning gagnasöfnunar var 
unnið út frá hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar og stefnt að því að ná 
fram upplýsingum um:

• Fjölmenningarlegar áherslur í menningu skólanna og hvernig gildin sem unnið er 
eftir móta starfið í skólanum.

• Áherslur í námi og kennslu og hvernig komið er til móts við þarfir nemenda í 
skipulagi skólastarfsins.

• Vinnu gegn fordómum og einelti. 

Viðtölin voru umfangsmesti þáttur gagnasöfnunarinnar og voru tekin óstöðluð viðtöl. 
Þá er umræðuefnið ákveðið af rannsakanda sem leiðir viðtalið en gætir þess jafnframt 
að hafa sem minnst áhrif á skoðanir viðmælenda á umræðuefninu (Helga Jónsdóttir, 
2003; Kvale, 2007). Markmið viðtalanna var að ná því fram hvað viðmælendur telja 
að hafi reynst vel í skipulagi og starfsháttum skólastarfs með nemendum af erlendum 
uppruna og þeir vilja þróa áfram. Tekin voru viðtöl við einn skólastjórnanda í hverjum  
skóla (eftir atvikum skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra) og 13 kennara, samtals 16 
viðmælendur, bæði karla og konur. Viðtölin tóku á bilinu 30–65 mínútur hvert. Í öllum 
skólunum voru kennarar af erlendum uppruna en til að gæta nafnleyndar er það látið 
ósagt hvort talað var við einhverja úr þeim hópi.

Í vettvangsathugun fer athugandinn á vettvang, dvelur einhvern tíma á staðnum, 
dregur upp mynd af vettvanginum, beinir sjónum að tilteknum þáttum og skráir það 
sem hann sér og eigin hugleiðingar (Flick, 2006). Vettvangsathuganirnar fólust í því 
að farið var í skólana þrjá, setið í kennslustundum og aðstæður skoðaðar með sömu 
atriði í huga og í viðtölunum. Í íslensku skólana var farið fimm sinnum í heimsókn í 
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hvorn skóla og setið í þremur kennslustundum á hvorum stað. Í enska skólanum var 
dvalið tvo heila daga, setið í fjórum kennslustundum, fylgst með nemendafundi og 
borðað í mötuneyti kennara og nemenda. 

Opinber gögn voru nýtt til að fá fyllri mynd af skólunum. Upplýsingar um skólana 
af heimasíðu þeirra og aðrar upplýsingar um skólana sem koma fram í opinberum 
gögnum um skólastarfið voru hluti af rannsóknargögnunum. önnur gögn sem notuð 
voru við rannsóknina voru gögn sem viðmælendur létu okkur í té, svo sem um þátt-
töku nemenda í tómstundastarfi, mætingar nemenda og fleiri gögn sem tekin höfðu 
verið saman um skólastarfið en voru ekki birt opinberlega.

Kennararnir voru valdir með aðstoð skólastjórnenda á hverjum stað. Þeir hafa allir 
þekkingu og reynslu af fjölmenningarlegu skólastarfi. Viðhorf þeirra og starfshættir 
þurfa ekki að vera einkennandi fyrir aðra kennara skólanna. Með leyfi skólastjórn-
enda er hér látið koma fram um hvaða skóla er að ræða en jafnframt var ákveðið að 
nota hvorki nöfn skólastjóra né kennara. Viðtölin voru tekin upp, skráð orðrétt og 
flokkuð. Rannsóknargögnin voru lesin yfir, greind og flokkuð í þemu. Vettvangsnótur 
úr vettvangsathugunum, opinber gögn og önnur gögn um skólana voru einnig greind 
og flokkuð. Hvert tilvik var greint sérstaklega en niðurstöður eru byggðar á öllum 
tilvikunum. 

niðurstÖður
Í þessum kafla verður greint frá því sem að mati viðmælenda hefur best reynst í 
skólastarfinu. Þessir þættir snúa að fjölmenningarlegum áherslum í skólastarfinu, 
námi og kennslu ásamt félagslegu uppeldi nemenda, samstarfi við foreldra og vinnu 
gegn einelti og fordómum. 

Fjölmenningarlegar áherslur í skólastarfi og skipulag 
Skólarnir í rannsókninni áttu það allir sameiginlegt að þar var stór hópur barna af 
erlendum uppruna og þeir höfðu þróað skipulag til að mæta þessum nemendahópi. 
Í stefnu skólanna var að finna orð eins og jöfnuð, virðingu og samvinnu. Uppruni var 
einungis einn þáttur margbreytileikans að mati viðmælenda. Einn viðmælenda í 
Austurbæjarskóla benti á að fjölmenning hefði alltaf verið til og mikilvægt væri að líta 
á kosti hennar. Í Austurbæjarskóla nefndi skólastjórinn að góður árangur næðist ekki 
nema jarðvegurinn væri til staðar. „Þá meina ég skólamenningin, skólakúltúrinn. Hér 
er í góðu lagi að vera öðruvísi, það er bara allt í lagi,“ sagði hann. Hann þakkaði þetta 
skólahverfinu en þar hefur búið fólk úr öllum stéttum samfélagsins frá því skólinn tók 
til starfa. Undir þetta tók skólastjóri Fellaskóla og lagði áherslu á gagnkvæma aðlögun 
nemenda af íslenskum og erlendum uppruna og sagði það vera styrk fyrir skóla að 
takast á við samfélag ólíkra einstaklinga. Hann vildi að allir fyndu sig á heimavelli 
í skólanum. Aðstoðarskólastjórinn í Lamptonskóla benti á mikilvægi þess að ungt 
fólk í nútímasamfélagi kynntist fólki úr annarri menningu og trúarbrögðum, skildi 
sjónarmið þess og væri ekki hrætt við aðra menningarheima. Hann sagði:
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Samfélag sem ekki vinnur með margbreytileikann og kennir nemendum að virða 
hver annan og rökræða lendir í vandræðum. Það verður að vinna saman og brjóta 
niður múra milli hópa á markvissan hátt. Við lítum á menntun sem siðferðilegt mál, 
þar sem menntun snýst um að breyta lífi fólks og menntun er aðgangur að betra lífi. 

Skólastjórnendur í skólunum þremur höfðu áhuga á fjölmenningarlegu skólastarfi og 
leiddu umbóta- og stefnumótunarvinnu í sínum skólum og stóðu fyrir endurmenntun 
starfsfólks. Aðstoðarskólastjórinn í Lamptonskóla þakkaði skólastjóra sem tók við 
fyrir þrettán árum góðan árangur skólans, en fram að því hafði skólinn komið illa út 
úr könnunum. „Skólastjórinn hefur lifandi áhuga á námi og kennslu, fékk fólk með sér 
og byggði upp áætlanir um þróun skólastarfsins,“ sagði hann. Ein leið í þessari þróun 
sagði aðstoðarskólastjórinn vera að þau söfnuðu gögnum um skólann og notuðu  
gögnin til að ræða skólastarfið og draga ályktanir. „Þannig verða allar umbætur mark-
vissar og umræðan byggist á rökum en verður síður huglæg og byggð á tilfinningu.“  
Í rannsókninni kom fram að viðmælendur töldu sig vera þátttakendur í að móta 
stefnu og starfshætti skólanna sem þeir störfuðu við.

Í Austurbæjarskóla hafði reyndum kennara verið falið að móta skipulag starfsins 
í upphafi og sá kennari hafði fengið til liðs við sig reynt fólk innan skólans. Íslensku 
skólarnir unnu eftir móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna og náðu 
þær til móttöku nemenda, samstarfs við foreldra og skipulags námsins í skólanum.  
Í báðum íslensku skólunum voru starfræktar nýbúadeildir/ver þar sem erlendu nem-
endurnir fengu stuðning við námið og kennslu í íslensku sem öðru máli. Að öðru leyti 
fór námið fram í bekk, mismikið eftir aldri nemenda. Yngri nemendur voru meira 
með íslenskum jafnöldrum en eldri nemendur fengu meiri aðstoð í nýbúadeildum. Í 
báðum skólunum var litið svo á að nám nemenda væri sameiginlegt verkefni allra í 
skólanum. 

Í Lamptonskóla var ekki sérstök nýbúadeild en eitt af stuðningstilboðum skólans 
var enska sem annað tungumál. Kennarinn sem sá um þá kennslu stóð einnig fyrir 
fræðslu til annarra kennara skólans. Umsjónarkennarar fylgdust mjög nákvæmlega 
með mætingum, framvindu náms og ástundum hjá umsjónarnemendum. Skólastjórn-
endur sátu í tímum hjá kennurum reglulega og ræddu við þá um kennsluna. Sjálfs-
mat var á stundatöflu allra kennara skólans. Aðstoðarskólastjórinn sagði að skipulegt 
eftirlit með námi og kennslu væri stór þáttur í þeirri jákvæðu þróun sem hefði átt sér 
stað í skólanum. 

Áhersla í námi og kennslu og félagslegt uppeldi nemenda 
Viðmælendur í rannsókninni voru sammála um að markmálið væri lykill að velgengni 
nemenda og kennsla í því grundvallaratriði. Í öllum skólunum var áhersla á að kenna 
markmálið í gegnum námsgreinar, vinna með lykilhugtök og hjálpa nemendum að 
byggja upp orðaforða og þekkingu í námsgreinum á markmálinu. Kennararnir í skól-
unum fóru ýmsar leiðir; þeir aðlöguðu námsefnið, studdust við myndir, útskýrðu 
textann og kenndu nemendum að búa til hugtakakort. Hluti af þessari kennslu fór 
fram í sértímum og var markmiðið að nemendur fengju þar stuðning við námið 
þannig að þeir gætu tekið þátt í kennslustundum með jafnöldrum. 
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Kennararnir í rannsókninni lögðu allir áherslu á mikilvægi samvinnu í námi nem-
enda. Í Austurbæjarskóla var áhersla á að nota CLIM-kennsluaðferðina (cooperative 
learning in multicultural groups) í öllum bekkjum. Það er kennsluaðferð sem byggist á 
skipulagðri samvinnu nemenda. Á veggjum skólans voru spjöld með slagorðum eins 
og „Allir geta eitthvað, enginn getur allt“ sem minna á þennan þátt í skólastarfinu. 
Einn kennari skólans sagði að þessi aðferð kæmi þeirri hugsun inn hjá nemendum að 
þeir ættu að vera virkir þátttakendur í náminu. Undir þetta tók annar viðmælandi en 
hann sagði: „Þessar aðferðir örva krakkana og gera kennsluna skemmtilega.“

Í Fellaskóla var skipulagið með svipuðu móti. Þar var mikil áhersla á markvissa 
samvinnu nemenda. Þegar rannsóknin fór fram voru tvö þróunarverkefni í gangi í 
Fellaskóla. Markmiðið með báðum verkefnunum var að efla lestur, orðaforða og les-
skilning um leið og nemendum var kennd glósutækni og samvinna. Með aðferðum 
þróunarverkefnanna var gert ráð fyrir að auðveldara væri að kenna saman börnum 
sem hefðu ólíka færni í lestri og íslensku. Einn viðmælenda í Fellaskóla sagði: 

Krakkarnir eru orðnir mjög flinkir í samvinnu og mjög flinkir í því að hafa skólann 
skemmtilegan og líða vel í skólanum. Þau eru að læra heilan helling en þau læra á 
annan hátt.

Fram kom í máli íslensku kennaranna að þeim fannst mikilvægt að nemendur væru 
ekki lokaðir inni í nýbúadeildum og lærðu bara íslensku, stærðfræði og ensku. „Mikil-
vægt er að þau missi ekki af þessum almenna fróðleik sem þau læra í greinum eins og 
samfélagsfræði og náttúrufræði,“ sagði kennari í Fellaskóla. Á mið- og unglingastigi 
væri verið að leggja grunn að framhaldinu í þessum greinum og „samskiptamálið 
gagnast þeim ekki eitt og sér við námið þegar þau koma í framhaldsskóla,“ sagði 
kennarinn.

Í Lamptonskóla stunduðu nemendur nám með sínum jafnöldrum og fengu stuðning  
við námið og enskuna í ensku sem öðru máli. Kennarinn sem sá um þá kennslu sagði 
að nemendur yrðu að fá tækifæri til að vera með jafnöldrum, að öðrum kosti væri bara 
verið að stuðla að einangrun nemenda. Þegar nemendur af erlendum uppruna koma 
í skólann sagðist hann safna bakgrunnsupplýsingum um þá áður en hann skipulegði 
kennsluna. Hann sagðist flokka nemendur í fjóra aðalflokka og vinna með þá út frá 
þessum flokkum. Í fyrsta flokknum eru nemendur sem kunna ekki ensku og hafa ekki 
reynslu af skólum. Í öðrum flokknum eru nemendur sem eru læsir á sitt móðurmál en 
kunna enga ensku. Í þriðja flokknum eru nemendur sem geta að einhverju marki notað 
ensku við námið og í fjórða flokknum eru nemendur sem hafa hlotið hluta af menntun 
sinni í enskum skólum. Sérstaka athygli vakti að hjá nemendum í fjórða flokknum 
var lögð áhersla á að kennarar væru vakandi fyrir menningarbundnum skírskotunum 
og útskýrðu þær fyrir nemendum. Kennarinn sem kenndi ensku sem viðbótarmál í 
Lamptonskóla lagði áherslu á að kenna enskuna í gegnum efni sem verið væri að fjalla 
um í bekknum þannig að nemendur byggðu upp þekkingu í námsgreinum um leið og 
unnið væri með tungumálið. Hann sagðist taka mið af kennsluaðferðum sem notaðar 
væru í bekknum og því væri mikilvægt að hafa samvinnu við aðra kennara nemand-
ans. Í skólanum var stefnt að því að nemendur með annað móðurmál en ensku tækju 
GCSE-prófin og því fá nemendur aukna kennslu í ensku í 9. bekk.
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Kennsluaðferðir í Lamptonskóla byggðust mikið á samræðum milli nemenda og 
kennara og skýrt afmörkuðum verkefnum sem nemendur áttu að ljúka í tímum. 
Áhersla var á lykilhugtök og voru nemendur hvattir til að nota hugtökin í rökræðum 
um þau málefni sem voru til umræðu. Í kennslustundum var lögð áhersla á að skilja 
persónur og atburði sem verið var að fjalla um út frá mismunandi sjónarhóli og dýpka 
skilning nemenda á efninu. Nemendur voru hvattir til að koma með rök með og á 
móti áður en þeir mynduðu sér sjálfir skoðun á efninu. Kennsluaðferðir sem byggjast 
á samvinnu og samræðum kenna nemendum að vinna saman. Því má segja að félags-
legt uppeldi skólanna þriggja fari fram í gegnum námið. 

Enginn skólanna þriggja býður upp á kennslu í móðurmáli nemenda en í öllum 
skólunum voru nemendur og foreldrar þeirra hvattir til að viðhalda móðurmálinu. Á 
bókasöfnum skólanna var hægt að útvega bækur á móðurmáli nemenda og einnig var 
efni af netinu á móðurmáli nemenda nýtt sem stuðningur við námið. 

Í íslensku skólunum hafa kennarar í nýbúadeildum unnið stigskipt próf í íslensku 
til að fylgjast með framvindu námsins. Nemendur taka síðan eins fljótt og þeir geta 
sömu próf og aðrir nemendur skólans. Markmið Lamptonskóla var að ná því besta út 
úr hverjum nemanda og voru nemendur aðstoðaðir við að setja sér markmið um betri 
árangur en þeir höfðu áður náð. Umsjónarkennarar voru lykilpersónur í að fylgjast 
með námi og líðan nemenda. Þeir leituðu leiða til að bæta árangur nemenda ef mark-
miðin náðust ekki eða ef nemandi dalaði í náminu. Nemendur í skólunum gátu fengið 
aðstoð við heimanám í skólanum í lok skóladags en nemendum Fellaskóla stóð til 
boða heimanámsaðstoð á bókasafni hverfisins. 

Í svörum viðmælenda kom fram að mikilvægt væri fyrir nemendur af erlendum 
uppruna að einhver ákveðinn aðili innan skólans með sérþekkingu hefði umsjón með 
kennslu markmálsins. Þeir töldu mikilvægt að nemendur gætu leitað til þessa aðila 
með ýmis mál sem vörðuðu skólagönguna og veruna í landinu.

Samstarf við foreldra og vinna gegn einelti og fordómum 
Misjafnt var í skólunum þremur hvernig staðið var að samstarfi við foreldra, en allir 
viðmælendur voru sammála um mikilvægi þessa þáttar. Einn viðmælandi í Austur-
bæjarskóla sagði að kennarar ættu að vera leiðandi í foreldrasamstarfi, ekki væri hægt 
að velta því yfir á aðra. Hann sagði:

Kennarinn verður að vera góð fyrirmynd og sýna að það er ekki gefið eftir. Það eru 
ákveðin lögmál sem við vinnum eftir. Það má ekki gefa eftir og ekki gefast upp við að 
ná til erlendu foreldranna. Það hefur sýnt sig að það skilar árangri að gefast ekki upp.

Reynsla þessa kennara var að foreldrar barnanna í bekknum væru tilbúnir að leggja á 
sig vinnu til að ná til allra. „Það er alltaf einhver sem er til í að hjálpa að koma skila-
boðum á milli,“ sagði hann „og með þessu móti næst árangur.“ 

Í íslensku skólunum var haldið móttökuviðtal við upphaf skólagöngu erlendu 
nemendanna þar sem bakgrunnsupplýsingum var safnað saman. Í viðtölum við 
foreldra var boðið upp á túlkaþjónustu. Þar voru líka fræðslunámskeið á nokkrum 
tungumálum á haustin fyrir foreldra af erlendum uppruna. Á þessum námskeiðum 
var farið í gegnum ýmislegt sem tengdist skólagöngunni, kennt á upplýsingakerfi 
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skólanna, frístundakort Íþrótta- og tómstundaráðs kynnt og fulltrúar foreldrafélags 
skólans sögðu frá foreldrafélaginu. Í Austurbæjarskóla var foreldri af erlendum upp-
runa kosið í foreldrafélag skólans í fyrsta sinn vorið 2010 en félagið hafði unnið ötul-
lega í að ná til erlendu foreldranna. Nemendur voru hvattir til að mæta á viðburði 
fyrir utan skólann. Í Fellaskóla mættu kennarar á unglingastigi á skemmtanir og við-
burði nemendum til stuðnings. Lamptonskólinn leit á foreldra sem mikilvæga þátt-
takendur í námi barna sinna og lagði áherslu á samvinnu við foreldra. Í félagi sem 
heitir Vinir Lamptons voru bæði foreldrar og starfsmenn. Foreldrar í Lampton höfðu 
beðið um að fá leiðbeiningar um nám barna sinna. Á heimasíðu skólans var að finna 
upplýsingar um það hvernig foreldrar gætu stutt börn sín í náminu. Stuðningurinn 
gat falist í því að sjá til þess að börnin hefðu næði til að sinna heimanámi, horfðu á 
ákveðna þætti í sjónvarpi, færu á söfn, ræddu um ákveðna viðburði, legðu áherslu á 
hollan lífsstíl, bóklestur o.fl. 

Viðmælendur í öllum skólunum voru sammála um að vellíðan og öryggi í skól-
anum væri undirstaða þess að nemendur gætu lært og því væri mikilvægt að mynda 
góð tengsl við nemendur. Unnið var gegn fordómum og einelti í skólunum þó mis-
jafnt væri hvaða leiðir væru farnar í þeirri vinnu. Allir viðmælendurnir sögðu að ein-
elti væri ekki liðið í skólunum. Þeir sögðust vera vakandi fyrir fordómum og kenndu 
nemendum sínum að virða margbreytileikann. Samvinna nemenda í skólunum stuðl-
aði að kynnum nemenda og eins og kennari í Austurbæjarskóla sagði þegar talið barst 
að samvinnunámi: „ég held að þessi vinna sé fyrirbyggjandi að því leyti að ef nánari 
kynni fyrirbyggja einelti þá myndi ég segja að þetta væri leið til þess.“

Í Lamptonskóla var unnið gegn fordómum með trúarbragðakennslu og mark-
vissum umræðum í öllum greinum þar sem nemendum var kennt að ræða álitamál 
eftir ákveðnum leiðum. Trúarbragðafræði var skyldunámsgrein í skólanum. Í tímum 
í trúarbragðafræði var nemendum kennt að ræða álitamál út frá sjónarhorni mismun-
andi trúarbragða. Virðing fyrir skoðunum annarra var rauður þráður í starfi skólans. Í 
Lamptonskóla var starfandi jafnréttishópur og nemendur áttu fulltrúa í honum. 

Viðmælendur í íslensku skólunum töluðu um að erlendir nemendur héldu hópinn 
og það gengi seint að þeir eignuðust íslenska vini. Í báðum íslensku skólunum kom 
fram að kennarar þar skipuðu sjálfir í hópa í hópverkefnum þannig að erlendu nem-
endurnir blönduðust meira. Í Lamptonskóla stjórnuðu kennarar sætaskipan í öllum 
kennslustundum og var það ein af leiðum skólans til að brjóta niður múra milli fólks, 
stuðla að kynnum og koma í veg fyrir einangrun. 

uMrÆður 
Í rannsókninni var leitað svara við því hvað í starfsháttum og skipulagi þriggja skóla 
megi ætla að stuðli að farsælu fjölmenningarlegu skólastarfi. Umræðan skiptist í 
fjóra efnisflokka: Skólann sem samfélag, nám og kennslu, samstarf við foreldra og 
nærsamfélagið og skólana í rannsókninni. 
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Skólinn sem samfélag
Í rannsókninni kom fram að skólastjórnendur höfðu áhuga á fjölmenningarlegu skóla-
starfi, tóku forystu og stóðu fyrir umbótum. Kennararnir í rannsókninni voru á einu 
máli um að það hefði skipt sköpum fyrir þróun skólastarfsins í sínum skólum. Wrigley  
(2000) bendir á að umbætur verði aldrei raunverulegar ef starfsfólk er ekki virkir þátt-
takendur í umbótavinnunni. Því má segja að árangurinn standi og falli með því að 
skólastjórnendum takist að virkja fólk til þátttöku og stuðla að sterkri liðsheild fólks 
sem vinnur að sameiginlegum markmiðum. Þannig eru meiri líkur á að skólamenn-
ingin stuðli að jöfnuði með þátttöku allra. Framtíðarsýn og þau gildi sem unnið er 
eftir má því telja grundvöll fyrir farsælu skólastarfi (Banks, 2010; Nieto, 2010). Við-
mælendur í rannsókninni töldu þróunarverkefni og endurmenntun góða leið til þess. 

Forysta um mótun framtíðarsýnar er eitt af hlutverkum skólastjórnenda í mótun 
farsæls skólastarfs. Hafa þarf í huga að menning verður til í samskiptum fólks (Nieto, 
2010) og því er ekki hægt að móta framtíðarsýn í eitt skipti fyrir öll. Stefnur og straum-
ar í samfélaginu hafa áhrif á það hvernig skólar skipuleggja starf sitt. Mikilvægt hlýtur 
að vera að ræða skólastarfið út frá gögnum og nýjustu rannsóknum því annars er 
hætta á að skipulagið fari að stjórna og lifa sjálfstæðu lífi án tengsla við þær hug-
myndir sem upphaflega lágu að baki skipulaginu. Viðmælendurnir í enska skólanum 
þökkuðu góðan árangur skólans meðal annars því að þeir notuðu markvisst opinber 
gögn og rannsóknir í umræðum um skólastarfið og umbótavinnu. Þannig töldu þeir 
alla vinnu verða markvissari og beinast að því sem máli skipti, en það er að bæta nám 
og líðan nemenda.

Í farsælu skólastarfi er mikilvægt að allir innan skólans hafi sömu gildi að leiðar-
ljósi. Hjá viðmælendum í rannsókninni kom fram að unnið var með gildin í náminu 
og val á kennsluaðferðum mótaðist af þeim og er það í samræmi við þau orð Barkar 
Hansen (2003) að gildin þurfi að efla og byggja upp skólastarfið. 

Í rannsókninni tóku allir viðmælendur einarða afstöðu gegn einelti og fordómum 
og hjálpuðu nemendum sínum að sjá kosti margbreytileikans. Þeir litu á fjölbreytni 
í nemendahópnum sem styrk fyrir skólann sem auðgaði menningu skólanna. Við-
horfin í skólunum komu ekki af sjálfu sér heldur hafði verið unnið að þeim á mark-
vissan hátt. Trúarbragðafræðsla, rökræður um álitamál og samvinna voru þættir sem 
fram komu í rannsókninni sem góðar leiðir til að vinna að þessum þáttum. Kenna 
þarf nemendum að vinna með ólíkum einstaklingum og það verður ekki gert nema 
nemendur fái tækifæri til samvinnu. Reynsla viðmælenda okkar í íslensku skólunum 
var að nemendur af erlendum uppruna byggju við félagslega einangrun og er það í 
samræmi við niðurstöður rannsóknar Þórodds Bjarnasonar (2006). Í skólunum í rann-
sókninni var unnið markvisst að því að gera nemendur hæfari til að lifa og starfa í fjöl-
menningarsamfélagi og rjúfa einangrun. Það var m.a. gert með kennsluaðferðum sem 
byggjast á samvinnu og með því að raða nemendum til sætis með það fyrir augum að 
brjóta niður múra milli hópa.

Skólarnir í rannsókninni fóru allir þá leið að fela ákveðnum aðilum innan skólans 
að sjá um málaflokkinn. Viðmælendurnir bentu einnig á mikilvægi þess að nemendur 
gætu leitað til einhvers ákveðins aðila innan skólans með mál er vörðuðu skólagönguna  
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og veru þeirra í nýju landi. Það er í samræmi við orð Nieto (2010) um mikilvægi þess 
að nemendur hafi aðgang að ákveðnum aðila innan skólans. Markmiðið hlýtur samt 
að vera, að allir kennarar skólans séu færir um að kenna öllum nemendum. Hættan 
við að fela einum aðila að sjá um málaflokkinn er að þekking og reynsla einskorðist 
við þann aðila. Til að koma í veg fyrir það þarf mikil samvinna að vera milli þeirra sem 
koma að menntun nemandans.

Nám og kennsla 
Ungir nemendur íslensku skólanna í rannsókninni stunduðu að mestu nám með  
íslenskum jafnöldrum. Nám í yngstu bekkjum grunnskólans byggist á því að kenna 
undirstöðuatriði í námsgreinum ásamt kennslu á nánasta umhverfi nemandans. 
Námsefnið og námsumhverfi þar sem áhersla er á samvinnu og samræður er því 
mjög hagstætt nemendum sem eru að læra nýtt tungumál og eflir bæði samskiptalega 
og námslega málfærni þeirra. Þetta getur verið ein skýringin á því að nemendum af 
erlendum uppruna sem flytjast til Íslands ungir að aldri vegnar betur í skólum en 
þeim sem koma hingað eldri (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 
Björnsson, 2007). 

Ástæður fyrir því að eldri nemendum vegnar verr hér á landi í skólum en yngri 
nemendum geta verið margar. Ein ástæðan getur verið að of lengi sé dvalið við sam-
skiptalega málfærni hjá eldri nemendum og huga verði fyrr að námslegri málfærni 
þeirra, því eins og einn kennarinn í rannsókninni benti á komast nemendur ekki í 
gegnum framhaldsskóla á samskiptamálinu einu. önnur ástæða getur verið að 
skipulag og kennsluhættir á mið- og unglingastigi stuðli ekki í jafn ríkum mæli að 
samvinnu og virkni og kennsluhættir á yngsta stigi. Nemendur fái því ekki næg tæki-
færi til að vinna með innlendum jafnöldrum og þjálfa þannig námslega málfærni sína. 
Kennararnir í rannsókninni lögðu allir áherslu á mikilvægi þess að byggja upp orða-
forða nemenda í námsgreinum. Til að ná þeim markmiðum bentu þeir á að gefa þyrfti 
nemendum sem flest tækifæri að vinna með innlendum jafnöldrum. 

Kennsluaðferðir sem byggjast á samvinnu og samræðum eru mikilvægar að mati 
viðmælenda. Kennsluaðferðir eru verkfæri kennarans og eiga að stuðla að því að allir 
nemendur hafi tækifæri til að læra. Samræður og rökræður um álitamál um leið og 
nemendur voru fræddir um ólíkar hliðar málanna var áberandi kennsluaðferð í enska 
skólanum. Þar var nemendum hjálpað að sjá og skilja að ólík sjónarhorn, viðmið og 
menningarleg afstaða hefur áhrif á hvernig þekking er sköpuð (Banks, 2010). Sam-
ræður sem kenna nemendum að skoða ólík sjónarhorn, efla gagnrýna hugsun þeirra 
og kenna þeim rökræðusiði eru mikilvægir þættir í menntun ungs fólks. Þennan þátt 
þurfa íslenskir skólar að efla. Lýðræðisleg vitund nemenda og geta til að taka þátt í 
umræðum eru þeir þættir sem samvinna í náminu eflir með nemandanum og eru sér-
staklega mikilvægir í fjölmenningarsamfélagi (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b).

Markmið fjölmenningarlegrar menntunar er menntunarlegur jöfnuður og þar er 
nám nemenda grundvallaratriði. Kennslan þarf því að uppfylla þarfir allra í hópnum 
(Banks, 2010; Nieto, 2010). Kennararnir í rannsókninni höfðu skilning á mikilvægi 
þess og nýttu sér kennsluaðferðir sem stuðluðu að því. Um leið er nauðsynlegt að 
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geta breytt út af fyrra skipulagi ef í ljós kemur að skipulag kennslunnar stuðlar ekki 
að virkni allra nemenda. Kennararnir í rannsókninni höfðu þennan sveigjanleika til 
að bera.

Samstarf skólans við foreldra og nærsamfélag
Viðmælendur í rannsókninni voru allir sammála um að skólinn yrði að hafa frum-
kvæði að samvinnu við foreldra og leita yrði allra leiða til að ná til erlendu foreldr-
anna. Foreldrafélög skólanna unnu einnig ötullega að því að ná til allra foreldra. Það 
getur verið erfitt verk og tekið langan tíma en raddir allra foreldra þurfa að heyrast í 
umræðunni í skólasamfélaginu því annars er hætt við að tiltölulega einsleitur hópur 
tali fyrir hönd foreldra.

Foreldrar sem ekki tala markmálið hafa ekki sama aðgang að upplýsingum er varða 
börn þeirra og innlendir foreldrar. Ryan (2006) bendir á að umræðan milli foreldra 
og starfsliðs skóla þurfi að snúast um nám barnanna. Til að þetta geti náð fram að 
ganga verður að upplýsa foreldra um skólastarfið. Skólarnir í rannsókninni höfðu allir 
komið sér upp ákveðnu verklagi til að kynna fyrir foreldrum af erlendum uppruna 
skólastarfið og það sem í boði væri fyrir börn þeirra. Þannig finna foreldrar að skólinn 
lætur sig þá og börn þeirra varða. Fræðimenn benda á mikilvægi þess að skólinn sinni 
þessum þætti og til að það takist þurfi samskiptin að mótast af gagnkvæmri virðingu 
og trausti (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a; Nieto, 2010; Wrigley, 2003). 

Íslensku skólarnir unnu báðir að því að fá nemendur til að taka þátt í tómstundum, 
en fram kom að nemendur af erlendum uppruna tækju minni þátt í tómstundum fyrir 
utan skólann en innlendir jafnaldrar þeirra. Aukin þátttaka í tómstundum minnkar 
einangrun erlendu nemendanna og er einn liður í að jafna stöðu erlendra og innlendra 
nemenda.

Sú vitneskja að samband þjóðfélagsstöðu og árangurs sé veikt hér á landi (Almar 
M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007) bendir til þess að við 
séum ekki föst í viðjum stéttaskiptingar hvað varðar námsárangur nemenda. Skólar 
sem skipuleggja starf sitt og vinna með þarfir allra nemenda að leiðarljósi í samvinnu 
við foreldra geta náð árangri og stuðlað að velgengni allra nemenda, óháð kyni, upp-
runa, tungumáli eða menningu.

Skólarnir í rannsókninni 
Ánægjulegt var að sjá hversu margt í starfi skólanna kom heim og saman við það sem 
fræðimenn segja um farsælt skólastarf. 

Skólarnir þrír áttu margt sameiginlegt. Stjórnendur höfðu áhuga á fjölmenningar-
legu skólastarfi, áhersla var á sameiginlega framtíðarsýn og endurmenntun sem styður 
fjölmenningarlegt skólastarf, mikil áhersla á kennslu í markmálinu, kennsluaðferðir 
sem byggjast á samvinnu, samstarf við foreldra og vinna gegn einelti og fordómum í 
skólanum voru áberandi þættir í skólunum þremur. 

Lamptonskólinn skar sig úr í nokkrum þáttum. Umræður sem kennsluaðferð voru 
áberandi í kennslustundum þar sem skilningur nemenda á persónum og atburðum 
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var dýpkaður. Í öllu skipulagi skólastarfsins var unnið að því að brjóta niður múra 
milli fólks og var trúarbragðafræði meðal annars skyldunámsgrein í skólanum í því 
skyni. Þar var nemendum kennt að brjóta álitamál til mergjar út frá mismunandi trúar-  
og lífsskoðunum, koma með rök með og á móti og hafa jafnvægi í rökunum áður 
en þeir mynduðu sér skoðun. Kennarar röðuðu nemendum til sætis í sama tilgangi. 
Nemendur af ólíkum uppruna og trú sátu saman og kennslustundir voru brotnar upp 
með verkefnum sem reyndu á samvinnu nemenda. Það er markmið skólans að ná því 
besta út úr hverjum nemenda og einn liður í því eru skýrar reglur um skólasókn og 
skil á heimanámi. Í gögnum um skólann kom fram að fjarvistir nemenda undanfarin 
ár voru töluvert innan við 2% enda var skólasókn talin skipta miklu máli fyrir nem-
endur úr þjóðfélagshópum sem standa höllum fæti þar sem gengið er út frá þeirri 
meginhugmynd að menntun sé lykill að framtíð unga fólksins.

Tillögur
Hér á eftir verða nokkrar tillögur að áherslum við skipulag fjölmenningarlegs 
skólastarfs kynntar. Þær byggjast á því sem viðmælendur í rannsókninni telja að 
hafi reynst vel í skólastarfinu og vilja þróa áfram. Mikilvægt er að hafa í huga að 
til þess að skólastarf verði farsælt þarf skólinn að vera í samvinnu við þá aðila sem 
koma að lífi og menntun unga fólksins. Það er í samræmi við orð Banks (2010) um að 
fjölmenningarleg menntun verði að ná til alls samfélagsins. Tillögunum er skipt í þrjá 
flokka til aðgreiningar.

Skólinn sem samfélag 
• Í fjölmenningarlegu skólastarfi snúast gildin um virðingu, jöfnuð og lýðræði.
• Skólastjórnendur leiða starfið og vinna að framtíðarsýn og umbótum með þátttöku 

allra í skólasamfélaginu. 
• Mótað er skipulag um skólastarf með nemendum af erlendum uppruna.
• Endurmenntun í skólanum snýr að því að auka færni kennara í að virkja fjölbreyttan  

nemendahóp til þátttöku í eigin námi og efla samræður í skólastarfi.
• Gögn um skólana eru notuð við umbætur og umræður um skólastarfið. 
• Unnið er gegn fordómum og einelti eftir ákveðnu verklagi. 
• Ákveðinn aðili innan skólans heldur utan um mál nemenda af erlendum uppruna.

Nám og kennsla 
• Nám allra nemenda er sameiginlegt verkefni allra í skólanum.
• Lýðræðisleg vinnubrögð einkenna skólastarfið.
• Nemendur eru fræddir um ólíka menningu og trúarbrögð.
• Nemendur geta leitað til ákveðins aðila innan skólans um aðstoð við námið og 

annað er tengist veru þeirra í nýju landi. 
• Bakgrunnsupplýsingum um nemendur er safnað og námið skipulagt út frá fyrri 

reynslu og skólagöngu. Nemendum er mætt þar sem þeir eru staddir.
• Stuðlað er að virkri þátttöku erlendra nemenda með kennsluaðferðum þar sem 

áhersla er á samvinnu og þátttöku.
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• Nemendur eru þjálfaðir í að rökræða og draga ályktanir. 
• Miklar en sanngjarnar kröfur eru gerðar til nemenda. 
• Nemendur af erlendum uppruna fá sem flest tækifæri til að vera í samskiptum við 

innlenda jafnaldra sína þannig að málfærni þeirra eflist.
• Mikil kennsla er í markmálinu strax frá fyrstu skóladögum nemandans.
• Mikil áhersla er á lestur og lesskilning. 
• Nemendum er kenndur orðaforði námsgreina þannig að þeir verði sem fyrst virkir 

í kennslustundum með jafnöldrum. Því eldri sem nemendur koma, þeim mun 
meiri áhersla er lögð á þennan þátt. 

• Allir kennarar vinna með lykilhugtök og orðaforða námsgreina og nota myndir til 
að útskýra fyrir nemendum hugtök og námsefni. 

• Nemendur eru hvattir til að nota móðurmál sitt. Efni af Netinu á móðurmáli nem-
enda er nýtt sem stuðningur við námsefnið. Bókasöfn skóla hafa milligöngu um að 
útvega bækur á móðurmáli nemenda.

• Heimanámsaðstoð er í boði fyrir nemendur af erlendum uppruna.
• Vel er fylgst með framvindu náms og skólasókn hjá nemendum. 

Samstarf skólans við foreldra og nærsamfélag 
• Skólinn hefur frumkvæði að samskiptum við foreldra. Foreldrum er boðið að koma 

í skólann og fylgst er með að þeir fái tilkynningar um viðburði í skólanum.
• Skólinn hefur milligöngu um fræðslu til foreldra um mál er varða skólastarfið. 
• Skólinn kynnir fyrir foreldrum tómstundatilboð og annað sem er í boði fyrir ungt 

fólk í nærsamfélaginu. 
• Skólinn býður upp á túlkaþjónustu.
• Skólinn hefur samvinnu við foreldrafélag skólans um að vinna að þátttöku erlendra 

foreldra í starfi félagsins.
• Skólinn kynnir fyrir foreldrum, foreldrafélagi og aðilum utan skóla sem sjá um 

tómstundir fyrir ungt fólk verklag sitt gegn einelti og fordómum. 

lOKaOrð 
Það er von okkar að þær tillögur sem hér hafa verið settar fram gagnist skólum 
sem ekki hafa jafn mikla reynslu af fjölmenningarlegu skólastarfi og viðmælendur í 
rannsókninni. Markmið fjölmenningarlegrar menntunar er menntunarlegur jöfnuður. 
Það liggur í eðli slíkra markmiða að þeim verður aldrei náð í eitt skipti fyrir öll heldur 
verður að vinna stöðugt að framgangi þeirra. Því er rétt að taka fram að ekki er hægt að 
nota tillögurnar hér að framan sem gátlista heldur er um að ræða lýsingu á skólastarfi. 
Ekki er hægt að merkja við vissan fjölda atriða og ætla að skólastarfið sé þannig orðið 
fjölmenningarlegt heldur þurfa atriðin að ganga eins og rauður þráður í gegnum allt 
skólastarfið.
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What can we learn from successful multicultural
teaching practices in three compulsory schools?

aBstraCt
In recent years, the number of immigrant students has increased considerably in com-
pulsory schools in Iceland. Research shows that the achievement of these students on 
comprehensive national examinations is relatively low (Almar M. Halldórsson, Ragnar 
F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson and Júlíus K. Björnsson, 2010). It is accordingly of interest  
to examine successful multicultural schools, i.e. their values, teaching emphasis  
and structure. What are the major factors in multicultural schools that contribute the 
most to helping all students to function effectively?

Multicultural education incorporates the idea that all students, regardless of their 
gender, language and social class and their ethnic, religious, racial, or cultural charac-
teristics, should experience educational equality. Scholars claim that students can best 
achieve control of their lives and situation if the school environment is characterised 
by democracy and empowerment. Culturally responsive pedagogy is also claimed to 
be necessary in empowering diverse students (Banks, 2010; Nieto, 2010). 

Data was collected from three schools, two in the capital Reykjavik, Iceland, and 
one in London, England. Immigrant students were in large numbers in all these 
schools and the schools had all developed effective working procedures to meet their 
needs. The ratio of the immigrant students was 20%, 40% and 80% in the schools. A 
number of teachers in all these schools were interviewed, as well as school managers. 
In all cases school managers were interviewed first – one manager at each school. 
They were asked to suggest teachers to interview, i.e. teachers with considerable  
experience at their schools in working with immigrant students. Thirteen teachers 
were interviewed. Home pages and other written documents were also examined 
from all the schools. The data collection took place April to June 2010. In the data col-
lection, an emphasis was placed on trying to discover what contributed the most to 
helping the immigrant students to function effectively. 

The findings show that all the schools have evolved a specific strategy for working 
with immigrant students. All the schools have developed clear visions and structures 
concerning teaching and learning, with the values of respect, equity and democracy 
as the guiding elements. In all the schools, key administrators showed great ambi-
tions for multicultural education. They were all up to date in research on multicul-
tural education and developed and adjusted the working procedures in their schools  
accordingly. In all the schools, support for teachers concerning multicultural work 
was a strategic part of their in-service plans. In each school, one or more selected 
teachers were responsible for the multicultural programme at their school. 

Teaching strategies were based on collaboration and pedagogical conversations in 
all the schools, i.e. all the students were taught the importance of confronting critical 
issues with discussions. Generally, teachers kept good records of students’ academic 
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work and made demands concerning academic achievement. They also maintained 
good relations with their students. Mastering the “new language” was considered the 
key for success in all the schools and “the language” comprised a significant aspect 
of the curriculum. The emphasis was both on interpersonal communication skills, as 
well as enhancing academic proficiency. 

The immigrant students in all the schools received instruction in a variety of sub-
jects, resulting in active participation with their school peers. They were also assisted 
with their homework and were strategically placed in their classrooms in order to 
avoid the isolation of certain students. All the managers and the teachers took a very 
determined standpoint against prejudice and bullying in their schools. In all cases 
there was a detailed process for dealing with such problems. Teaching religious stud-
ies was considered a significant tool for sensitizing students to the various religions, 
and to diverse beliefs. 

The schools were all proactive in communicating with parents and considered  
cooperating with them an important element for success. The parents’ associations 
provided active support in all the schools. In one of the schools, parents wanted to 
receive guidance on how to assist their children with their studies. The two Icelandic 
schools offered specific courses for parents concerning their support role as well as 
leisure and sport activities available to students. These courses were offered in several 
languages. None of the schools offered lessons in the students’ mother tongue, but 
parents were encouraged to talk to their children at home, read to them, and teach 
them in their mother tongue. 

Keywords: Multicultural education, school structure, equity, empowerment 
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Lýðræðislegt samræðumat
Innra mat á starfi fjögurra leikskóla

Innra mat með utanaðkomandi matsaðila var unnið í fjórum leikskólum . Nálgunin var þátt-
tökumiðað mat með áherslu á lýðræðislega samræðu . Tekin voru umræðuhópaviðtöl við  
fulltrúa fjögurra til fimm ára barna og rýnihópaviðtöl við fulltrúa foreldra leikskólabarna og 
starfsfólks leikskólanna . Ávinningur og annmarkar lýðræðislegs samræðumats á leikskóla-
starfi voru skoðaðir með innra mati sem helstu hagsmunaaðilar leikskólastarfsins tóku þátt 
í, þ .e . starfsfólk, foreldrar og börn, en með stuðningi ytri aðila . Þátttakendur í matinu töldu 
að helstu kostir samræðumats fælust í umræðunni milli fulltrúa helstu hagsmunaaðila leik-
skólastarfsins um gildi og viðmið matsins . Sjónarmið barna gáfu innsýn í upplifun þeirra á 
starfi leikskóla og vísbendingar um hvernig stuðlað verði að menntun í leikskólum og komið  
til móts við þarfir barnanna . Þannig má tryggja að starfsemin taki ekki einungis mið af 
hagsmunum eins hóps, starfsfólksins sem skipuleggur starfið, á kostnað barna og foreldra . 

Efnisorð: Lýðræðislegt samræðumat, mósaík-aðferðin, mat á leikskólastarfi, sjónarmið 
barna

inngangur
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á innra mati á leikskólastarfi á Íslandi og gæðum 
þess (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2002; Jóhanna Einarsdóttir, 2005a, 2005b, 2006). Margar  
leiðir eru farnar og stundum hafa börn verið höfð með í ráðum. Könnun sýnir að oft 
hefur verið stuðst við fyrirfram ákveðin viðmið eða kvarða sem sérfræðingar í leik-
skólafræðum hafa útbúið (Menntamálaráðuneytið, 2006). Slíkir kvarðar eru þó taldir 
einfalda flókið starf leikskóla og ekki gefa af því rétta mynd (Lee og Walsh, 2005). Því 
þarf að finna nýjar leiðir til að meta starfsemi leikskóla og til að skilgreina þau viðmið 
sem stuðst er við (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; House og Howe, 2000). Það sem 
helst krefst frekari skoðunar er hvaða aðferðir eru heppilegastar þegar svo flókið starf, 
sem bundið er menningu og samhengi hverju sinni, er metið (Layzer, Goodson og 
Moss, 1993). Þá er talið að samræður séu sérstaklega mikilvægar þegar leikskólastarf 
er metið (Malaguzzi, 1993a; 1993b). 
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Markmið rannsóknarinnar var því meðal annars að skoða ávinning og annmarka 
þess að að nota lýðræðislegt samræðumat í innra mati leikskóla. Lögð var áhersla á 
að fanga álit ákveðins hóps hagsmunaaðila á því hvað telst mikilvægt í námi leik-
skólabarna og þjónustu við þau. Þegar samræðumat er notað er lögð áhersla á að hafa 
fulltrúa allra hagsmunaaðila með í ráðum, að gefa öllum röddum vægi og að viðhalda 
valdajafnvægi í umræðu (House og Howe, 2000). Börn hljóta að teljast helstu hags-
munaaðilar leikskólastarfs, en jafnframt þeir aðilar sem valdaminnstir eru. Því þarf 
að leggja sérstaka áherslu á að fá fram viðhorf þeirra og að kynnast aðferðum þar 
að lútandi. Litið er á börn sem borgara og á réttur barna til þátttöku í leikskólastarfi 
að tryggja þeim aðgang að ákvarðanatöku og mati. Samræðumat gefur möguleika á 
þátttöku barna í mati á starfi leikskóla og samrýmist vel helstu áherslum í Samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Sameinuðu þjóðirnar, 1989). Sá samningur 
hefur aukið réttindi þeirra til þátttöku í samfélaginu og til að hafa áhrif á umhverfi sitt, 
meðal annars með því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

Mat á lEiKsKólastarfi
Mat verður ætíð til í einhverju skipulagi, einhverju ákveðnu félagslegu samhengi. 
Það stendur ekki eitt og sér sem einhver rök eða aðferð, laust við tíma og rúm, og það 
er ekki heldur laust við gildi eða hagsmuni. Matsaðferðir eru öllu heldur samofnar 
ákveðinni félags- og stofnanalegri starfsemi og kerfi. (House og Howe, 2000, bls. 3, 
þýðing greinarhöfunda) 

Markmið mats á gæðum leikskólastarfs samkvæmt lögum er að skoða hvort leikskól-
ar starfi eftir lögum og reglugerðum og að veita ákveðnar upplýsingar um það starf 
sem fram fer innan leikskólans og þann árangur sem næst með því. Einnig er hlutverk 
mats að auka gæði starfsins og tryggja rétt barna og þjónustu þeim til handa. Í lögum 
um leikskóla er mat flokkað í annars vegar ytra mat og hins vegar innra mat leik-
skóla eða sjálfsmat þeirra (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Starfsmenn stofnunar geta 
séð um innra mat en einnig getur utanaðkomandi aðili framkvæmt innra mat í sam-
starfi við starfsmennina. Ytra mat getur tengst eftirlitshlutverki annarrar stofnunar, 
t.d. ráðuneytis eða sveitarfélaga. Í lögunum segir enn fremur að hver leikskóli eigi 
að meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku 
starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á. Mat er ekki síst fyrir þá hagsmuna-
aðila sem veikustu röddina hafa og er meðal annars til þess gert að hvetja til samræðu 
milli hagsmunaaðila, í þeim tilgangi að hjálpa þátttakendum að skilja sjónarmið sín og 
athuganir betur (House og Howe, 2000). 

Lýðræðislegt samræðumat
Á áttunda áratug tuttugustu aldar fóru menntunarfræðingar að mótmæla tæknilegum 
matsaðferðum og töldu þær ekki henta skólastarfi (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 
2004). Þeir lögðu þess í stað áherslu á mannlega þáttinn í mati sem endurspeglaði 
hið flókna samhengi hversdagsins og hin ólíku sjónarmið þeirra sem að starfseminni 
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komu. Í kjölfarið spratt upp ný nálgun að matsfyrirkomulagi, nálgun þar sem áhersla 
var lögð á þátttöku hagsmunaaðila. Í þátttökumiðaðri matsnálgun reynir matsaðili 
að draga fram ólík gildi og þarfir þeirra sem koma að starfseminni sem metin er og 
áhersla er lögð á að það sem er „gott“ veltur á gildum og viðhorfum þátttakenda. 

Einn kostur þess að styðjast við þátttökumiðaða nálgun í mati á leikskólastarfi er 
að gengið er út frá því að leikskólastarfsemi sé flókin. Mikilvægt er að lýsa henni 
sem slíkri til að aðrir geti lært af henni. Annað mikilvægt atriði er að nálgunin sé 
sveigjanleg og geri matsaðila mögulegt að taka með í reikninginn það samhengi sem 
starfsemin fer fram í. Síðast en ekki síst gefur þátttökumiðuð nálgun möguleika á því  
að halda uppi samræðum við hagsmunaaðila og að ljá valdalitlum hagsmunaaðilum 
rödd (Fitzpatrick o.fl., 2004). Lýðræðislegt samræðumat flokkast undir þátttökumiðaða  
matsnálgun en margir hafa hvatt til samstarfs matsaðila og hagsmunaaðila við mat á 
starfsemi. Þá hafa nýleg viðhorf kallað á lýðræðisleg vinnubrögð, umræðu, umhugsun  
og þátttöku allra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta í starfi stofnunar (Fitzpatrick 
o.fl., 2004; House og Howe, 2000). House og Howe (2000) hafa gengið skrefinu lengra 
í átt til þátttökumiðaðrar nálgunar í lýsingu sinni á lýðræðislegu samræðumati. Ágæt 
rök fyrir því að styðjast við lýðræðislegt samræðumat má finna hjá Zinn (1990, bls. 6, 
þýðing greinarhöfunda):

Mér virðist að það sé í andstöðu við anda lýðræðis að treysta á hugsuði, valdamenn 
og sérfræðinga. Lýðræðið hvílir á þeirri hugmynd, að frátöldum tæknilegum smá-
atriðum þar sem sérfræðingar koma að gagni, að allar mikilvægar ákvarðanir sem 
taka þarf í samfélagi séu á færi almennra borgara. Ekki einungis getur venjulegt fólk 
tekið ákvarðanir um þessi atriði, heldur ætti það að gera það, því að borgarar skilja 
hagsmuni sína betur en sérfræðingar.

Þrennt þarf til í lýðræðislegu samræðumati: Í fyrsta lagi að tekið sé tillit til allra hags-
muna (e. inclusion), í öðru lagi að samræður fari fram í upphafi matsins um hagsmuni 
þeirra sem að matinu koma (e. dialogue) og í þriðja lagi að rökrætt sé hvernig niður-
stöður matsins skuli notaðar (e. deliberation). Umræða og umhugsun um gildi og 
viðmið er fyrirferðarmikil og þurfa þátttakendur í mati að komast að kjarna málsins 
(Guba og Lincon, 1981; House og Howe, 2000). 

Varpað hefur verið fram nokkrum atriðum sem mikilvægt er að hafa í huga þegar 
lýðræðislegt samræðumat er framkvæmt (Greene, 2000; House og Howe, 2000). Þessi 
atriði lúta að:

• matsaðila og hlutleysi hans, 
• aðgengi fulltrúa hagsmunaaðila að mati og annmörkum á þátttöku valdaminnstu 

hagsmunaaðila,
• tímaskorti þátttakenda, 
• valdaójafnvægi,
• þátttöku í mati og
• rökræðu og umræðu í mati.

Matsaðili þarf að komast hjá því að vera talinn hliðhollur einhverju viðhorfi eða hags-
munum og þar er mikilvægt að hann sé heiðarlegur í viðhorfum sínum og geri grein 
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fyrir þeim fremur en að telja sig vera hlutlausan (Greene, 2000). Talin er meiri hætta á 
því að matsaðili skilji ekki hagsmuni hópsins eða mistúlki þá en að hann sé hliðhollur 
ákveðnu viðhorfi (House og Howe, 2000). Hagsmunaaðilar eru þeir sem best eru til 
þess fallnir að ræða og ígrunda með stuðningi matsaðila. Matsaðili á ekki endilega 
að taka að sér að halda á lofti hagsmunum valdaminni aðila heldur fremur að haga 
matinu þannig að þeir hagsmunaaðilar eigi greiðan aðgang að samræðunni. Þannig á 
lýðræðislegt samræðumat að efla vald þeirra sem minna mega sín. 

Huga verður að því að allir hagsmunir starfsins hafi verið skilgreindir og að full-
trúar þeirra taki þátt í matinu. Oft eru það valdaminni hópar sem hafa ekki aðgang að 
mati. Börn á leikskólaaldri hafa til dæmis ekki alltaf komið að mati menntamálaráðu-
neytisins á leikskólum. Þó svo að í aðalnámskrá leikskóla sé lögð áhersla á að börn 
taki þátt í áætlanagerð og komi að ákvarðanatöku um leikskólastarfið eru börn oft sett 
í umhverfi og aðstæður sem þau hafa ekkert að segja um, og taka þá fullorðnir allar 
ákvarðanir fyrir þau (Graue og Walsh, 1998; Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011). Lýðræðislegt samræðumat, þar sem gildi eru til 
umræðu, er krefjandi verkefni fyrir matsaðila því ýmsar hindranir geta verið á leið-
inni þar sem hagsmunir rekast á (Greene, 2000). Því er mikilvægt að þeir sem koma 
að mati gefi sér góðan tíma til að átta sig á því að eðli málsins samkvæmt er um ólíka 
hagsmuni að ræða sem þurfa að vera uppi á borðinu meðan á mati stendur. Hætta er 
á að hagsmunir komi ekki upp á yfirborðið og séu ekki ræddir og það gerir matið ekki 
eins áreiðanlegt. 

Tímaskortur getur háð þátttökumiðuðu mati, þar sem erfitt getur verið fyrir for-
eldra að mæta í rýnihóp á vinnutíma og starfsfólk leikskóla á erfitt með að taka þátt í 
umræðum og mati eftir að vinnutíma þess lýkur. Einnig getur mikil starfsmannavelta 
komið niður á mati. Oft eru það hinir valdameiri hagsmunaaðilar sem stjórna þeim 
áherslum sem leiða matið. Hlutverk matsaðila hlýtur því að vera að jafna völd í hópn-
um, að gefa öllum orðið og hvetja þá sem eru óframfærnir til að taka þátt í umræðum. 
Matsaðili þarf að geta stjórnað samræðunni í matinu þannig að raddir valdaminni 
hópa heyrist. Má þar til dæmis nefna sérhæfðar aðferðir við að fá fram viðhorf barna 
í mati (Clark og Moss, 2001).

Bein þátttaka hagsmunaaðila í mati getur verið tímafrek og erfið. Fulltrúar þurfa 
því að gefa sér tíma og mikilvægt er að fá fram áreiðanleg gögn frá þátttakendum. 
Gildi og hagnýting matsins verður því meiri sem þátttakan er virkari. Tilgangur mats 
þarf að vera ljós og einnig gildi þess fyrir þá starfsemi sem metin er. Þó að þátttaka 
hagsmunaaðila sé mikilvæg er jafn mikilvægt að huga vel að því hvers eðlis þátttaka 
þeirra sé og einskorða hana við það sem máli skiptir. 

Oft lenda matsaðilar í tímahraki og sleppa rökræðu um niðurstöður. Rökræðan er 
eitt mikilvægasta skrefið í matinu og færni matsaðila til að hlusta skiptir því miklu 
máli, og þá ekki eingöngu að hlusta á það sem sagt er heldur einnig hið ósagða (Dahl-
berg, Moss og Pence, 2007). Í þeirri rökræðu er einnig mikilvægt að virða ólík sjónar-
mið og fjölbreytileika tilverunnar. Því lengra sem rökræðan nær, þeim mun betri verða 
niðurstöðurnar. 

Í samræðumati er áríðandi að koma samræðunni að kjarna málsins í stað þess að 
festast í umræðu um matsaðferðir (Greene, 2000). Oft eru hagsmunaaðilar uppteknir 
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og hafa ekki tíma til að taka þátt í djúpum rökræðum eða gleyma sér í umræðum um 
matsaðferðir eða atriði sem lúta að framkvæmd matsins fremur en að ræða það sem 
skiptir máli, þ.e. gildin og innihald starfsins. Þá gleypir samræða um aðferðafræðina 
umræðuna um gildismatið. Sérstaklega er hætt við þessu þegar börn eiga í hlut þar 
sem starfsfólk leikskóla telur sig ef til vill ekki hafa þær aðferðir sem þróaðar hafa 
verið til að ná röddum barna fullkomlega á valdi sínu. Þá getur farið mikill tími í um-
ræður um aðferðirnar en minni tími í að ræða tilganginn með því að hlusta á börnin 
og til hvers sjónarmið þeirra eigi að leiða. 

Viðmið mats Mat á skólastarfi byggist ávallt á þeim gildum og viðmiðum sem starfs-
fólk, foreldrar og börn hafa komið sér saman um, en hvernig sem mat er framkvæmt 
og hverjar sem aðferðirnar eru, þá er mat ávallt gildishlaðið (Guba og Lincoln, 1981). 
Gunnar E. Finnbogason (2004) hefur skoðað á hvaða gildum íslenskt skólastarf bygg-
ist og hver sé þáttur og hlutverk gilda í skólastarfi. Hann fjallar um tengsl gilda við 
spurninguna um hið góða líf. Telur Gunnar þau snúast um val á áherslum í lífinu og 
að ólík gildi hafi áhrif á hegðun okkar. Einnig heldur Gunnar því fram að gildin teng-
ist lífsstíl okkar og menningu. Gildi mótast af mati okkar og forgangsröðun á því sem 
talið er eftirsóknarvert (Løvlie, 1996; Orlenius, 2001). Námskrá skóla endurspeglar oft 
þá hugmyndastrauma sem finnast í samfélaginu hverju sinni. Þá er ekki eingöngu átt 
við pólitískar og efnahagslegar hugmyndir, heldur einnig menningarlegar. Í því sam-
bandi má benda á þá staðreynd að Ísland er aðili að Samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins (Sameinuðu þjóðirnar, 1989) sem tekur sérstaklega á réttindamálum 
barna. Þau gildi sem þar eru undirstrikuð virðast vera sameiginleg þeim þjóðum sem 
hafa samþykkt hann, þrátt fyrir ólíka menningu og trúarbrögð (Gunnar E. Finnboga-
son, 1999). 

Mat á leikskólastarfi mótast einnig af hugmyndastraumum, kenningum og fræðum 
og hafa viðhorf undanfarinna ára einkennst af nútímakenningum um gæði og staðla 
í leikskólastarfi (Dahlberg o.fl., 1999). Gæði hafa verið skilgreind sem fyrirsjáanleg, 
stöðug og mælanleg samkvæmt fyrirframgefnum stöðlum. Umræða um staðla á rætur  
sínar að rekja til viðskiptalífs og iðnaðar. Ekki er þó hægt að líta umönnun barna sömu 
augum og viðskiptalífið, þ.e. sem ferli með ákveðnar niðurstöður í huga, heldur þarf 
að líta á góða umönnun í siðferðilegu ljósi þar sem ekki er hægt að líta á barnið né 
kennarann sem hluti (Wærness, 1999). Katz hefur til að mynda orðið tíðrætt um hug-
takið „verksmiðju“ þegar hún fjallar um leikskólastarf í Bandaríkjunum: „Mér sýnist 
leikskólar eiga á hættu að verða allir steyptir í sama mótið. Verksmiðjum er ætlað að 
breyta hráefni í tilbúna vöru með því að meðhöndla hana á ákveðinn hátt“ (Katz, 
1993, bls. 33–34, þýðing greinarhöfunda). Hér er Katz að lýsa því hversu tæknigert 
eða staðlað leikskólastarf er orðið, þar sem innihaldið er vel skilgreint og mælanlegt. 
Menntun, nám og uppbygging þekkingar er ekki tæknileg í eðli sínu og háð mati sér-
fræðinga, heldur þurfum við að huga að merkingu menntunar fyrir þá sem að henni 
koma, hugsa og axla ábyrgð á því sem við erum að gera (Rinaldi, 2006). Nauðsynlegt 
er að gagnrýna það sem er sjálfsagt í tilveru okkar, að láta umræðuna um menntun 
„stama“ í stað þess að fljóta gagnrýnislaust (Rose, 1999). Með því að einskorða leik-
skólastarfið við mælanlegar einingar er verið að útiloka ákveðna umræðu og aðferðir 
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(Layzer o.fl., 1993). Þá er starfsemi leikskóla tekin úr menntunarfræðilegu samhengi 
og um leið er dregið úr fagmennsku; „hvernig“ kemur í stað „af hverju“. 

Í stað þess að tæknigera leikskólastarfið og nota tæknilega mælikvarða við mat á 
leikskólastarfi er hægt að setja staðbundin viðmið með þátttöku þeirra sem í hlut eiga. 
Dæmi um slíkt má sjá í skýrslu sem gefin var út af European Commission Network on 
Childcare-samtökunum (1996), Quality targets in service for young children . Þau fjörutíu 
viðmið sem þar eru sett fram eru afrakstur af fimm ára ferli, þar sem umræðugrund-
völlur um gæði var lagður fyrir tólf sérfræðinga Evrópusambandsins. Skýrsluhöfundar  
telja að gæði séu huglægt hugtak sem byggist á gildum og trú, og að skilgreiningu á 
gæðum sé aldrei lokið, það sé ferli sem geri ráð fyrir reglubundinni endurskoðun og 
sé mikilvægt í sjálfu sér. Ferlið eigi að vera þátttakendamiðað og lýðræðislegt, með 
ýmsum hagsmunaaðilum innanborðs, þar á meðal börnum, foreldrum og kennurum. 
Viðurkenna þurfi að þarfir, viðhorf og gildi þessara hópa eru oft ólík. 

Af framansögðu er ljós nauðsyn þess að skilgreina það sem er okkur mikilvægt í 
leikskólastarfi. Í því sambandi þurfum við að spyrja okkur hvað við viljum börnum 
okkar til handa og hvernig við skilgreinum gott líf og merkingarbæra tilveru. Þau svör 
sem við gefum segja margt um skilning okkar á stöðu barna í samfélaginu. öðlast þarf 
skilning á því hvernig leikskólastarfsemi er fremur en að meta gæði hennar eftir fyrir-
fram gefnum kvörðum. Með skilningi og umræðum spretta síðan fram breytingar og 
leikskólinn verður „skóli sem breytist“ (e. school which changes), síbreytileg stofnun 
sem þróast í stöðugri samræðu foreldra, starfsfólks og barna (Dahlberg o.fl., 2007). 

Sjónarmið barna í mati
Á árum áður áttu börn að sjást en ekki heyrast. Sjónarmið þeirra voru lítils virði og 
áhersla lögð á að börn þegðu og hlustuðu á þá fullorðnu (Loftur Guttormsson, 1983). 
Nú eru breyttir tímar og aukinn áhugi á því að hlusta á skoðanir barna á leikskóla-
aldri (Clark, Kjørholt og Moss, 2005; James, 2002; James og Prout, 1997; Mauthner, 
1997). Clark og Moss (2001) hafa sett fram umgjörð um hlustun sem reyndist gagnleg 
fyrir þessa rannsókn en umgjörðin byggist á margþættum aðferðum við að ná fram 
viðhorfum barna sem taka mið af fjölbreyttum tjáningarmáta þeirra. Lögð er áhersla 
á þátttöku barna þar sem gengið er út frá því að börn séu sérfræðingar í lífi sínu. 
Ígrundun meðal barna, foreldra og annarra þátttakenda er talin vera mikilvæg fyrir 
túlkun og merkingu þess sem börn segja. Með því að túlka og byggja upp merkingu 
er verið að hlusta á börn á virkan hátt í anda uppeldisfræði hlustunar (e. pedagogy 
of listening). Leggja þarf áherslu á sveigjanleika umgjarðarinnar svo hægt sé að laga 
hana að hverjum leikskóla fyrir sig. Lögð er áhersla á upplifanir barna þar sem fjallað 
er um reynslu þeirra fremur en nám þeirra og þarfir. Hlustun er inngróin í starfið  
(e. embedded into practice), en það felur í sér að hægt er að styðjast við umgjörðina 
sem matstæki og einnig í daglegu leikskólastarfi. Þá er átt við að hlustun verði stöðug 
samræða barna og fullorðinna, í stað þess að vera einstaka samtal um samráð.

Nálgun Clark og Moss (2001, 2005) á grundvelli þessara atriða er svokölluð mósaík- 
nálgun (e. the mosaic approach) en nafnið vísar til margra brota sem mynda eina 
heild. Mósaík-nálgunin felur í sér tvö stig. Fyrra stigið vísar til brota af viðhorfum 
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sem börn og fullorðnir safna saman. Hvert brot gefur þátttakendum færi á að kynnast 
viðhorfum barnanna eða reynslu þeirra af lífinu í leikskólanum. Styrkleiki aðferðar-
innar felst þó fremur í seinna stiginu; að safna þessum brotum saman með umræðu, 
ígrundun og túlkun. Fullorðnir þátttakendur hafa tvö meginhlutverk: Þeir ígrunda 
hvernig þeir halda að lífið sé í leikskólanum og þeir hlusta á viðhorf barnanna (Clark 
og Moss, 2001). 

Sýn foreldra á það hvernig barnið þeirra upplifir og lítur á leikskólann sinn getur 
verið mynd sem fyllir í eyður, sérstaklega þegar um lítil börn er að ræða. Einn liður 
í söfnun viðhorfa er að taka viðtöl við foreldra barnanna. Til grundvallar viðtalinu 
eru lagðar spurningar svipaðar þeim sem börnin svara í umræðuhópnum. Spurt er 
hvernig foreldrarnir halda að barni sínu líði í leikskólanum, hvernig góður dagur þar 
sé og/eða slæmur. Þetta er sérlega mikilvægt brot í heildarmyndinni þegar um ung 
börn er að ræða. Viðhorf kennara eru ekki síður mikilvæg, og í viðtölum við kennara 
eru notaðar svipaðar spurningar og lagðar eru fyrir foreldra (Clark og Moss, 2001). 

Þegar börn og fullorðnir hafa safnað saman viðhorfum kemur að seinna stigi 
mósaík-nálgunarinnar, sem felst í að sameina þau brot sem safnað hefur verið saman 
til að öðlast frekari skilning á lífi barnanna. Þá geta komið fram ólík sjónarhorn hjá 
foreldrum, starfsfólki og börnum sem þarfnast frekari umræðu til að dýpka skilning 
okkar á sjónarmiðum barna og lífsreynslu þeirra í leikskólum (Clark og Moss, 2001). 

Lítið hefur verið um rannsóknir þar sem skoðanir barna koma fram og hefur því 
verið talin hætta á að litið sé á börn sem einsleitan hóp með svipaðar skoðanir (Christ-
ensen og Prout, 2002; James og Prout, 1997). En eftir því sem rannsóknum fjölgar kemur  
í ljós að börn hafa jafn ólíkar skoðanir og aðrir hópar. Ef litið er á áhrif þess að hlusta 
á sjónarmið barna, þá benda rannsóknir til þess að það geti meðal annars aukið sjálfs-
álit barnanna og innsýn þeirra í þátttöku í lýðræðislegum vinnubrögðum. Að hlusta 
á börn getur haft áhrif á viðhorf foreldra þeirra og starfsfólks til getu barnanna og 
innsæis þeirra, og getur til dæmis leitt til breytinga á skipulagi leikskólastarfs (Clark, 
2005). Borland, Laybourn, Hill og Brown (1998) hafa í þessu samhengi skilgreint ráð-
gjöf barna sem vegvísi til aðgerða. Þar eiga þau við að skoðanir barna eigi að taka 
alvarlega og að þær eigi að leiða til breytinga á leikskólastarfi. 

Ekki er allt jákvætt við að leita eftir viðhorfum barna. Annars vegar getur til-
gangurinn með því að leita eftir sjónarmiðum þeirra verið óljós og hefur hlustunin 
þá takmarkað gildi. Börnin upplifa þá hugsanlega að skoðanir þeirra leiði ekki til 
neins og veigra sér við þátttöku síðar meir (Clark, McQuail og Moss, 2003). Hins 
vegar getur áhugi á því að leita eftir ráðum hjá börnum orðið að eftirliti og stjórnun  
í stað valdeflingar, þar sem hinn fullorðni hnýsist í einkalíf barnanna. Eftir því sem 
aðferðum við að fá fram sjónarmið barna fjölgar getur innrás í einkalíf þeirra orðið 
meiri. Því krefst hlustunin þess að hinir fullorðnu geti ákveðið hvaða upplýsingar frá 
börnunum eigi erindi til stofnana eða í stjórnkerfið og til almennings.
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Rannsóknarspurningar
Þessi rannsókn fjallar um lýðræðislegt samræðumat á starfi leikskóla. Eftirfarandi 
spurningar leiddu rannsóknina: 
1. Hvað telja fulltrúar barna, foreldra og starfsfólks mikilvægt í námi leikskólabarna 

og þjónustu við þau?
2. Hver er ávinningur og hverjir eru annmarkar þess að nota lýðræðislegt samræðu-

mat í innra mati með þátttöku helstu hagsmunaaðila leikskólans, starfsfólks, for-
eldra og barna?

aðfErð
Leikskólarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru valdir markvisst (e. purposeful sam-
pling) með markmið rannsóknarinnar í huga (Silverman, 2000). Fjórir leikskólar eða 
öllu heldur fjögur tilvik voru valin, en tilviksrannsókn er algengasta rannsóknarsnið 
í mati. Hún kemur sérlega vel að gagni þegar lýsa á einhverju nákvæmlega og til að 
öðlast skilning á starfsemi. Hún gerir einnig ráð fyrir ólíkum sjónarmiðum og leitar 
ekki eftir einum sannleika. Tilviksrannsókn hentar einnig vel til að fá fram þarfir 
þátttakenda í þarfagreiningu (Fitzpatrick o.fl., 2004). Þeir leikskólar sem valdir voru 
starfa eftir ólíkum starfsaðferðum. Af trúnaðarástæðum er einungis gerð grein fyrir 
vettvangi í grófum dráttum og þar sem það þjónar tilgangi rannsóknarinnar. Til að 
tryggja nafnleynd hafa leikskólunum verið gefin gervinöfn. Leikskólarnir sem tóku 
þátt í rannsókninni voru Hóll, Kátakot, Gullkistan og Klettur. 

Gagnasöfnun fór fram veturinn 2005−2006. Þátttakendur voru alls 78, þar af 36 
börn, 19 foreldrar og 23 starfsmenn leikskólanna. Jafnframt var rituðum gögnum um 
starfsemi leikskólanna safnað og þau greind.

Fyrsta stig í ferli lýðræðislegs samræðumats var að skilgreina hagsmunaaðila 
matsins (sjá mynd bls. 61). Því næst voru fulltrúar þeirra valdir á markvissan hátt af 
leikskólastjóra hvers leikskóla. Viðtöl voru tekin við börn í litlum hópum og teikn-
uðu þau meðan á viðtalinu stóð. Samræður barnanna voru afritaðar og greindar og 
kynntar í rýnihópum sem í sátu saman fulltrúar foreldra og starfsfólks hvers leikskóla. 
Í rýnihópunum voru sjónarmið barnanna rædd og ígrunduð ásamt því að foreldrar og 
starfsfólk ræddi viðhorf sín til starfsemi leikskóla. Umræðurnar í rýnihópunum voru 
síðan afritaðar og greindar. Að lokum voru rýnihópar foreldra og starfsfólks kallaðir 
aftur saman í leikskólunum til að ræða heildarniðurstöður og nýtingu matsins.
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Mynd. ferli lýðræðislegs samræðumats

Hagsmunaaðilar  
skilgreindir

Fulltrúar hagsmunaaðila valdir

Börn – Foreldrar – Starfsfólk 

Viðtöl tekin við börn  
í umræðuhópum

Viðtöl  
afrituð og greind

Umræða afrituð  
og greind

Niðurstöður úr umræðum barna kynntar  
í rýnihópum foreldra og starfsfólks

Umræður um áherslur í menntun og þjónustu leikskóla 

Niðurstöður mats kynntar í rýnihópi foreldra  
og starfsfólks og rætt um nýtingu þeirra

Samræðuhópur barna
Samræðuhópur barna er ein tegund viðtals og er talinn vera heppileg leið til að ræða 
ákveðin atriði við börn (Hoppe, Wells, Morrison, Gillmore og Wilsdon, 1995). Mikil-
vægt er að velja staðsetningu vel, vera sveigjanlegur meðan á samræðum stendur, 
vera næmur á þarfir barnanna og að taka sér góðan tíma í verkið (Clark og Moss, 
2001). Í samræðum við börn þarf auk þess að huga að því að hafa viðtalsrammann 
víðan og leyfa börnunum að velja viðtalsefnið að einhverju leyti (Mauthner, 1997). 
Clark og Moss (2001) mæla til dæmis með því að samræðuhópur sé byggður upp 
með nokkrum spurningum um daglegt líf barnanna í leikskólanum. Samræðurnar 
geta endað á opinni spurningu sem gefur börnunum færi á að bæta við einhverjum 
upplýsingum. 

Gefa þarf gaum að tungutaki í umræðum við börn. Árangursríkt reynist að hvetja 
börn til að nota sitt eigið tungutak og sinn eigin samskiptamáta og biðja um nánari 
skýringar þegar við á (Graue og Walsh, 1998; Mauthner, 1997). Viðtöl við börn þarf 
að taka upp á segulband, þar sem samræður geta verið ákafar og mikilvægt er að 
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afrita upptökurnar nákvæmlega (Hitchcock og Hughes, 1995). Graue og Walsh (1998) 
benda á að börn eru oft ekki eins feimin við segulbandsupptökur og fullorðnir. Gott er 
að undirbúa börnin fyrir samræðurnar þannig að þau viti hvað standi til og hvenær 
(Doverborg og Pramling Samuelsson, 2000). Tímasetning getur einnig verið mikil-
væg; ekki er gott að trufla börnin í verkefnum þeirra og mega umræðurnar ekki taka 
of langan tíma. 

Í þessari rannsókn var talað við sex til tólf börn í hverjum leikskóla og voru börnin 
á aldrinum fjögurra til fimm ára, á sínu næstsíðasta og síðasta skólaári. Talað var við 
þrjú börn í einu af sama kyni. Samræðurnar áttu sér stað í lokuðu herbergi í leik-
skólunum, þar sem hópurinn fékk frið fyrir öðrum börnum. Segulbandi var stillt upp 
á borði og litir og blöð höfð aðgengileg og settust börnin til að byrja með í kringum 
borðið. Meðan á samræðum stóð gátu börnin teiknað mynd eða hreyft sig um her-
bergið að vild. Þess var gætt að rannsakandi væri sveigjanlegur og næmur á börnin 
og þeim leyft að ræða um það sem var þeim efst í huga. Samræðurnar tóku yfirleitt 
um 30–45 mínútur og voru börnin dugleg að tjá sig og höfðu oft vel mótuð viðhorf til 
leikskólastarfsins. Þó gátu svörin oft og tíðum verið stutt og rökin stundum „af því 
bara“. Stundum þurfti að endurtaka spurningar sem börnin svöruðu ekki er leið á 
umræðurnar, og voru þau þá oft reiðubúin með svar skömmu síðar. Í lokin var rætt 
um það sem börnin höfðu teiknað meðan á samræðunum stóð, og varpaði sú umræða 
frekara ljósi á margt sem rætt hafði verið um. 

Rýnihópar 
Algengt er að nota rýnihópa til að nálgast upplýsingar frá hópi fólks. Þeir eru í eðli 
sínu líkir viðtali en byggjast á hópavinnu. Fær rýnihópsstjóri nýtir sér það sem þátt-
takandi í rýnihópi segir til að fá fram viðbrögð annarra þátttakenda og kemur þannig 
af stað samræðu í hópnum (Fitzpatrick o.fl., 2004). Hálfopin viðtöl eru notuð í rýni-
hópum og spurningar sem varpað er fram eiga að hvetja til umræðna meðal þátt-
takenda til að öðlast skilning á umræðuefninu. Rýnihópar koma sérlega vel að gagni 
við þarfagreiningu og í formlegu mati. Mælt er með sjö til tíu þátttakendum í rýnihópi 
(Fitzpatrick o.fl., 2004; Posavac og Carey, 2003).

Ástæðan fyrir því að rýnihópaviðtöl urðu fyrir valinu sem aðferð við gagnasöfnun 
í þessari rannsókn var sú að með þeim var hægt að koma af stað samræðu meðal 
ólíkra hagsmunaaðila um leikskólastarf. Haustið 2005 var tekið viðtal við einn hóp 
foreldra og starfsfólks í hverjum leikskóla. Skólastjóri hvers leikskóla valdi foreldra og 
starfsmenn í hópana með markvissu úrtaki. öll viðtölin fóru fram í lokuðu herbergi í 
viðkomandi leikskóla. Hópurinn sat við borð og var segulbandi stillt upp á borðinu. 
Rannsóknin var kynnt fyrir rýnihópunum í upphafi hvers viðtals. Til að hefja um-
ræðu um hvern þátt fyrir sig voru niðurstöður úr samræðuhópum barnanna kynntar. 
Gafst þátttakendum í rýnihópunum þannig tækifæri til að ræða um þau sjónarmið 
sem fram komu hjá börnunum. Það er í samræmi við mósaík-nálgun Clark og Moss 
(2001) sem segir að fullorðnir þátttakendur í mati hafi tvö meginhlutverk: Í fyrsta 
lagi að ígrunda hvernig þeir haldi að lífið sé í leikskólanum og í öðru lagi að hlusta 
á viðhorf barnanna. Setti það mjög skemmtilegan svip á umræðuna í rýnihópunum.  
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Þátttakendur voru misvirkir og oft var einn fulltrúi starfsmanna eða leikskólakenn-
ara tiltölulega óvirkur. Var viðkomandi þá sérstaklega spurður um sitt viðhorf til 
umræðuefnisins. Samræðurnar tóku um klukkustund, sem reyndist hæfilegur tími 
fyrir það efni sem lá fyrir. Samræðurnar fóru ýmist fram á starfstíma leikskólans eða 
seinnipart dags þegar börnin voru farin heim. 

Rýnihópar voru aftur myndaðir í leikskólunum þegar niðurstöður úr framan-
greindri gagnasöfnun lágu fyrir, eða haustið 2006. Sömu aðferðum var beitt við val á 
úrtaki og áður, það er að segja að leikskólastjóri valdi fulltrúa foreldra og starfsfólks 
í hvern hóp. Það gátu verið sömu fulltrúar og í fyrri rýnihópi, en það átti einungis 
við í einum leikskólanna. Í þremur leikskólum voru fulltrúar rýnihóps aðrir en í fyrri 
rýnihópi árinu áður. Hópurinn hittist í leikskólunum í um klukkustund til að ræða 
helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Er það í samræmi við mósaík-nálgun Clark og 
Moss (2001), en samkvæmt henni kemur að seinna stigi mósaík-nálgunarinnar þegar 
viðhorfum hefur verið safnað saman frá börnum og fullorðnum, og felst í að sameina 
viðhorfabrotin til að öðlast frekari skilning á lífi barnanna. Þá geta komið fram ólík 
sjónarhorn hjá foreldrum, starfsfólki og börnum sem þarfnast frekari umræðu til að 
dýpka skilning okkar á sjónarmiðum barna og lífsreynslu þeirra í leikskólum (Clark 
og Moss, 2001). 

Niðurstöðum mats þarf einnig að fylgja eftir með rökræðu um hvernig þær verða 
notaðar. Gildi ætti ekki að taka sem gefin og því þarf umræða um gildismat að vera 
einn þátturinn í matsniðurstöðunum. Hlutverk matsaðila í því ferli er að ýta undir 
rökræður um hvernig nota eigi niðurstöður matsins. Þar sem hér er um að ræða rann-
sóknarverkefni matsaðila, en ekki mat sem sérstaklega var farið fram á að yrði fram-
kvæmt, höfðu þátttakendur ekki gert sér skýra grein fyrir árangrinum sem af því gæti 
orðið. Þátttakendur í rýnihópum fögnuðu þó matinu sem tæki til þess að varpa ljósi 
á starfið, veikleika þess og kosti, og þeim fannst samræðan í rýnihópunum gefandi. 

Gagnagreining
Þegar viðtölin við börnin og rýnihópaviðtölin höfðu verið afrituð voru gögnin flokkuð  
eftir rannsóknarspurningum, þ.e. áliti barna, foreldra og starfsfólks á því hvað teljist 
mikilvægt í námi leikskólabarna og þjónustu við þau og hver ávinningur og ann-
markar þess séu að meta leikskólastarf með aðferðum lýðræðislegs samræðumats. 

niðurstÖður
Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær eru byggðar á viðtölum 
við börn og á rýnihópaviðtölum við starfsfólk og foreldra. Einnig var höfð hliðsjón 
af skólanámskrám leikskólanna og öðrum upplýsingum á heimasíðum þeirra. Fyrst 
verður fjallað um helstu áherslur í menntun leikskólabarna að mati þátttakenda í 
rannsókninni og hvernig þær koma fram í starfi leikskólanna. Síðan er gerð grein fyrir 
því hvernig leikskólinn uppfyllir þjónustuhlutverk sitt, þ.e. að uppfylla þarfir barna 
og vista þau á meðan foreldrar þeirra stunda vinnu. Að lokum er fjallað um ávinning 
þess og annmarka að nota lýðræðislegt samræðumat í mati á starfi leikskóla.
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Helstu áherslur í menntun leikskólabarna
Börnin í rannsókninni voru með svör á reiðum höndum við því af hverju þau væru í 
leikskóla: „Af því að við erum börn,“ sagði einn drengur og stúlka var sammála því og 
sagði: „út af því að fjögurra ára stelpur eru í leikskóla.“ Foreldri nefndi að því virtist 
börnunum þykja svo sjálfsagt að vera í leikskóla. Í rýnihópum kom fram áhersla á að 
bernskan væri sérstakt tímabil í ævi fólks og að mikilvægt væri að börnin fengju að 
njóta sín og upplifa gleði í leik og starfi í leikskólanum. Þær raddir heyrðust bæði frá 
starfsfólki og foreldrum í rýnihópum að mikilvægt væri að börnunum gæfist tækifæri 
til þess að vera börn og njóta sín sem börn. Lögð var áhersla á ánægjulega bernsku og 
að gleði fylgdi samveru við börnin. 

Ásamt því að upplifa ánægjulega bernsku töldu viðmælendur í rýnihópum mikil-
vægt að börnin lærðu gömlu gildin í lífinu, eins og eitt foreldri orðaði það. Agi, að 
kunna að hafa stjórn á sér og geta leikið sér við önnur börn voru atriði sem starfsfólk 
og foreldrar ræddu um í rýnihópum og töldu mikilvægt að börnin kynnu. Samskipti, 
virðing fyrir öðrum og gæði í samskiptum voru talin góður grunnur í lífi barnanna og 
er í samræmi við þær áherslur sem fram komu í skólanámskrám leikskólanna. Fram 
kom að börn alast að miklu leyti upp í hópum og því mikilvægt að þau læri að lifa og 
starfa með öðrum. Börnin verða vör við að verið sé að kenna þeim að haga sér í leik-
skólanum og ein stúlkan sagðist vera í leikskóla: „Til að læra að vera ekki óþekk og 
svona.“ Það kom einnig í ljós að börnunum fannst leiðinlegast þegar einhver hagaði 
sér illa. Einni stúlku fannst leiðinlegast „þegar strákarnir eru að meiða okkur.“

Flest börnin voru sammála því að eltingaleikur og feluleikur væru skemmtilegustu 
leikirnir í leikskólanum . Leikefni frá náttúrunnar hendi féll í góðan jarðveg hjá börn-
unum. Snjórinn var til dæmis vinsæll efniviður. Einnig var drullumall vinsæll leikur 
og moldin vinsæll efniviður eins og snjórinn. öll börnin voru yfirleitt jákvæð í svörum 
sínum og nefndi einn drengur að allir leikirnir væru bestir og tók annar drengur undir 
það og sagði að sér fyndist það líka. Í öðrum umræðuhópi barna sagði ein stúlkan að 
sér fyndist ekkert leiðinlegt í leikskólanum.

Fram kom í skólanámskrá allra leikskólanna að lögð væri áhersla á að efla sjálf-
stæði barnanna og markmiðið væri að gera þau að sjálfstæðum einstaklingum. Voru 
börnin spurð að því hverju þau fengju að ráða. Skoðanir voru skiptar. Sumum börnum 
fannst þau ekki fá að ráða miklu. Einn drengur sagði: „Við fáum engu að ráða, er það 
nokkuð? Nei, engu, konurnar ráða bara. Bara konurnar eins og Halla, hún fær að ráða 
öllu.“ Ein stúlka sagði: „Við fáum að ráða hvað við leikum okkur, en við þurfum að 
spyrja konurnar.“ 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið, 2011) kemur fram hver námssvið leikskólans eiga að vera og var gerð 
grein fyrir því í skólanámskrám þeirra hvernig unnið væri með þau og hverjar helstu 
áherslur leikskólanna væru á hverju námssviði. Börnin staðfestu þá vinnu í viðtölum. 
Ein stúlkan sagði: „ég er alltaf að standa á höndum. ég fer í handahlaup í leikskólan-
um og stend á einni hendi.“ Daglegar samverustundir voru ofarlega í huga barnanna 
þegar talað var um málrækt. Um myndsköpun sagði stúlka: „Við málum í hópastarfi, 
teiknum og límum á og leirum.“ Salur leikskólans Kletts var nýttur í vinnu með tónlist 
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og hreyfingu. Drengur talaði um tónlistina: „Inni á sal fáum við hljóðfæri. Mér finnst 
skemmtilegt að hafa rauðu trommuna með bandinu hér.“

Á leikskólanum Kletti voru börnin hvött til þess að vera athugul á umhverfið, á það 
sem var að gerast í kringum þau, og líta út fyrir leikskólann og deildina. Ef hugmynd 
kom frá börnunum var hún krufin og börnin hvött til að segja sína skoðun á lífinu. Ein 
móðir sagði frá upplifunum sonar síns:

Sonur minn talar mikið um krummaklettinn. Honum fannst svo æðislegt að fara 
hérna út og gefa krummunum og hann er enn þá að tala um þetta. Ef hann sér gröf-
urnar hérna úti, þá segir hann að þær séu að skemma krummaklettinn … Mér finnst 
það svo sniðugt þegar við höfum verið að keyra og það eru krummar fljúgandi, þá 
fer minn að segja: þeir eru að skemma krummaklettinn. (Móðir á Kletti)

Á öllum leikskólunum var farið með börnin í vettvangsferðir: „Stundum förum við í 
dýragarðinn og stundum að heimsækja eitthvert safn eins og Ásmundarsafn,“ sagði 
drengur í Gullkistunni.

Þjónustuhlutverk leikskólans
Hversu lengi börnunum fannst þau vera í leikskólanum valt að einhverju leyti á því 
sem þau voru að gera yfir daginn. Ef þeim fannst skemmtilegt var tíminn fljótur að 
líða og dagurinn stuttur, en ef þau voru að bíða eftir einhverju eða höfðu ekki átt góðan  
dag að einhverju leyti var tíminn lengi að líða: „Stundum er ég lengi og stundum er 
ég stutt,“ sagði drengur á Kletti. 

Þegar tíminn var lengi að líða voru börnin að gera eitthvað leiðinlegt eða eitthvað 
sem þau höfðu ekkert um að segja. Þá biðu þau þess að fara heim til að geta ráðið sér 
meira sjálf. Sveigjanlegur dvalartími og dvalartími sem tekur mið af þörfum barna 
og foreldra þeirra var það sem foreldrar töldu mikilvægast í þjónustu leikskóla. Leik-
skólarnir höfðu allir lokað í fjórar vikur á sumrin, flestir í júlí. Gera átti tilraun með 
að hafa opið í tveimur þeirra, reknum af sama sveitarfélaginu. Skiptar skoðanir voru 
um það hvort loka ætti leikskólunum nokkrar vikur yfir sumartímann. Einni móður 
fannst sumarlokunin erfið:

Það erfiða við það er að þetta er alltaf sami tíminn núna hjá mér í fimm ár, alltaf í 
júlí og sem starfskraftur þá er þetta rosa púsl. Það loka svo margir leikskólar í júlí og 
það eru aðallega konur að vinna með mér, þannig að það verður lítið um vinnu í júlí. 
(Móðir á Hóli)

Kostir við sumarlokun að mati starfsfólks voru þeir að skólastarfið hefði upphaf og 
endi og að börn og starfsfólk færi í frí á sama tíma og kæmi til baka til starfa á sama 
tíma.

Daglegar venjur voru svipaðar í öllum leikskólunum. Foreldrar, starfsfólk og börn 
voru almennt ánægð með þann mat sem þar var í boði. Börnunum voru kenndir borð-
siðir, samskipti og jafnvel fór fram málörvun í matartímum. Yngstu börnin hvíldu sig 
og sváfu eftir hádegismatinn. Það gat leitt til árekstra milli starfsfólks og foreldra. Ef 
barn fékk að sofa of lengi í hádeginu gátu foreldrar lent í vandræðum með að koma því 
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í háttinn á kvöldin. Málamiðlunar var því þörf til að finna jafnvægi á hvíld barnanna. 
öll börnin fóru út að leika sér á hverjum degi.

Gert er ráð fyrir þátttöku foreldra í gerð skólanámskrár leikskólanna (Lög um leik-
skóla, nr. 90/2008; Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið, 2011) og í starfi þeirra. Foreldrarnir tóku fullan þátt í skemmtanahaldi, en voru 
hikandi varðandi gerð og endurskoðun skólanámskrár eða að taka þátt í áætlanagerð 
innan leikskólanna. Þó að foreldrasamvinnan væri bundin við afmarkaða atburði 
voru foreldrar almennt ánægðir með þann leikskóla sem barnið þeirra sótti. Starfsfólk 
leikskólanna var einnig ánægt með skólann sem það starfaði við. 

Ávinningur og annmarkar við lýðræðislegt samræðumat
Vel gekk að fá börn í leikskólunum til að taka þátt í samræðum um leikskólastarfið. 
Matsaðili heimsótti leikskólana með segulbandstæki og ræddi við þrjú börn saman í 
hópum. Börnin teiknuðu meðan á samræðunum stóð og sum þeirra léku með kubba. 
Matsaðili gætti þess að nota tungutak sem börnin þekkja og dæmi um spurningar 
sem lagðar voru fyrir eru: „Af hverju eruð þið í leikskóla?“ og „Hvað finnst ykkur 
skemmtilegast í leikskólanum?“ og „Hvað finnst ykkur leiðinlegast?“, „Eruð þið lengi 
eða stutt í leikskólanum?“ og „Fáið þið að ráða einhverju í leikskólanum?“

Erfiðlega gekk að fá foreldra og starfsfólk til að finna tíma til að hittast í rýnihópa-
viðtölum. Leikskólastjórar sáu um að velja og kalla saman fulltrúa og töluðu þeir um 
að það hefði ekki gengið þrautalaust. Báru foreldrar það fyrir sig að þeir vissu lítið um 
leikskólastarf og að þeir væru uppteknir. Eftir að rýnihópaviðtölin höfðu farið fram 
fannst þátttakendum í matinu samræðan í matsferlinu hafa verið lífleg og gefandi og 
hafa gefið þeim aukna sýn inn í hugarheim barna og starfsemi leikskólanna. Þeim 
fannst þeir þurfa að gefa sér oftar tíma til að setjast niður og ræða saman. Þeir töldu 
það þarft verkefni fyrir leikskólastjóra að skapa formlegan vettvang fyrir starfsfólk og 
foreldra til að hittast og ræða einstök málefni leikskólans. 

Matsaðili leit svo á að samræðan leiddi til betri skilnings á ólíkum hagsmunum 
og að þátttakendur ættu auðveldara með að setja sig í spor annarra þátttakenda eftir 
þessa reynslu. Þó fannst matsaðila þátttakendur stundum eiga erfitt með að halda 
ólíkum hagsmunum á lofti, t.d. í umræðunni um sumaropnun leikskóla.

saMantEKt Og uMrÆður
Í rannsókninni var leitast við að draga fram í lýðræðislegu samræðumati álit ákveð-
inna hópa hagsmunaaðila á því hvað væri mikilvægt í námi leikskólabarna og þjón-
ustu við þau. Litið var á ávinning og annmarka við að nota slíka matsaðferð í innra 
mati leikskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur í matinu lögðu áherslu á gleði 
og að börn upplifðu ánægju á bernskuárum sínum í leikskólanum. Þeir töldu það 
helsta hlutverk leikskólans að gefa börnum möguleika á að leika sér við önnur börn 
og læra af þeim virðingu í samskiptum, aga og að læra að lifa með öðrum. Þó svo að 
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fram hafi komið í skólanámskrám allra leikskólanna að leggja ætti áherslu á sjálfræði 
barnanna í starfi þeirra upplifðu börnin það ekki. Bent hefur verið á að þegar hlustað 
er á sjónarmið barna, upplifun og reynslu er mikilvægt að taka þau alvarlega og að sjá 
til þess að það sem þau segja leiði til breytinga á leikskólastarfi (Borland o.fl., 1998). 
Framangreindar niðurstöður gefa tilefni til þess að skoða hvernig hægt sé að stuðla að 
því að börn upplifi skýrar að skoðanir þeirra hafi áhrif þegar það á við. 

Upplifun barnanna á dvalartíma sínum fór eftir því sem þau voru að fást við á 
hverjum tíma en dvalartími þeirra ákvarðast oft af hagsmunum foreldra þeirra og 
vinnutíma. Með því að veita börnum aðild að mati er betur hægt að miða starfið út 
frá hagsmunum þeirra. Í rannsókninni kom í ljós að hagsmunir foreldra og starfsfólks 
fóru ekki alltaf saman. Í lýðræðislegu samræðumati ætti hagsmunaaðilum að gefast 
tækifæri til að setja sig hver í annars spor og finna málum farveg sem allir aðilar geta 
sætt sig við með hagsmuni barna að leiðarljósi (Sameinuðu þjóðirnar, 1989). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að styrkur lýðræðislegs samræðumats liggur í 
umræðu og rökræðu hagsmunaaðila um það sem þeim finnst mikilvægt og hvernig  
þeir vilja sjá úrbætur. Greene (2000) og House og Howe (2000) benda á nokkur atriði 
sem huga þarf að við framkvæmd samræðumats, svo sem hlutverk matsaðila, aðgengi 
fulltrúa hagsmunaaðila að mati, annmarka á þátttöku valdaminnstu hagsmunaaðil-
anna, tímaskort þátttakenda og eðli rökræðu og umræðu í matinu. 

Hvað varðar fyrsta atriðið, hlutverk matsaðila, þá getur lýðræðislegt samræðumat, 
framkvæmt af utanaðkomandi matsaðila – eins og gert var í þessari rannsókn – sem 
er „gagnrýninn vinur“ sameinað stjórnendur og starfsfólk leikskóla, foreldra og börn 
í samræðu um innihald og merkingu bernskunnar og hlutverk leikskólans (Rallis og 
Rossman, 2001). Nauðsynlegt var að fara þá leið í þessari rannsókn að láta raddir 
barna heyrast og færa þær inn í samræður starfsfólks og foreldra. Það varð hlutverk 
matsaðila að gera það. Hann átti ekki í erfiðleikum með að halda hlutleysi sínu í því 
hlutverki en hugsanlega getur starfsfólk eða foreldrar tekið að sér slíkt hlutverk að 
undangengnum samræðum við börnin. 

Tímaskortur hrjáði fulltrúana sem tóku þátt í matinu; erfitt reyndist að fá tíma fyrir 
rýnihópa fulltrúa starfsfólks og foreldra til að koma saman. Fulltrúar í rýnihópum 
í rannsókninni voru stundum hræddir við að ræða hagsmuni sína opinskátt af ótta 
við hagsmunaárekstur. Það kann að stafa af skorti á þjálfun í samræðum foreldra 
og starfsfólks um ólíka hagsmuni. Einnig kom í ljós að grípa þarf til aðgerða svo að 
börnum gefist kostur á að koma hagsmunum sínum á framfæri, þar sem hætta er á að 
foreldrar þeirra og starfsfólk leikskóla skilji ekki á milli eigin hagsmuna og hagsmuna 
barnanna. 

Oft eru hagsmunaaðilar uppteknir og hafa ekki tíma til að taka þátt í djúpum 
rökræðum eða gleyma sér í umræðum um matsaðferðir eða atriði sem lúta að fram-
kvæmd matsins fremur en að ræða það sem skiptir máli, þ.e. gildin og innihald starfs-
ins. Sú var þó ekki raunin í þessari rannsókn en þátttakendur lögðu ríka áherslu á 
ánægjulega bernsku og samveru við félaga sem megininntak leikskólastarfs. 

Erfiðleikar við að innleiða lýðræðislegt samræðumat felast ekki eingöngu í því að 
nálgast sjónarmið barna, heldur hefur virk þátttaka foreldra í leikskólastarfi reynst 
erfið í þeim leikskólum sem skoðaðir voru. Það gefur vísbendingu um að erfitt geti 
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reynst að fá foreldra til þess að gefa sér tíma til að taka þátt í samræðumati um leik-
skólastarf. Tilgangurinn með þátttöku barna, foreldra og starfsfólks í mati á leikskóla-
starfi er ekki einungis þátttakan sjálf, heldur aðallega sá að sjónarmið þeirra geti leitt 
til þróunar í starfinu. 

Að endingu er rétt að undirstrika að tilgangur þess að leita eftir sjónarmiðum barna 
þarf að vera skýr og sjónarmið þeirra þurfa að hafa áhrif og leiða til breytinga (Clark 
o.fl., 2003). Annars er betur heima setið en af stað farið. Einnig þarf viðleitni til að leita 
eftir sjónarmiðum barna að vera í þeirra þágu en ekki þágu fullorðinna, sem hættir til 
þess á köflum að álíta eigin hagsmuni þá sömu og hagsmuni barnanna. Ef heiðarlega 
er staðið að verki er það alls ekki raunin. 

atHugasEMD
Greinin er byggð á doktorsritgerð önnu Magneu. Sigurlína var aðalleiðbeinandi en 
aðrir í doktorsnefnd voru Jóhanna Einarsdóttir og Allyson Macdonald. 

HEiMilDir
Borland, M., Laybourn, A., Hill, M. og Brown, J. (1998). Middle childhood: The perspec-

tives of children and parents . London: Jessica Kingsley.
Christensen, P. og Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research 

with children. Childhood, 9(4), 477–497.
Clark, A. (2005). Talking and listening to children. Í M. Dudek (ritstjóri), Children’s 

spaces (bls. 1–14). Oxford: Architectural Press.
Clark, A., Kjørholt, A. T. og Moss, P. (ritstjórar). (2005). Beyond listening: Children’s per-

spectives on early childhood services . Bristol: Policy Press.
Clark, A., McQuail, S. og Moss, P. (2003). Exploring the field of listening to and consulting 

with young children . London: Department for Education and Skills.
Clark, A. og Moss, P. (2001). Listening to young children: The Mosaic approach . London: 

National Children’s Bureau.
Clark, A. og Moss, P. (2005). Spaces to play: More listening to young children using the 

Mosaic approach . London: National Children’s Bureau .
Dahlberg, G., Moss, P. og Pence, A. (1999). Beyond quality in early childhood education and 

care: Postmodern perspectives. London: Falmer Press. 
Dahlberg, G., Moss, P. og Pence, A. (2007). Beyond quality in early childhood education and 

care: Languages of evaluation (2. útgáfa). London: Routledge. 
Doverborg, E. og Pramling Samuelsson, I. (2000). Att förstå barns tankar: Metodik för 

barnintervjuer . Stokkhólmur: Liber.
European Commission Network on Childcare. (1996). Quality targets in service for 

young children . Brussel: Höfundur.
Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. og Worthen, B. R. (2004). Program evaluation: Alternative 

approaches and practical guidelines (3. útgáfa) . New York: Pearson/Allyn & Bacon.



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 2012 69

anna magnea hreinsdóttir og sigUrlína davíðsdóttir

Graue, M. E. og Walsh, D. J. (1998). Studying children in context: Theories, methods, and 
ethics . Thousand Oaks: Sage.

Greene, J. C. (2000). Challenges in practicing deliberate democratic evaluation. Í K. E. 
Ryan og L. DeStefano (ritstjórar), Evaluation as a democratic process: Promoting inclu-
sion, dialogue, and deliberation (bls. 13–26). San Francisco: Jossey-Bass. 

Guba, E. G. og Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation . San Francisco: Jossey-Bass.
Gunnar E. Finnbogason. (1999). Að virða börn: Um réttindi barna. Í Helgi Skúli Kjart-

ansson, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Kristín Indriðadóttir og Ólafur J. Proppé (rit-
stjórar), Steinar í vörðu: Til heiðurs dr . Þuríði J . Kristjánsdóttur sjötugri (bls. 235–244). 
Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Gunnar E. Finnbogason. (2004). Með gildum skal land byggja – gildagrunnur skólans. 
Uppeldi og menntun . 13(2), 169–184.

Hildur Skarphéðinsdóttir. (2002). The introduction and development of self-evaluation in 
one preschool in Iceland . Meistaraprófsritgerð: University of Strathclyde.

Hitchcock, G. og Hughes, D. (1995). Research and the teacher: A qualitative introduction to 
school-based research (2. útgáfa) . New York: Routledge. 

Hoppe, M. J., Wells, E. A., Morrison, D. M., Gillmore, M. R. og Wilsdon, A. (1995).  
Using focus groups to discuss sensitive topics with children. Evaluation Review, 
19(1), 102–114.

House, E. R. og Howe, K. R. (2000). Deliberative democratic evaluation. Í K. E. Ryan 
og L. DeStefano (ritstjórar), Evaluation as a democratic process: Promoting inclusion, 
dialogue, and deliberation (bls. 3–11). San Francisco: Jossey-Bass.

James, A. (2002). The English child: Toward a cultural politics of childhood identities. 
Í  N. Rapport (ritstjóri), British subjects: An anthropology of Britain (bls. 143–162). Oxford:  
Berg. 

James, A. og Prout, A. (1997). A new paradigm for the sociology of childhood? Prov-
enance, promise and problems. Í A. James og A. Prout (ritstjórar), Constructing and 
reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of childhood (bls. 
1–7). London: Falmer.

Jóhanna Einarsdóttir. (2005a). „Mér finnst það bara svo skemmtilegt“: Þróunarverkefni í 
leikskólanum Hofi um þátttöku barna í mati á leikskólastarfi . Reykjavík: Rannsóknar-
stofnun Kennaraháskóla Íslands.

Jóhanna Einarsdóttir. (2005b). We can decide what to play! Children’s perceptions of 
quality in an Icelandic playschool. Early Education and Development, 16(4), 469–488.

Jóhanna Einarsdóttir. (2006). Rannsóknir með börnum: Aðferðir – áskoranir – álita-
mál. Í úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VII: Félagsvísindadeild: 
Erindi flutt á ráðstefnu í október 2006 (bls. 765–777). Reykjavík: Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands.

Katz, L. G. (1993). What can we learn from Reggio Emilia? Í C. Edwards, L. Gandini og 
G. Forman (ritstjórar), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach to 
early childhood education (bls.19–37). Norwood: Ablex.

Layzer, J. I., Goodson, B. D. og Moss, M. (1993). Observational study of early childhood 
programs: Final report . Volume 1: Life in preschool . Washington: U.S. Department of 
Education.



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 201270

lýðræðislegt samræðUmat

Lee, J.-H. og Walsh, D. (2005). Unpacking quality in early childhood programs. Early 
Education and Development, 16(4), 403–404. 

Loftur Guttormsson. (1983). Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld: tilraun til félags-
legrar og lýðfræðilegrar greiningar . Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands.

Lög um leikskóla nr. 90/2008.
Løvlie, L. (1996). Etikken mellom kommunitarisme og universalisme. Utbildning och 

demokrati, 5(1), 9–30.
Malaguzzi, L. (1993a). For an education based on relationships. Young Children, 49(1), 

9–12.
Malaguzzi, L. (1993b). History, ideas and basic philosophy. Í C. Edwards, L. Gandini, 

og G. Forman (ritstjórar), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach  
to early childhood education (bls. 57–61). Norwood: Ablex.

Mauthner, M. (1997). Methodological aspects of collecting data from children: Lessons 
from three research projects. Children and Society, 11(1), 16–28.

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá leikskóla . Reykjavík: Höfundur.
Menntamálaráðuneytið. (2006). Starfsemi leikskóla – starfsmannahald, námskrá og mat: 

Samantekt úr könnun menntamálaráðuneytis 2006 . Reykjavík: Höfundur.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla . Reykjavík: Höf-

undur. Sótt 20. febrúar 2012 af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/nr/3952.

Orlenius, K. (2001). Värdegrunden – finns den? Stokkhólmur: Runa förlag.
Posavac, E. J. og Carey, R. G. (2003). Program evaluation: Methods and case studies  

(6. útgáfa). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Rallis, S. F. og Rossman, G. B. (2001). Communicating quality and qualities: The role 

of the evaluator as critical friend. Í A. P. Benson, D. M. Hinn og C. Lloyd (ritstjórar),  
Visions of quality: How evaluators define, understand and represent program quality  
(Advances in program evaluation: Vol . 7) (bls. 107–120). Greenwich: JAI.

Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia: Listening, researching and learning . 
London: Routledge. 

Rose, N. (1999). Powers of freedom: Reframing political thought . Cambridge: Cambridge 
University Press.

Sameinuðu þjóðirnar. (1989). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins . Sótt  
1. október 2009 af http://www.barn.is/adalsida/barnasattmalinn/barnasattmalinn 
_i_heild/.

Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook . London: Sage.
Wærness, K. (1998). The changing ‘welfare mix’ in childcare and care for the frail  

elderly in Norway. Í J. Lewis (ritstjóri), Gender, social care and state restructuring in 
Europe (bls. 207–228). Aldershot: Ashgate. 

Zinn, H. (1990). Declarations of independence: Cross-examining American ideology . New 
York: Perennial. 

Greinin barst tímaritinu 29 . ágúst 2011 og var samþykkt til birtingar 7 . desember 2011



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 2012 71

anna magnea hreinsdóttir og sigUrlína davíðsdóttir

uM HÖfunDana
Anna Magnea Hreinsdóttir (annah@gardabaer.is) er leikskólafulltrúi í Garðabæ. Hún 
lauk námi í tómstundafræðum frá Göteborgs folkhögskola árið 1980, B.Ed.-gráðu í 
leikskólafræðum frá Kennaraháskóla Íslands árið 1999 og meistaraprófi frá sama skóla 
árið 2003. Árið 2009 lauk hún doktorsprófi í menntunarfræðum frá Menntavísinda- 
sviði Háskóla Íslands. Hún hefur unnið sem leikskólastjóri og rekið leikskóla í tugi 
ára. 

Sigurlína Davíðsdóttir (linadav@hi.is) er prófessor við Menntavísindasvið Háskóla  
Íslands. Hún lauk BA-prófi í sálfræði frá Háskóla Íslands árið 1993, MA-prófi í félags-
sálfræði frá Loyola University Chicago árið 1995 og Ph.D.-prófi í félagssálfræði frá 
sama skóla árið 1998. Hún hóf störf við Háskóla Íslands árið 1997 og hefur starfað þar 
síðan.

Deliberative democratic evaluation in preschools

aBstraCt
Internal evaluation with expert help was conducted in four Icelandic preschools. 
The main factors regarding childcare and preschool services were assessed. A 
participatory approach to the evaluation, in particular democratic evaluation, was 
adopted. The directors of these four schools were interviewed, and they helped with 
the selection of participants for group interviews and focus groups. Group interviews 
were conducted with children aged four to five years and focus groups were held with 
the representatives of both the children’s parents and preschool personnel. This is a 
case of internal evaluation, carried out with the participation of the preschools’ main 
stakeholders, i.e. personnel, parents and children, but with the support of an external 
agent. The approach to the evaluation was deliberative democratic evaluation, which 
consists of three layers: a) inclusion, looking after the interests of all stakeholder 
groups and including them in the discussions; b) dialogue, having a dialogue in 
the beginning of the evaluation process, where the interests of all stakeholders are 
considered in the planning stage; and c) deliberation, where results are discussed 
by groups of stakeholders in order to determine the best ways of using those results 
as a basis for a development plan. The benefits and limitations of a deliberative 
democratic evaluation of preschool operations were considered. The limitations of 
a deliberative democratic approach mainly comprise how time consuming it is, as 
well as participants’ fear of interest conflicts. The primary benefit of a democratic 
evaluation consists in the dialogue between stakeholders on the value of evaluation 
and the criteria to be used in the process. The mosaic approach emphasizes the 
active participation of children in the evaluation work, listening to their views and 
conducting a constant dialogue with them on what goes on in their school. The views 
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of the children provide an insight into the way in which they experience the school 
and give indications as to what could be done to promote learning and meet their 
needs. However, in spite of the obvious advantages of seeking children’s views, this is 
very seldom done when preschool work is evaluated. The method used for presenting 
their views in this study was having focus group conversations with three to four 
children at a time and having them draw their own pictures during conversations. 
Their views were then presented to focus groups of parents and personnel, along with 
the pictures that the children allowed the evaluator to use, and thoroughly discussed. 
Some surprising elements came up in these conversations. The children were, for 
example, not concerned with the length of time that they spent at preschool, as long as 
they were enjoying themselves, which was news to many parents and staff members. 
In spite of the staff trying to make sure that they had a democratic choice in what they 
were playing with at each time, they did not perceive that they had much choice. This 
was news to many of the parents and personnel as well, and engendered dialogue 
among those groups. Vacation times and length of time spent at school were delicate 
issues between parents and personnel. However, these issues were presented here and 
discussed, which is necessary if meaningful evaluation work is to be conducted. This, 
however, demands a level of trust which may have to be developed, as one group has 
the most power in these conversations, i.e. personnel. Other stakeholder groups need 
to be able to have their say as well, even on delicate matters. Thus it is possible to 
create a situation where operations are not only in the interest of a single stakeholder, 
i.e. personnel, but also take into account the views of others, i.e. children and parents.

Keywords: Deliberative democratic evaluation, the mosaic approach, preschool evalu-
ations, children’s point of view
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Undirbúningur verðandi stærðfræði-
kennara í ljósi hugtakaskilnings og 
hugsmíðahyggju

Í greininni er fjallað um rannsókn á hugtakaskilningi verðandi stærðfræðikennara . Hugtaka- 
skilningur og röksemdafærsla eru undirstöðuþættir í stærðfræðilegri hæfni og samkvæmt 
hugsmíðahyggju er aðalhlutverk stærðfræðikennara að skapa aðstæður sem ýta undir það að 
hugtakaskilningur nemenda þeirra mótist . Markmið rannsóknarinnar var að kanna hugtaka- 
skilning og stærðfræðilega ígrundun þátttakenda til að leggja mat á það hvort undirbún-
ingur í fræðilegri stærðfræði í kennaranámi tæki nægilegt mið af því að undirbúa nemendur  
undir að starfa af fagmennsku í anda hugsmíðahyggju . Þátttakendur voru tólf kennara-
nemar, allir á stærðfræðikjörsviði . Gagnaöflun fólst í að leggja fyrir þátttakendur verkefni 
af nokkrum sviðum stærðfræðinnar og greina glímu þeirra við viðfangsefnin bæði með 
umræðum og yfirferð á skriflegum úrlausnum . Niðurstöður benda til þess að í kennara- 
námi þurfi að leggja meiri áherslu á að styðja kennaranema til að fóta sig vel í hugtakaheimi 
stærðfræðinnar og í heimi formlegrar stærðfræði þar sem röksemdafærsla skipar öndvegi .

Efnisorð: Stærðfræðilegur undirbúningur, hugtakaskilningur, hugsmíðahyggja, starfs-
hæfni, gagnrýnin og greinandi hugsun, þrautalausnir

inngangur
Á undanförnum árum hefur hugmyndafræði sem kallast hugsmíðahyggja (e. con-
structivism) notið aukinnar hylli og hún verið talin mikilvæg í stærðfræðikennslu. 
Samkvæmt henni eiga nemendur að byggja sjálfir upp skilning sinn á sérhverju stærð-
fræðilegu hugtaki og aðalhlutverk kennarans er ekki að segja frá, útskýra eða á annan 
hátt að reyna að yfirfæra stærðfræðiþekkingu til nemandans. Kennarinn á að skapa 
aðstæður sem ýta undir það að hugtakaskilningur nemandans mótist skref fyrir skref 
og þá er nauðsynlegt að hann fylgist með nemandanum við námið, ræði við hann og 
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spyrji spurninga (Math Forum, 2009). Kilpatrick (1987) kemst svo að orði að ein megin- 
sýn þeirra sem aðhyllast hugsmíðahyggju sé að þekking sé byggð upp á vitrænan hátt 
af virkum einstaklingi en ekki móttekin á óvirkan hátt frá umhverfinu. Hann fullyrðir 
að nánast allir fræðimenn á sviði stærðfræðimenntunar séu sammála um þetta. 

Hugmyndir um hugsmíði eru til í fleiri en einni mynd og ekki er aðeins um eina 
sýn á nám og kennslu að ræða. Í áhugaverðri grein frá árinu 2000, Constructivism in 
science and mathematics education, segir meðal annars: 

Enda þótt hugsmíðahyggja hafi byrjað sem kenning um nám, þá hefur hún fært út 
kvíarnar og nær nú til kenningar um kennslu, kenningar um menntun, kenningar um  
uppruna hugmynda og kenningar um bæði persónulega þekkingu og vísindalega 
þekkingu. Satt að segja þá hefur hugsmíðahyggja haslað sér völl innan menntavísinda  
sem afbrigði af alsameinaðri sviðskenningu (e. grand unified theory). (Matthews, 
2000, bls. 161, íslensk þýðing greinarhöfunda)

Matthews (2000) bendir á að hugsmíðahyggja einskorðist ekki við fræðasamfélög 
heldur hafi fylgismenn stefnunnar haft áhrif á margar stefnumótandi skýrslur í skóla-
málum og námskrár og nefnir hann ýmis þekkt dæmi um slíkt. Confrey og Kazak 
(2006) segjast flokka hugsmíðahyggju á sviði stærðfræðimenntunar sem höfuðkenn-
ingu (e. grand theory) í þeim skilningi að hún sé viðtekinn rannsóknarrammi á sviðinu  
og hafi skapað aðferðir til að lyfta rannsóknum á stærðfræðinámi barna á nýtt stig þar 
sem hugsun, skilningur og aðferðir barnsins liggja til grundvallar.

Árið 2001 kom út í Bandaríkjunum á vegum National Research Council viðamikil 
skýrsla sem bar titilinn Adding it up: Helping children learn mathematics. Í 4. kafla hennar, 
sem fjallar um stærðfræðilega kunnáttu og færni, er lögð áhersla á hugtakaskilning. 
Þar segir meðal annars að nemendur sem skilji þau hugtök og aðferðir sem þeir fást 
við kunni meira en einangraðar staðreyndir og aðferðir. Þeir skilji hvers vegna stærð-
fræðilegt fyrirbrigði sé mikilvægt og í hvers konar samhengi það reynist nytsamlegt. 
Síðar í sama kafla segir að til að ná raunverulegri kunnáttu þurfi nemendur að verja 
miklum tíma í stærðfræðiiðkun – leysa þrautir, rökstyðja, þróa skilning, þjálfa færni 
og byggja brýr milli fyrri þekkingar og nýrrar þekkingar (Kilpatrick, Swafford og 
Findell, 2001). 

Í lokakafla framangreindrar greinar sinnar segir Matthews (2000) að hugsmíða-
hyggja hafi lagt mikið af mörkum á sviði raungreina- og stærðfræðimenntunar með 
því að vekja kennara til vitundar um mikilvægi fyrra náms og fyrirliggjandi hugtaka-
skilning þegar nýtt nám á sér stað og einnig með því að leggja áherslu á skilning sem 
markmið í raungreina- og stærðfræðikennslu og með því að ýta undir virka þátttöku 
nemenda í tímum. Hann bætir þó við að með réttu megi segja að þetta séu velþekkt 
kennslufræðileg atriði sem hafi notið viðurkenningar allt frá dögum Sókratesar, þar 
sé um að ræða kennslufræði í anda hugsmíðahyggju en án hins þekkingarfræðilega 
hluta kenningarinnar.

Hér á landi er á vegum Námsgagnastofnunar nýlokið gerð stærðfræðinámsefnis 
fyrir grunnskóla sem er í anda hugsmíðahyggju. Rík áhersla er lögð á að stærð-
fræðinámið byggist á skilningi nemandans. Bækurnar fyrir miðstig bera heitið Geisli 
og í inngangi kennsluleiðbeininga með fyrsta heftinu segir að við tíu ára aldur sé 
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mikilvægt að nemendur læri að koma skipan á þekkingu sína og þjálfist í að skoða 
skilning sinn á fyrirbrigðum stærðfræðinnar (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðrún Angantýs-
dóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2011). Bækurnar fyrir efstu bekki heita 8–tíu og 
í kennsluleiðbeiningum með fyrsta hefti þess bókaflokks er fjallað um stærðfræði-
kennslu. Þar segir: „Áhugi hefur skapast á þróun kennsluhátta með það markmið að 
búa nemendum aðstæður til að byggja upp hugtakaskilning sinn til þess að þeir geti náð 
betri árangri í stærðfræðinámi sínu“ (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnars- 
dóttir, 2006, bls. 6). 

Hugsmíðahyggja snýst um það hvernig einstaklingur lærir og hún gerir nýjar 
kröfur til nemenda og kennara. Það er álit fræðimanna á sviði stærðfræðimenntunar 
að hlutverk kennarans skipti sköpum um það hvernig til tekst og kennarinn verði að 
finna út hvað nemandinn er að hugsa eigi hann að geta stuðlað að því að nám sem 
byggist á skilningi nemandans eigi sér stað (Math Forum, 2009). Það gefur auga leið 
að til þess að kennarinn megi verða sá lærimeistari sem hér er stefnt að er óhjákvæmi-
legt að skilningur hans á stærðfræðiverkefni sem nemandi hans glímir við sé djúpur, 
hann hafi sjálfur brotið verkefnið til mergjar og sjái það í mun víðara samhengi en 
raunhæft er að ætlast til að nemandi hans geri. 

Í þessari grein er fjallað um stærðfræðiverkefni sem höfundar lögðu fyrir nokkra 
kennaranema og glímu nemanna við þau. Rannsóknin fór fram á fyrsta áratug  
21. aldar en til að auka á nafnleynd þátttakenda er ekki tekið nákvæmar fram hvenær 
það var. Þegar vísað er til kennaradeildar kann að vera átt við deild innan Háskóla 
Íslands eða deild innan Kennaraháskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að 
kanna hugtakaskilning og stærðfræðilega ígrundun þátttakenda og leggja með því 
mat á það hvort undirbúningur í fræðilegri stærðfræði í kennaranámi tæki nægilegt 
mið af því að undirbúa nemendur undir að starfa af fagmennsku í anda hugsmíða-
hyggju. Verkefnin voru af ólíkum sviðum stærðfræðinnar, meðal annars úr talnafræði, 
algebru og rúmfræði. Þau hafa þráfaldlega komið við sögu í kennslu greinarhöfunda á 
liðnum árum og sum þeirra mætti raunar telja sígild stærðfræðidæmi. 

BaKsVið
Straumar og stefnur í stærðfræðikennslu taka breytingum í áranna rás og segja má að 
nú sé það pólitískur vilji hér á landi að kennslan sé í anda hugsmíðahyggju og lögð 
meiri áhersla á lausnir þrauta og greinandi hugsun en var á árum áður. Til að varpa 
ljósi á þetta er hér rakin í stuttu máli þróun aðalnámskrár grunnskóla enda hafa nýjar 
áherslur endurspeglast í námsefni í stærðfræði bæði í kennaranámi og í grunnskóla. 
Einnig er hér stutt umfjöllun um þrautalausnir sem hafa fengið síaukið vægi í stærð-
fræðikennslu.

Námskrár 
Í íslenskum námskrám fyrir skyldunám hefur kennslufræði verið meiri gaumur gefinn  
hin síðari ár en áður var. Í Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri sem gefin var 
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út 1960 í samræmi við lög um fræðslu barna nr. 34/1946 kemur fram að námskráin 
hafi fyrst og fremst því hlutverki að gegna að leiðbeina kennurum og skólastjórum 
um starfstilhögun og námsefni í hinum ýmsu námsgreinum (Menntamálaráðuneytið, 
1960). Eftir gildistöku laga um grunnskóla nr. 63/1974 var námskráin frá 1960 leyst af 
hólmi með aðalnámskrá grunnskóla árið 1976 sem skiptist í hefti: Almennan hluta og 
sérstök hefti fyrir einstakar námsgreinar. Heftið um námsgreinina stærðfræði kom að 
vísu aldrei út. Í almenna hlutanum er meðal annars fjallað um breytt viðhorf til náms-
samskipta og hvernig verða megi við þeim kröfum sem af þeim stafa. Talað er um 
listina að spyrja og mikilvægi spurninga í námssamskiptum (Menntamálaráðuneytið, 
skólarannsóknadeild, 1976). 

Árið 1989 kom út endurskoðuð aðalnámskrá grunnskóla. Nokkurt nýnæmi var að 
sérstökum kafla um nám og kennslu. Í þessari námskrá var í fyrsta sinn frá gildistöku 
grunnskólalaganna sérstakur kafli helgaður stærðfræði og þar er eitt af sjö megin-
markmiðum með kennslu í stærðfræði sagt vera: „Að nemendur temji sér að beita 
stærðfræði við ný viðfangsefni þegar við á, hvort sem er í dagsins önn eða fræði-
legri viðleitni, og fái þannig tækifæri til að beita ímyndunarafli sínu og frumkvæði“ 
(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 142).

Nýjasta aðalnámskrá grunnskóla í stærðfræði er frá árinu 2007. Hún er endurskoðuð  
útgáfa námskrár frá 1999 en námskrárnar eru í veigamiklum atriðum eins. Í þeim 
báðum eru markmið greinarinnar flokkuð í tíu flokka eftir því hvort þau snerta inntak 
eða varða aðferðir. Flokkarnir eru þeir sömu; sex fjalla um inntak en fjórir um aðferðir 
og þar er lögð áhersla á þátt tungumálsins, lausnir verkefna og þrauta, röksamhengi 
og röksemdafærslur, tengsl stærðfræðinnar við daglegt líf og önnur svið. Fram kemur 
að þótt námsefnið sé aðgreint á þennan hátt í flokka aðferða og inntaks sé mikilvægt 
að flétta inntak og aðferðir saman þannig að nemendur skynji námsefnið sem sam-
stæða heild og það laði fram jákvæð viðhorf þeirra. Nemendur ættu að skynja nám í 
stærðfræði sem ferli og skapandi athöfn fremur en söfnun afmarkaðrar kunnáttu og 
þekkingar (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2007). Þá segir að skilningur og kunnátta 
þurfi að haldast í hendur:

Skilningur á hugtaki felst m.a. í að setja það í sem víðtækast samhengi við alla aðra 
tiltæka kunnáttu. Skilningur vex eftir því sem tengsl hugtaks við fleiri og fleiri hluti 
verða ljósari. Því verður ætíð að gera ráð fyrir að nemendur kynnist fleiri þáttum í 
stærðfræði en búast má við að þeir nái fullu valdi á. (Menntamálaráðuneytið, 1999, 
bls. 8; 2007, bls. 6) 

Um kennslu í stærðfræði segir meðal annars að hún þurfi að efla rökfasta hugsun en 
hún þurfi einnig að efla hugkvæmni. Hún þurfi að laða fram gagnrýna og greinandi 
hugsun hjá nemandanum en einnig sjálfstraust, forvitni og löngun til að rannsaka 
og leita lausna á hinu óþekkta (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2007). Greinarhöfundar 
telja ljóst að hér sé ætlast til mikils af stærðfræðikennurum og sú spurning hlýtur að 
vakna hvort ekki þurfi að leggja meiri áherslu á að rækta þessa þætti í námi verðandi 
kennara en verið hefur, hugsanlega með því að auka þátt þrautalausna í náminu.
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Þrautalausnir
Í stærðfræði er orðið þraut notað í víðri merkingu og táknar viðfangsefni af hvaða 
gerð sem er sem ekki liggur í augum uppi hvernig má leysa. Orðið er þýðing á enska 
orðinu problem og þrautalausnir er þýðing á problem solving. Sá sem stendur frammi 
fyrir því að leysa þraut verður að brjóta hana til mergjar og öðlast nægan skilning á 
verkefninu til að geta á vitrænan hátt komið auga á vænlega leið til að takast á við 
það. Að flestra hyggju hefur glíma við þrautir almenna skírskotun og nám í þrauta-
lausnum, þar sem meðal annars er fengist við stærðfræðilegar þrautir, því almennt 
gildi. Skilningur og ígrundun eru lykilatriði ef vel á að takast til í glímunni við þrautir, 
en auk þess er gagnrýnin og greinandi hugsun nauðsynleg til að leggja mat á eigin 
lausnaleið eða annarra. Í yfirlitsgreininni A thirty-year reflection on constructivism in 
mathematics education in PME segja höfundarnir, Confrey og Kazak (2006), að strax 
með fyrstu kenningunum um þrautalausnir hafi komið fram margir lykilþættir í 
þankagangi hugsmíðahyggju og í reynd séu þrautalausnir hluti af rótarkerfi kenn-
ingarinnar. 

Pólya hefur skrifað fjórar bækur um það hvernig kenna megi og læra að leysa 
þrautir. Þetta viðfangsefni Pólya mætti nefna þrautalausnatækni (e. heuristics). Fræg-
ust þessara bóka er án efa How to solve it frá árinu 1945 en í henni leggur Pólya fram 
almennan leiðarvísi eða líkan um það hvernig leysa má þraut af hvaða gerð sem er. 
Hann gefur kennurum góð ráð í glímunni við að kenna nemendum að takast á við 
að leysa stærðfræðilegar þrautir og í bókinni er að finna aragrúa af leiðbeinandi hug-
tökum og skrefum fyrir kennara og nemendur sem tengjast þessu. Pólya setur fram 
líkan fyrir þrautalausnaferli sem greinarhöfundar nota ásamt öðrum viðmiðum til að 
greina lausnir þátttakenda. Líkanið er í fjórum meginskrefum, sem eru: Að skilja verk-
efnið, að gera lausnaráætlun, að framkvæma áætlunina, að líta til baka (Pólya, 1945).  
Confrey og Kazak (2006) telja að hin fjögur skref Pólya hafi sýnt að stærðfræði sé 
meira en safn af formlegum skilgreiningum, setningum og sönnunum og viðurkennt 
réttilega að meginhlutverk þrauta sé að kalla á nýjar lausnir. Með þessu hafi fræða-
sviðið verið knúið áfram. 

Hæfni í þrautalausnum má lýsa sem hæfninni til að geta greint, afmarkað og sett 
fram stærðfræðileg viðfangsefni af hinum ýmsu gerðum og að geta með stærðfræði-
legri röksemdafærslu brotið slík verkefni til mergjar og leyst jafnvel á fleiri en einn 
veg. Meðal þeirra sem tekið hafa við keflinu af Pólya í skrifum um þrautalausnir er 
Schoenfeld sem hefur rannsakað vinnulag fjölda einstaklinga. Hann fjallar ekki aðeins 
um þrautalausnatækni sem slíka heldur er sjóndeildarhringurinn víðari í athugun á 
háttalagi þess sem glímir við þraut. Í stuttu máli má segja að Schoenfeld greini í fernt 
það sem mestu skiptir þegar fengist er við stærðfræðilegar þrautir. Þessir fjórir þættir 
eru: Þekkingarforði, þrautalausnatækni, skipulag, viðhorf (Schoenfeld, 1985). 

Í námskeiðslýsingum skyldunámskeiða á kjörsviðinu stærðfræði í kennaranámi 
við Háskóla Íslands er þrautalausna hvergi getið sem sérstaks áhersluþáttar. Hins 
vegar var fimm eininga valnámskeið samkvæmt kennsluskrá háskólaársins 2009–
2010, GLS003G Þrautagleði, alfarið helgað þessum þætti. Markmið þess var þríþætt: 
„Að nemendur rækti með sér þá ánægju sem felst í því að glíma við þrautir, þeir þjálfi 
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hæfileika sína til þrautalausna og loks að þeir þjálfist í að setja fram lausnir sínar, sér í 
lagi m.t.t. vandaðs rökstuðnings“ (Háskóli Íslands, 2009).

Starfshæfni stærðfræðikennara
Hugtökin kunnátta, geta og hæfni hafa alla tíð verið samofin hugmyndum um nám 
og kennslu. Ragnhildur Bjarnadóttir hefur í skrifum sínum fjallað um hæfnihugtakið í 
tengslum við kennaramenntun (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004, 2005, 2008). Í greininni 
Starfshæfni kennara frá sjónarhóli norrænna kennaranema segir Ragnhildur að hugtakið 
hæfni hafi á undanförnum áratug verið notað í auknum mæli til að tilgreina náms-
markmið, meðal annars í kennaranámi. Það hafi fengið byr undir báða vængi undir 
aldamótin en þá með breyttum skilgreiningum og að nú tengist hæfnihugtakið bæði 
námshugtakinu og umræðunni um fagmennsku kennara (Ragnhildur Bjarnadóttir, 
2008). Starfshæfni kennara skilgreinir Ragnhildur sem „þekkingu, færni og eiginleika 
sem kennarar eru færir um að beita í starfi á markvissan og viðurkenndan hátt miðað 
við aðstæður, félagslegt samhengi og faglegt viðmið“ (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008, 
bls. 56). Þá skilgreinir Ragnhildur eftirfarandi hliðar á starfshæfni kennara: Að gera, 
að þekkja/vita, að ígrunda, að vera (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004). Það skal tekið 
fram að sú ígrundun sem Ragnhildur fjallar um snýr að sjálfskoðun kennaranemans 
og því að hann ígrundi kennarastarfið en í rannsókn þeirri sem hér er til umfjöllunar 
er lögð áhersla á að kennaraneminn ígrundi það stærðfræðiverkefni sem hann glímir 
við hverju sinni. 

Ragnhildur gerði könnun á því hvernig kennaranemar í Kennaraháskóla Íslands 
töldu námið í skólanum styðja við starfshæfni sína. Í ljós kom meðal annars að það var 
áberandi að nemendur vildu þekkja og vita meira. Hvað varðar þekkingu sem tengist 
skólanámsgreinum töldu 22% nemanna kennaranámið ekki hafa stutt vel við sig en 
18% að það hefði stutt vel við sig. Þá kom fram að 65% nemanna töldu að áherslan á 
þessa þætti hefði átt að vera meiri (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005).

Í framangreindum námskrám fyrir skyldunám er ekki rætt sérstaklega um hæfni 
stærðfræðikennara. Í námskránni frá 1960 má segja að tvær setningar séu það eina í 
þessa veru en þar segir að reikningskennslan eigi að vera traust eins og keðja, þar sem 
allir hlekkir séu jafnsterkir og að hvergi megi hlaupa yfir eða fara of hratt, heldur skuli 
feta jafnt og þétt áfram svo að alls staðar náist örugg fótfesta (Menntamálaráðuneytið, 
1960). Í námskránni frá 1976 var ekki sérstök umfjöllun um stærðfræði eins og áður 
segir. úr námskránni frá 1989 mætti gefa dæmi um einstakar setningar sem lúta að 
hæfni stærðfræðikennara. 

Áður hefur verið vitnað í stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 og 
2007 þar sem segir að kennsla í stærðfræði þurfi að efla rökfasta hugsun og einnig að 
efla hugkvæmni. Hún þurfi að laða fram gagnrýna og greinandi hugsun hjá nemand-
anum og einnig sjálfstraust, forvitni og löngun til að rannsaka og leita lausna á hinu 
óþekkta. Í beinu framhaldi segir:

Stærðfræðikennsla í skólum á að endurspegla hinar fjölbreyttu ásýndir stærðfræð-
innar. Hún er vísindi, list, tjáningarmiðill og tæki til að takast á við erfið úrlausnar-
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efni og hlutverk skólans er að sjá til þess að nemendur kynnist sem flestum hliðum 
hennar. (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 10; 2007, bls. 7)

Árið 2000 setti danska menntamálaráðuneytið á fót tólf manna starfshóp undir for-
mennsku Mogens Niss til að leita svara við tíu spurningum varðandi stærðfræði-
menntun. Hópurinn skilaði af sér áliti með ítarlegri skýrslu sem var gefin út árið 2002 
og ber heitið Kompetencer og matematiklæring (Niss og Højgaard Jensen, 2002). Í skýrsl-
unni, sem vísað er til sem KOM-skýrslu, er stærðfræðileg hæfni flokkuð í undirstöðu-
þætti sem taldir eru mikilvægir fyrir stærðfræðinám og -kennslu á öllum skólastigum. 
Þessir hæfniþættir eru átta: Hugsanagangur, þrautalausnir, líkanasmíð, röksemda-
færsla, framsetning, notkun táknmáls og formhyggja, tjáning, notkun hjálpartækja. 

Í KOM-skýrslunni er lögð rík áhersla á að stærðfræðikennarar á öllum stigum séu 
vel hæfir í framangreindum undirstöðuþáttum og búi auk þess yfir hæfniauka í sjálfri 
stærðfræðinni miðað við það skólastig sem þeir kenna á. Þeir verða að geta gert sér 
grein fyrir hvernig stærðfræðinám hvers einstaks nemanda á sér stað, hvaða hæfni 
hann býr yfir, hver eru tök hans á greininni og hvaða hugmyndir hann hefur um hana 
(Niss og Højgaard Jensen, 2002). Slíkar kröfur til kennara byggjast vitaskuld á því að 
þeir sjálfir hafi sterk tök á greininni og hafi tamið sér að ígrunda viðfangsefni sín, kafa 
undir yfirborðið og spyrja sig faglegra spurninga. 

Til að varpa ljósi á þá mælikvarða sem eru lagðir á starfshæfni stærðfræðikennara 
í Bandaríkjunum má nefna að kennari sem flytur milli fylkja þarf gjarnan að standast  
hæfnispróf í greininni til að fá full réttindi í nýja fylkinu. Slíku prófi er ætlað að 
meta þekkingu kennarans í ýmsum þáttum stærðfræðinnar og skilning hans á þeim 
kennsluaðferðum sem nauðsynlegar eru til að kenna þessa þætti. Svo dæmi sé tekið 
er viðmiðum fyrir stærðfræðikennara á unglingastigi (8.–12. bekk) í Texas skipt í opin-
berri skýrslu upp í sex svið: Talnahugtök, mynstur og algebru, rúmfræði og mælingar, 
líkindareikning og tölfræði, stærðfræðilegt ferli og stærðfræðilegt samhengi, kennslu-
aðferðir í stærðfræði og námsmat. Síðan er sviðunum skipt upp í hæfniþætti og þeir 
sundurgreindir eftir þeim markmiðum sem kennarinn á að hafa náð. Hæfniþættirnir 
eru á þriðja tug talsins og markmiðsþættirnir enn fleiri (Rice University, 2010; Texas 
Education Agency, 2010). Við val á stærðfræðiverkefnum í rannsókninni sem hér er 
til umfjöllunar voru meðal annars eftirfarandi fræðilegir hæfniþættir úr umræddri 
skýrslu notaðir sem viðmið.

• Kennarinn notar mynstur til að leysa dæmi og setja fram tilgátur. 
• Kennarinn skilur fallhugtakið og eiginleika þess.
• Kennarinn skilur og leysir dæmi með aðferðum stærðfræðigreiningar.
• Kennarinn skilur evklíðska rúmfræði sem frumsendukerfi.
• Kennarinn skilur stærðfræðilega röksemdafærslu og þrautalausnaferli.

(Rice University, 2010)

Skipting stærðfræðinnar í fræðilega undirflokka er að mestu leyti stöðluð og tekur 
ekki breytingum eftir löndum eða fylkjum. Svo dæmi sé tekið er viðmiðum fyrir starfs-
hæfni stærðfræðikennara í Kaliforníu skipt upp í eftirfarandi svið: Algebru, rúmfræði, 
talnafræði, líkindareikning og tölfræði, stærðfræðigreiningu, sögu stærðfræðinnar 
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(California Commission on Teacher Credentialing, 2010). Texas og Kalifornía eru hér 
nefnd ekki síst vegna þess að þau eru tvö fjölmennustu fylki Bandaríkjanna en einnig 
vegna þess að námskrár þeirra og viðmið eru stundum talin hafa afgerandi áhrif á 
námskrár annarra fylkja (sjá til dæmis Apple, 1993). 

 

aðfErð
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hugtakaskilning og stærðfræðilega ígrundun 
þátttakenda til að leggja mat á það hvort undirbúningur í fræðilegri stærðfræði í 
kennaranámi tæki nægilegt mið af því að undirbúa nemendur undir að starfa af fag-
mennsku í anda hugsmíðahyggju. Til að ná þessum markmiðum var stefnt að því að 
fá svör við eftirfarandi spurningum:

1. Sýna kennaranemar nægilegan skilning á verkefninu til að gera sér grein fyrir 
hvaða ráðum megi beita til að takast á við það?

2. Sýna kennaranemar gagnrýna og greinandi hugsun í glímu við verkefnið?
3. Virðast kennaranemar ígrunda verkefni sem þeir fást við eða hafa leyst og freista 

þess að sjá það í víðara samhengi? Spyrja þeir sig spurninga?
4. Er auðvelt að beina kennaranemum, sem láta duga að leysa verkefni, inn á þá 

braut að ígrunda verkefnið frekar?

Í gagnrýninni og greinandi hugsun felst, að forsendur eru vegnar og metnar, röksemda-
færslur ígrundaðar og niðurstöður vandlega endurskoðaðar. Beitt er athugulum  
hug á allar hliðar máls þegar unnið er að lausn viðfangsefnis. Leitað er eftir greinandi 
skilningi á viðfangsefninu með því að hluta það kerfisbundið niður, greina orsaka-
sambönd, gera áætlun um lausn og vinna að henni skref fyrir skref.

Við val á framangreindum rannsóknarspurningum voru hæfniþættir KOM-skýrsl-
unnar og TExES-viðmiðanna hafðir til hliðsjónar ásamt skilgreiningu Ragnhildar 
Bjarnadóttur á fjórum hliðum á starfshæfni kennara (Niss og Højgaard Jensen, 2002; 
Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004; Texas Education Agency, 2010).

Þátttakendur og gögn
Þátttakendur í rannsókninni voru tólf nemendur í þriggja ára grunnnámi fyrir kenn-
ara á fyrsta tug þessarar aldar. Þessir nemendur voru allir á stærðfræðikjörsviði. Fyrir 
kjörsviðshópa voru lögð verkefni af fimm sviðum stærðfræðinnar og skyldu nem-
endurnir velta þeim fyrir sér, ræða þau og leysa eða reyna að leysa. Verkefnunum, 
A–E, verður lýst hér á eftir. Nemendum var kynnt að greinarhöfundar hygðust rann-
saka hugtakaskilning og ígrundun. Þeir höfðu val um að taka þátt í að leysa verkefnin 
að undanskildu einu þeirra sem var hluti af lokaprófi. Eitt annað verkefni var hluti 
af námsmati þeirra sem völdu að glíma við það, annars var ekki um námsverkefni að 
ræða. 

Greinarhöfundar söfnuðu munnlegum og skriflegum gögnum frá þátttakendum og 
ræddu við þá, einslega eða í hópum, um verkefnin sem þeir glímdu við. Munnlegum  
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gögnum söfnuðu greinarhöfundar með því að taka nótur. úr hópi þeirra sem reyndu 
við að minnsta kosti eitt verkefni voru þátttakendur valdir þannig að hver þeirra hefði 
glímt við að minnsta kosti tvö verkefni. Þannig fengust 25 úrlausnir og úr þeim völdu 
greinarhöfundar 17 úrlausnir sem þeir telja dæmigerðar. Þessum 17 úrlausnum 12 
nema eru gerð stutt skil í greininni. Engin úrlausn sem er undanskilin umfjöllun hefði 
breytt niðurstöðum rannsóknarinnar. Í einu tilfelli, verkefni D, var eingöngu um skrif-
legar úrlausnir nemenda að ræða; í öðru tilfelli, verkefni B, aðallega munnleg gögn 
sem aflað var með því að ræða við nemendur og leggja fyrir þá (opnar) spurningar.  
Í verkefnum A, C og E voru gögnin blanda af þessu tvennu. Hluti spurninga greinar-
höfunda var fyrirfram ákveðinn en aðrar spurningar réðust af umræðunni.

Greining og úrvinnsla
Við greiningu gagna var leitað svara við framangreindum rannsóknarspurningum. 
Verkefnin eru ólík og það fer eftir eðli hvers um sig hverjar af spurningunum eiga 
best við. Gögn voru að hluta til metin samhliða gagnaöfluninni, einkum munnleg 
gögn. Báðir greinarhöfundar hafa áralanga reynslu af prófdómarastörfum á munn-
legu stúdentsprófi í stærðfræði og voru sammála um mikilvægi munnlegs matsþáttar 
í rannsókninni. Eins og fram hefur komið hafði verkefni D þá sérstöðu að vera hluti 
af skriflegu prófi og þar var ekki um munnleg gögn að ræða. Í því tilfelli var greining 
gagnanna einskorðuð við rannsóknarspurningar 1 og 2. Greinarhöfundar skiptu með 
sér verkum þegar kom að því að leggja önnur verkefni fyrir og stýra umræðu um þau. 
Þeir unnu síðan sameiginlega að mati á öllum gögnum miðað við hverja rannsóknar-
spurningu fyrir sig. 

Viðfangsefnin og val þeirra
Við val á þeim viðfangsefnum sem nemendur glímdu við tóku greinarhöfundar 
mið af því að flest skyldu þau tengjast stærðfræðisviðum sem kennsla í grunnskóla 
nær til. Þetta á við um verkefni A, C, D og E. Einnig voru framangreindir fræðilegir 
hæfniþættir TExES-viðmiðanna hafðir til hliðsjónar. Hliðstæða hæfniþætti er að finna 
í KOM-skýrslunni þar sem fjallað er um hæfni stærðfræðikennara í hinum faglegu 
þáttum kennslunnar. Þar segir meðal annars að gera þurfi ráð fyrir að kennarar hafi 
nauðsynlega hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar, þrautalausna, líkanagerðar, rök-
semdafærslu og notkunar hjálpartækja og að á öllum sviðum búi þeir yfir hæfniauka 
miðað við það skólastig sem þeir kenna á (Niss og Højgaard Jensen, 2002). Verkefnin 
skyldu valin þannig að ekki lægi í augum uppi hvernig mætti leysa þau, til dæmis 
með þekktri lausnaraðferð, heldur myndi reyna á hugtakaskilning og stærðfræðilega 
ígrundun þátttakenda. Þá skyldu verkefnin vera þannig að þau gætu talist fulltrúar 
fyrir mikilvæg verkefni sem kennarar kjósa og hafa kosið að leggja fyrir nemendur 
sína, jafnvel öldum saman. Viðfangsefnin sem nemendur glímdu við fylgja hér á eftir. 
Verður nú farið nokkrum orðum um hvert þessara verkefna.



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 201282

UndirBúningUr verðandi stærðfræðikennara

A. Þraut um óþekktan arf Indverji lætur börnum sínum eftir í arf allmarga demanta, 
alla jafn verðmæta. Í erfðaskrá hans var svo mælt fyrir að elsta barnið skyldi fá einn 
demant og 1/7 afgangsins, næstelsta barnið 2 demanta og 1/7 þess er þá var eftir, 
og þannig skyldi halda áfram að skipta. Við skiptin kom í ljós að börnin fengu jafnt. 
Hve mörg voru börnin og hve margir voru demantarnir?

B. Þverstæða Zenóns um Akkilles Akkilles þreytir kapphlaup við skjaldböku. Hraði 
hans er tífaldur hraði skjaldbökunnar en hann gefur henni tíu feta forskot. Þegar 
Akkilles hefur hlaupið þessi tíu fet hefur skjaldbakan komist eitt fet í viðbót og 
þegar Akkilles hefur hlaupið það fet er hin viðsjála skjaldbaka komin einn tíunda 
úr feti til viðbótar fram á veginn og svo koll af kolli. Akkilles nær því skjaldbök-
unni aldrei – eða hvað?

C. Talnarunur Hér var hin vel þekkta Fibonacci-talnaruna: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . , 
lögð til grundvallar og þeirri spurningu beint til kennaranema hversu einstök hún 
sé í raun og veru. Fibonacci-talnarunan er skilgreind út frá fyrstu tveimur tölunum 
og spurt var meðal annars hvað myndi breytast ef byrjað væri með aðrar tölur. 

D. Hugtakaskilningur í algebru Hér var sjónum beint að hugtaki úr línulegri algebru. 
Hugtakið var kjarni línulegrar vörpunar og því höfðu nemendur kynnst í kennara-
námi sínu. Skilningur á hugtakinu sjálfu var kannaður sem og beiting þess í stærð-
fræðilegri röksemdafærslu.

E. Hugtakaskilningur í rúmfræði – teikniforrit Hér var sjónum beint að hugtakinu 
hæð í þríhyrningi og hvort og þá hvernig mætti útvíkka það yfir í hæð í marg-
hyrningi almennt. Einnig var komið inn á hvort nota mætti teikniforrit til sönnunar 
í rúmfræði.

Verkefni A – Þraut um óþekktan arf
Þrautin um óþekktan arf er ein af fjölmörgum stærðfræðiþrautum sem varðveist hafa 
öldum saman. Hún hefur skotið upp kollinum í óteljandi kennslubókum frá því að 
hún birtist fyrst í reikningsbókinni Liber Abaci eftir Fibonacci sem út kom snemma 
á þrettándu öld. Þrautin getur talist dæmigerð fyrir fjölmargar sígildar stærðfræði-
þrautir sem eiga það sameiginlegt að mun meiri stærðfræði býr undir en virst gæti 
í fljótu bragði. Slíkar þrautir leyna á sér og eftir því sem dýpra er kafað í þær kemur 
meiri stærðfræði fram. Algengast er að sjá þrautina um arf setta fram, eins og hér er 
gert, þannig að hlutfallið af eftirstöðvunum sem börnin fá sé 1/7 en oft er líka talað 
um 1/10 og alls ekki er nauðsynlegt að velja annað hvort þessara hlutfalla. Það eitt að 
gera sér grein fyrir þessu kostar ígrundun og ber vott um dýpri skilning á þrautinni 
en nauðsynlegur er til þess eins að leysa hana eins og hún er sett fram í kennslubók-
um. Fyrir utan að vera sögulega mikilvæg og fela í sér áhugaverða stærðfræði hefur 
þrautin um óþekktan arf þann góða kost að lausn hennar kemur skemmtilega á óvart. 
Lausnir nemenda á þrautinni eru vel til þess fallnar að verða skoðaðar í ljósi líkans 
Pólya fyrir þrautalausnaferli.
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Verkefni B – Þverstæða Zenóns um Akkilles
Þverstæðan um Akkiles er ein af nokkrum þverstæðum sem kenndar eru við Zenón, 
grískan heimspeking sem var uppi á fimmtu öld fyrir Krist. Þverstæðan um Akkilles 
er þeirra frægust og í henni kallar Zenón til leiks Akkilles sem var mestur kappi í 
liði Grikkja í stríðinu um Trójuborg. Skilningur á þverstæðunni felst í rauninni í því 
að viðurkenna að stærðfræðilega sé unnt að líta á endanlega vegalengd sem summu 
óendanlega margra eiginlegra hluta sinna. Nýti maður sér upplýsingarnar um 10 
feta forskot skjaldbökunnar og það að hraði Akkillesar er tífaldur hraði hennar lítur 
dæmið svona út: Akkilles leggur af stað þegar skjaldbakan er komin 10 fet fram á 
veginn. Þegar Akkilles hefur hlaupið þessi tíu fet hefur skjaldbakan komist áfram eitt 
fet í viðbót. Þegar Akkilles hefur hlaupið það fet er skjaldbakan komin 1/10 úr feti til 
viðbótar fram á veginn og svo koll af kolli. Vegalengdin sem skjaldbakan fer áður en 
Akkilles nær henni, mæld í fetum, er því: 10 + 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 + . . .

Þessa óendanlegu summu má reikna út sem markgildi með aðferðum örsmæða-
reiknings og útkoman er endanleg stærð: 100/9. Akkilles nær skjaldbökunni góðu 
þegar þau hafa lagt að baki 100/9 fet. Þverstæða Zenóns er eitt af fjölmörgum við-
fangsefnum sem nota hefði mátt til að kanna skilning þátttakenda á sviði stærðfræði-
greiningar og í því skyni var hún meðal annars valin.

Verkefni C – Talnarunur
Líkanasmíð er mjög mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi, svo og það að nota mynstur 
til að leysa dæmi og setja fram tilgátur. Snar þáttur í þessu er greining á talnarunum. 
Eftirfarandi talnaruna: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . þar sem fyrstu tvær tölurnar eru 1 
og 1 en hver liður rununnar þar á eftir er summa tveggja næstu liða á undan kallast 
Fibonacci-runa. Hún er kennd við áðurnefndan Fibonacci og birtist í reikningsbók 
hans Liber Abaci. Runan segir til um hve mörg kanínupör eru til staðar á hverjum tíma. 
Í upphafi er eitt par, sem frá og með næsta mánuði eignast eitt kanínupar í hverjum 
mánuði sem sjálft eignast eftir mánuð nýtt kanínupar í hverjum mánuði og svo koll 
af kolli án þess að nokkru sinni drepist kanína. Þessa talnarunu og kanínusögu hefur 
mátt finna í stærðfræðikennslubókum öldum saman, og er þá jafnan rætt um hvernig 
runan tengist hlutfallinu „gullinsniði“ og ýmsum fyrirbrigðum í náttúrunni. Runan er 
góðkunningi allra kennara og að mati greinarhöfunda kjörinn fulltrúi fyrir verkefni 
sem skyldi snúast um líkanasmíð og mynstur. 

Verkefni D – Hugtakaskilningur í algebru 
Í hreinni (e. abstract) algebru er mikið af óhlutbundnum hugtökum sem geta reynst 
nemendum erfið í byrjun. Verkefnið snerist um línulega vörpun milli tveggja línu-
legra rúma og kjarna vörpunarinnar. Það fólst í að setja fram skilgreiningu á kjarna- 
hugtakinu og útskýra hvernig kjarni línulegrar vörpunar tengist því hvort vörpunin 
sé eintæk (varpi engum tveimur stökum á sama stak). Þess ber að geta að nemend-
urnir voru að ljúka námskeiði í línulegri algebru á stærðfræðikjörsviði og þar hafði 
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verið farið í þessi atriði. Hugtakið fall gengur eins og rauður þráður gegnum öll svið 
stærðfræðinnar og í línulegri algebru eru línulegar varpanir þau föll sem skipta máli. 
Vegna mikilvægis fallhugtaksins ákváðu greinarhöfundar að eitt verkefnið skyldi 
snúast um fall og eiginleika þess og það varð úr að verkefnið skyldi vera á sviði línu-
legrar algebru.

Verkefni E – Hugtakaskilningur í rúmfræði – teikniforrit 
Sígild rúmfræði er kennd við Grikkjann Evklíð sem var uppi um 300 f. Kr. Hún er sú 
grein stærðfræðinnar sem þykir sýna á gleggstan hátt uppbyggingu frumsendukerfis. 
Orðið frumsenda (e. axiom) merkir undirstöðulögmál og grunnurinn sem sígild rúm-
fræði í plani hvílir á eru fimm frumsendur kenndar við Evklíð auk frumhugtaka og 
svokallaðra almennra staðreynda. Frumsendur eru ekki sannaðar heldur álitnar sannar  
og frumhugtök eru ekki skilgreind. Síðan byggist frumsendukerfið upp með því að 
skilgreind eru ný hugtök og settar fram setningar um þau sem eru sannaðar. Hvergi 
í stærðfræðinámi kennaranema ætti mikilvægi hugtaka og krafan um nákvæmni í 
skilgreiningu þeirra að vera ljósari en einmitt í sígildri rúmfræði. Sama má segja um 
mikilvægi sannana á setningum. Hvaða kunnugt hugtak úr evklíðskri rúmfræði var 
valið til umfjöllunar í þessu verkefni skipti ekki höfuðmáli en hugtakið hæð hentaði 
að vísu vel í tengslum við teikningar í tölvu og vangaveltur um hvort nota mætti 
teikniforrit til sönnunar í rúmfræði.

Úrlausnir
Í kaflanum er gerð stutt grein fyrir úrlausnum þátttakenda og gefin sýnishorn af 
svörum þeirra.

Verkefni A – Þraut um óþekktan arf
Gerð er grein fyrir úrlausnum þriggja kennaranema. Allir sem einn réðust þeir í að 
leysa þrautina sem kann að stafa af því að nemendur hafa vanist því í skóla að þau 
viðfangsefni í stærðfræði sem þeim eru fengin séu leysanleg. Einn nemendanna fann 
lausn með því að prófa sig áfram, hinir tveir reiknuðu út lausn. Rannsakanda reyndist 
auðvelt að fá þá til að ígrunda verkefnið frekar. Þeir voru meðal annars beðnir að velta 
því fyrir sér hvort nemendur í 10. bekk kynnu að telja upplýsingar vanta til þess að 
dæmið væri leysanlegt. Einn þátttakandi svaraði á þessa lund:

Mér finnst mjög líklegt að nemendur haldi að upplýsingar vanti. Einhver gæti sagt 
sem svo að ekki gætu verið fleiri börn en sjö og reynt að leysa þrautina út frá því.
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Annar svaraði þannig:

Kem hér með tillögur að líklegum svörum [nemenda í 10. bekk]: Ekki hægt að leysa 
þetta. Það vantar upplýsingar um hvað börnin eru mörg. Það vantar upplýsingar um 
hvað demantarnir eru margir.

Einn þátttakandi taldi aðspurður að um fleiri en eina lausn á dæminu gæti verið að 
ræða en rökstuddi þá skoðun ekki. Hinir tveir töldu að lausnin væri ótvíræð en ein-
ungis annar færði rök fyrir svarinu. Aðspurðir hvort það skipti máli að talan 7, sem 
kemur fyrir í dæminu, sé frumtala eða hvort setja mætti aðra frumtölu eða jafnvel 
samsetta tölu í stað tölunnar 7, sögðu allir þrír nemendurnir að í stað 7 gæti komið 
hvaða tala sem er, einn þeirra gaf engan rökstuðning en hinir tveir gáfu áhugaverðan 
rökstuðning, annar eftir að skoða tiltekin dæmi um aðrar tölur en 7 og hinn með því 
að sýna útreikninga.

Allir sýndu þátttakendur greinandi hugsun sem leiddi til ályktana. Dæmi um þetta:

Það má draga þá ályktun að demantafjöldinn sé ferningstala. Það væri hægt að semja 
dæmið þannig að önnur ferningstala væri fjöldi demanta. Dæmið er leysanlegt fyrir 
hvaða ferningstölu sem er. Ef fjöldi barna er x, þá er fjöldi demanta x · x og hluti  
afgangs sem fyrsta barn fær er 1/x + 1.

Vangaveltur voru fleiri, meðal annars um gildi upplýsinga í þrautalausnum og gildi 
þess að prófa sig áfram í leit að lausn.

Verkefni B – Þverstæða Zenóns um Akkilles
Gerð er stutt grein fyrir úrlausnum fjögurra kennaranema. Hvar viðfangsefnið ætti 
heima innan stærðfræðinnar gátu þeir ekki fest fingur á, en voru allir sammála um að 
þetta myndi teljast þraut. Enginn þeirra gerði sér grein fyrir hvaða aðferðum væri best 
að beita til að takast á við verkefnið. Allir þessir nemendur höfðu kynnst undirstöðu-
atriðum örsmæðareiknings í framhaldsskóla, þar með talið hugtakinu markgildi. Þeir 
áttu hins vegar eftir að taka námskeiðið Stærðfræðigreining í kennaranámi sínu þar 
sem farið er dýpra í sömu hluti. Nemendurnir voru mjög áhugasamir um verkefnið 
og fljótir að segjast skilja útskýringu rannsakanda á viðfangsefninu sem var sú sama 
og gefin er hér að framan. Lausnin á þverstæðunni um Akkilles felst í því að nýta 
hugtök og setningar örsmæðareiknings til að líta á endanlega vegalengd sem summu 
óendanlega margra eiginlegra hluta sinna. Nemendur voru beðnir um að ígrunda 
hvort það sé trúlegt að summa óendanlega margra jákvæðra liða geti verið endanleg 
stærð (sífellt bætist meira við – æ fleiri liðir) og runnu þá tvær grímur á suma: „Mér 
finnst það nú skrýtið en auðvitað nær hann henni.“

Þau stærðfræðihugtök sem hér koma við sögu, örsmæð, óendanleg summa og 
markgildi, eru nokkuð flókin. Eftir að hafa rifjað upp eðlisfræðiformúluna h · t = v 
um sambandið milli hraða, tíma og vegalengdar, tókst þátttakendum í sameiningu að 
reikna út sömu niðurstöðu og fæst með aðferðum stærðfræðigreiningar. Með tilstyrk 
eðlisfræðinnar sýndu þeir sem sagt fram á að skjaldbakan fer 100/9 fet (og þá nær 
Akkilles henni). 
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Verkefni C – Talnarunur
Gerð er grein fyrir úrlausnum þriggja kennaranema. Þeirri spurningu var fyrst beint 
til nemendanna hversu einstök Fibonacci-runan sé, til dæmis hvað myndi breytast ef 
byrjað væri með aðrar tölur en 1 og 1. Segja má að þeir hafi svarað spurningunni án 
þess að reyndi á gagnrýna og greinandi hugsun því þeir þekktu það greinilega allir að 
allt eins mætti byrja rununa á tölunum 0 og 1 og að þá fengist Fibonacci-runan frá og 
með tölu númer tvö. Eftir stuttar umræður smíðuðu nemarnir síðan nýjar runur sam-
kvæmt aðferð Fibonaccis: Völdu tvær nýjar upphafstölur og lögðu síðan saman koll af 
kolli. Þeir ýmist byrjuðu með tvær ólíkar tölur eða tvisvar sömu töluna og engum datt 
í hug að nota neikvæða(r) tölu(r). Í engri runu var fyrri upphafstalan minni en seinni 
upphafstalan. Sýnishorn af nýjum runum nemenda:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …
2, 2, 4, 6, 10, 16, 26, …
5, 7, 12, 19, 31, 50, …
10, 20, 30, 50, 80, 130, …

Tveir nemendanna bentu á að nýju runurnar þeirra endurspegluðu ekki kanínu- 
tímgunina og var það eina viðleitnin til að bera eiginleika nýju runanna saman við 
eiginleika Fibonacci-rununnar. Enginn velti á þessu stigi fyrir sér tengingunni við 
gullinsnið. Eftir ábendingu rannsakanda reiknuðu nemendurnir út hlutföll samliggj-
andi talna í hinum nýju runum sínum og komust þá að þeirri niðurstöðu að eftir því 
sem þeir komu ofar í runurnar nálgaðist þetta hlutfall töluna 1,618…

Rétt eins og hjá Fibonacci-rununni nálgaðist hlutfallið gullinsnið sem er talan √
__

1 +   5
2 .  

Þegar hér var komið sögu fór ekki á milli mála að forvitni nemendanna var vakin og 
þeir virtust spyrja sig spurningarinnar: „Hvernig má þetta vera?“ Enginn þeirra sýndi 
tilburði til að reyna að finna svar við þeirri spurningu en tilgáta var í burðarliðnum 
sem nemendur settu fram í sameiningu:

Ef byrjað er með tvær tölur og síðan bætt við tölum í sífellu með því að leggja saman 
tvær næstu tölurnar á undan þá fæst talnaruna sem hefur þann eiginleika Fibonacci-
rununnar að hlutföll tveggja talna í röð stefna á gullinsnið.

Sönnun tilgátunnar felst í að reikna út markgildi með aðferðum stærðfræðigreiningar 
og rannsakandi hjálpaði nemendum af stað og studdi þá í þeirri vinnu. Ekki er ástæða 
til að rekja gang sönnunarinnar en geta má þess að ef markgildið er kallað x kemur 
fram jafna á forminu x = 1 + 1/x sem hefur í för með sér jöfnuna x2 – x – 1 = 0 og jákvæð 
lausn þessarar annars stigs jöfnu er einmitt gullinsnið: x = √

__
1 +   5

2
.

Verkefni D – Hugtakaskilningur í algebru 
Gerð er grein fyrir úrlausnum þriggja kennaranema sem glímdu við verkefnið á loka-
prófi. Í prófspurningunni var fyrst rifjað upp að ef T er línuleg vörpun varpar hún 
núlli í núll. Þá voru nemendur beðnir að skilgreina hugtakið kjarni línulegrar vörp-
unar T og síðan útskýra hvernig kjarninn tengdist því hvort T væri eintæk vörpun. 
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Einn þátttakandi skilgreindi hugtakið rétt, það er að segja að kjarninn væri mengi 
(safn) allra þeirra staka sem T varpaði á 0. Annar þátttakandi sleppti því að reyna við 
skilgreininguna en svar þess þriðja var á þessa lund: „kerT er (núll) 0. Þeir vektorar 
sem varpast alltaf á sjálfan sig.“

Sami nemandi og skilgreindi hugtakið rétt gerði góða grein fyrir því að T væri 
eintæk vörpun þá og því aðeins að eina stakið í kjarnanum væri 0. Hinum tveimur 
tókst ekki vel upp en þeir reyndu samt spreyta sig á röksemdafærslunni um tengsl 
kjarnans við það að vörpunin sé eintæk. Án skilnings á lykilhugtakinu kjarni verður 
sú röksemdafærsla þó varla byggð. Annar nemendanna svaraði þannig: „Ef 0 ∈ Ker(T) 
þá er aðeins til ein lausn svo ker(T) = {0} svo hún hlýtur að vera eintæk.“

Línuleg vörpun er sérstök gerð falls og á öllum sviðum stærðfræðinnar leika föll 
stórt hlutverk. Skilningur á fallhugtakinu og eiginleikum þess er í raun forsenda fyrir 
skilningi á ýmsum óhlutbundnum hugtökum, eins og til dæmis kjarna línulegrar 
vörpunar. Óhlutbundin hugtök í algebru reynast nemendum erfið og geta má þess að 
settar hafa verið fram kenningar um hvernig stærðfræðinemar í grunnnámi í háskóla 
leitast við að draga úr stigi hlutfirðingar slíkra hugtaka (Hazzan, 1999). 

Verkefni E – Hugtakaskilningur í rúmfræði – teikniforrit 
Gerð er grein fyrir úrlausnum fjögurra kennaranema sem glímdu við þetta verk-
efni. Nemendur þekktu hugtakið hæð í þríhyrningi, vissu að þær væru þrjár og allir 
teiknuðu þeir rétta mynd af hæð. Þeir áttu hins vegar í erfiðleikum með að setja fram 
nákvæma skilgreiningu á hugtakinu og aðeins einn þessara nemenda nefndi að hæð 
væri línustrik en það er ómissandi hluti af skilgreiningunni. Dæmi um svör nemenda:

Hæð í þríhyrningi myndar rétt horn á mótlæga hlið topppunktsins.

Hæð segir til um hæð þríhyrningsins, hæðin verður að koma hornrétt á línur þrí-
hyrningsins. 

Ef ég hugsa um hæð í þríhyrningi sé ég fyrir mér línu sem fer frá lengstu grunnlínu í 
andstæðan topppunkt (hornrétt eða stystu leið).

Þegar kom að því að útvíkka hugtakið og teikna hæð í samsíðungi voru allir nema 
einn nemendanna með rétta mynd og líka rétt svar við því hve hæðirnar í samsíðungi 
væru margar úr hverjum hornpunkti. Næst átti að alhæfa yfir í hugtakið hæð í marg-
hyrningi almennt og þá voru tveir af þessum fjórum nemendum með rétt svar við því 
hve margar hæðir væri hægt að draga úr hverjum hornpunkti í n-hyrningi. Hinum 
tókst ekki að sjá hugtakið hæð í víðara samhengi en þeir áttu að venjast. 

Að lokum voru nemendur beðnir að velta því fyrir sér hvort þeir teldu að unnt 
væri að nota teikniforrit til að sanna stærðfræðisetninguna sem segir að hæðirnar í 
þríhyrningi skerist í einum punkti. Setninguna þekktu nemendur vel og þeir höfðu 
unnið með teikniforrit sem gerði þeim kleift að draga til og breyta lögun mynda. Þeir 
vissu að hvernig sem þeir drægju til teiknaðan þríhyrning með hæðum sínum myndu 
hæðirnar á myndinni halda áfram að skerast. Nemendurnir töldu allir ranglega að 
forritið mætti nota til að sanna setninguna. Þeim yfirsást að óháð því hve lengi þeir 
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draga þríhyrninginn til og umbreyta honum ná þeir ekki að skoða alla þríhyrninga. 
Dæmi um svör nemenda:

Já, hægt er að draga myndina óendanlega mikið til og það er nóg að draga einn 
punkt.

Þú „sérð“ hvað gerist við flutning á punkti. Þú getur flutt punktana í allar mögulegar 
stöður í forritinu og ef þú getur ekki sett punktana á þá staði þar sem niðurstaðan 
væri sú að hæðirnar væru ekki sampunkta er komin sönnun fyrir því að hæðirnar 
eru alltaf sampunkta. 

Enginn virtist gera sér grein fyrir að teikniforrit í tölvu standa sjálfri stærðfræðinni að 
baki þegar kemur að sönnunum. Teikniforrit geta gefið vísbendingar og stutt notanda 
sinn við tilgátusmíð sem er ekki það sama og að sanna almennar stærðfræðisetningar. 

niðurstÖður Og uMrÆða
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hugtakaskilning og stærðfræðilega ígrundun 
þátttakenda til að leggja mat á það hvort undirbúningur í fræðilegri stærðfræði í 
kennaranámi taki nægilegt mið af því að undirbúa nemendur undir að starfa af fag-
mennsku í anda hugsmíðahyggju. Til að ná þessu markmiði voru settar fram fjórar 
rannsóknarspurningar. Í þessum kafla eru úrlausnir þátttakenda á framangreindum 
verkefnum notaðar til að leita svara við hverri spurningu um sig.

1. Sýna kennaranemar nægilegan skilning á verkefninu til að gera sér grein fyrir 
hvaða ráðum megi beita til að takast á við það?

Svarið við þessari spurningu er jákvætt fyrir öll verkefnin nema verkefni B, þverstæðu 
Zenóns um Akkilles.

2. Sýna kennaranemar gagnrýna og greinandi hugsun í glímu við verkefnið?

Eins og áður er sagt felst það í gagnrýninni og greinandi hugsun að forsendur eru 
vegnar og metnar, röksemdafærslur ígrundaðar og niðurstöður vandlega endurskoð-
aðar. Beitt er athugulum hug á allar hliðar máls þegar unnið er að lausn viðfangsefnis. 
Leitað er eftir greinandi skilningi á viðfangsefninu með því að hluta það kerfisbundið 
niður, greina orsakasambönd, gera áætlun um lausn og vinna að henni skref fyrir 
skref.

Í engu verkefni komu fram að fyrra bragði efasemdir þátttakenda um að nægar for-
sendur væru gefnar til að verkefnið væri leysanlegt né heldur vangaveltur um hvort 
óþarfar forsendur væru gefnar. Umræður um það hvort lausnir kynnu að vera fleiri 
en ein í verkefni A spunnust út frá spurningu greinarhöfundar. Allir þátttakendur 
sem glímdu við verkefni A sýndu greinandi hugsun sem leiddi til ályktana eins og að 
framan er getið. Í verkefni B, sem var óneitanlega mest framandi fyrir nemendur, eru 
niðurstöður að mestu byggðar á samræðum við nemendur og í svörum við opnum 
spurningum greinarhöfundar kom fram gagnrýnin og greinandi hugsun. Í verkefni 
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C smíðuðu þátttakendur talnarunur, eftir ábendingu greinarhöfundar, og greindu 
eiginleika þeirra (eða skort á eiginleikum) ýmist sjálfir eða í framhaldi af spurningu 
greinarhöfundar. Fyrir utan skilgreiningu á hugtaki í verkefni D reyndi á að greina 
orsakasamhengi milli þess og annars hugtaks. Einn þriggja þátttakenda leysti báða 
þætti og lausn hans gaf ótvírætt jákvætt svar við spurningu um gagnrýna og grein-
andi hugsun. Verkefni E snerist um hugtakaskilning og sannanir í rúmfræði. Þátt-
takendur áttu í erfiðleikum með að setja fram nákvæma skilgreiningu á hugtaki sem 
þeir höfðu unnið með í rúmfræði. Segja má að hér hafi ekki tekist nægilega vel til í 
kennslu námskeiðsins hvað varðar að laða fram greinandi hugsun nemendanna um 
dæmigert rúmfræðihugtak. Loks var greining þátttakenda á mætti teikniforrita til að 
sanna stærðfræðisetningar röng. 

3. Virðast kennaranemar ígrunda verkefni sem þeir fást við eða hafa leyst og freista 
þess að sjá það í víðara samhengi? Spyrja þeir sig spurninga?

Í engu tilfelli kom fram að þátttakendur spyrðu sig spurninga að fyrra bragði eða 
reyndu að sjá verkefni í víðara samhengi en það var sett fram. 

4. Er auðvelt að beina kennaranemum, sem láta duga að leysa verkefni, inn á þá braut 
að ígrunda verkefnið frekar?

Í öllum tilfellum sem á reyndi var svarið við þessari spurningu já.
Niðurstöður benda til þess að nokkuð vanti upp á að undirbúningur kennaranema 

í fræðilegri stærðfræði sé nægilega traustur. Þeir þyrftu að hafa dýpri hugtakaskilning 
og spurulli og betur greinandi hug. Hæfnina til að ígrunda þyrfti að styrkja í kennara-
námi þeirra og það stendur upp á kennsluna á stærðfræðikjörsviði að gera það. Það 
skiptir sköpum að láta kennaranema temja sér að kafa dýpra í verkefni en svo að nægi 
til að leysa þau. Þetta er nátengt framangreindum fjórum flokkum markmiða í stærð-
fræði sem fjalla um aðferðir og námskráin frá 1999 getur um. Þar segir: 

Lögð er áhersla á að hægt sé að þjálfa leikni í að takast á við viðfangsefni þar sem 
lausnir liggja ekki í augum uppi. Sú leikni er samofin öðrum þáttum. Leit að lausnum 
krefst bæði hugkvæmni og rökvísi og færni í notkun tungumálsins eykur rökvísi. 
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 7)

Í dönsku KOM-skýrslunni eru tilgreindir átta hæfniþættir sem taldir eru mikilvægir fyr-
ir stærðfræðinám og -kennslu á öllum skólastigum. Þessir þættir verða ekki aðgreindir 
heldur tvinnast saman en segja má að niðurstaða rannsóknarinnar bendi til þess að 
þættirnir hugsanagangur, þrautalausnir, röksemdafærsla og framsetning séu hlekkir 
sem þyrfti að styrkja hjá flestum þátttakendum. Hvað varðar framangreint líkan Pólya 
fyrir þrautalausnaferli liggur beinast við að beina sjónum að niðurstöðum úr verkefni A, 
þrautinni um óþekktan arf, og verkefni B, þverstæðu Zenóns um Akkilles, og hér skiptir 
í tvö horn: Nemendur náðu sæmilegum tökum á fyrra verkefninu en litlum á því síðara.  
Í fyrra verkefninu steig enginn síðasta Pólya-skrefið af fjórum: Að líta til baka. 

Áður hefur verið minnst á fræðilega hæfniþætti úr viðmiðum fyrir stærðfræði-
kennara á unglingastigi í Bandaríkjunum sem greinarhöfundar notuðu ásamt öðrum 
viðmiðum við val á þeim stærðfræðiverkefnum sem eru til umræðu í þessari grein. 
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Nánari útlistanir á hverjum hæfniþætti bandarísku viðmiðanna eru settar fram sem 
markmið og listinn hér að neðan gefur sýnishorn af markmiðum sem tengjast títt-
nefndum stærðfræðiverkefnum greinarinnar. Þar segir um kennarann að hann skuli:

• Greina eiginleika runu (til dæmis Fibonacci-runu).
• Geta fundið formengi og varpmengi falls.
• Geta skorið úr um hvort fall sé eintækt og/eða átækt og fundið andhverfu falls.
• Skilja markgildishugtakið og hvernig það tengist samfelldni falls.
• Skilja frumsendukerfi og hugtök því tengd (frumhugtök, skilgreind hugtök ….)
• Beita eiginleikum samsíða og hornréttra lína við þrautalausnir.
• Sýna skilning á því að nota tölvuforrit í rúmfræði.
• Skilja þrautalausnaferlið. (Rice University, 2010)

Með tilliti til þessara markmiða er niðurstaða könnunarinnar óbreytt. Stærðfræðileg 
ígrundun og hugtakaskilningur kennaranema við úrlausn á verkefnunum er veikur 
hlekkur. Undirbúningur sem þeir fá í fræðilegri stærðfræði í kennaranámi þyrfti að 
styrkja þessa þætti. 

Stærðfræðilegur undirbúningur kennaranema úr framhaldsskóla er að jafnaði 
ekki mikill. Meirihluti þeirra er með stúdentspróf af mála- eða félagsfræðibraut og 
hefur að meðaltali lokið innan við þrettán einingum í stærðfræði (Freyja Hreins-
dóttir og Friðrik Diego, 2009). Til samanburðar má geta þess að í eftirtöldum deildum  
Háskóla Íslands er ýmist gerð krafa um eða eindregið mælt með að umsækjendur um 
grunnnám hafi lokið 21 einingu í stærðfræði á stúdentsprófi: Jarðvísindadeild, Líf- og 
umhverfisvísindadeild, Raunvísindadeild. Fyrst engin slík krafa er gerð til umsækj-
enda um grunnnám í Kennaradeild hlýtur sú spurning að vakna hvort nemendur á 
stærðfræðikjörsviði í kennaranámi þyrftu ekki einfaldlega að fá meiri undirbúning í 
fræðilegri stærðfræði á kjörsviðinu. Þetta væri í samræmi við þá niðurstöðu í framan-
greindri rannsókn Ragnhildar Bjarnadóttur að aðeins 22% kennaranema töldu kennara- 
námið hafa stutt vel við sig varðandi þekkingu sem tengdist skólanámsgreinum og 
65% nemanna töldu að áherslan á þessa þætti hefði átt að vera meiri (Ragnhildur 
Bjarnadóttir, 2005). Hugtakaskilningur í stærðfræði styrkist með auknu fræðilegu 
námi og í háskólanámi í stærðfræði er ígrundun á hugtökum og því fræðilega sam-
hengi sem þau eru í ómissandi þáttur. Það að ígrunda og beita spurulum hug lærist og 
verður sjálfsagður og eðlilegur hlutur þegar fram í sækir í stærðfræðinámi.

lOKaOrð 
Vert er að huga að því hvort ekki sé rétt að innleiða sérstakt skyldunámskeið í þrauta-
lausnum á stærðfræðikjörsviði í kennaranámi. Það hefur færst í vöxt og er talið gefa 
góða raun að byrja á þessum þætti í grunnnámskeiðum í stærðfræði fyrir almenna 
kennaranema (Long og DeTemple, 2006). Framangreint valnámskeið, Þrautagleði, í 
kennaranámi í Háskóla Íslands hefur sýnt sig að eiga fullt erindi inn á stærðfræðikjör-
sviðið. Báðir greinarhöfundar hafa komið að undirbúningi framhaldsskólanema fyrir 
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þátttöku í Ólympíuleikum í stærðfræði og þar sýnir sig svo ekki verður um villst að 
unnt er að rækta með góðum árangri þann þátt að ígrunda stærðfræðileg viðfangsefni 
og brjóta þau til mergjar. 

Það er sama hvar borið er niður, allir sem fjalla um stærðfræðinám og -kennslu 
leggja áherslu á mikilvægi skilnings. Í skýrslunni Markmið stærðfræðikennslu í grunn-
skólum og framhaldsskólum sem unnin var á vegum menntamálaráðuneytisins undir 
formennsku Reynis Axelssonar í tengslum við endurskoðun aðalnámskrár á árun-
um 1996–1998 segir að varla sé efamál að undirstaða allrar stærðfræðikunnáttu sé 
skilningur á tölum og talnareikningi ásamt færni í notkun talna. Talin eru upp mörg 
efnisatriði þessu tengd sem nemendur eiga að hafa öðlast dágóðan skilning á við lok 
grunnskóla og síðan segir:

Slík upptalning efnisatriða segir þó ekki hálfa söguna. Við viljum leggja áherslu á að 
það er skilningur á þessum hugtökum sem mestu máli skiptir. Nákvæmlega hvað það 
þýðir að skilja stærðfræðihugtak væri efni í langa heimspekilega umræðu, og niður-
stöður hennar geta verið mikilvægar fyrir hugmyndir okkar um hvernig kenna skuli 
stærðfræði. (Menntamálaráðuneytið, 1998, bls. 7)

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennaranemarnir sjálfir, sem stærð-
fræðinemar, búi ekki að öllu leyti yfir þeirri hæfni sem kenningar um hugsmíðahyggju 
leggja áherslu á og þeim er ætlað að ná fram hjá nemendum sínum. Í námi þeirra á 
neðri skólastigum virðist hæfniþáttur á borð við þann að brjóta hugtök til mergjar 
ekki hafa verið nægilega örvaður. Auk þess virðist sem nám þeirra á stærðfræðikjör-
sviði kennaranáms hafi ekki skilað tilætluðum árangri hvað þetta varðar. Misbrestur 
er á að hugtök sem lögð hefur verið áhersla á í fræðilegum námskeiðum á sviðinu skili 
sér nægilega vel. Dæmi um þetta eru hugtökin kjarni í línulegri algebru og hæð í rúm-
fræði sem verkefni D og E snerust um. Efla þarf menntun verðandi stærðfræðikennara 
þannig að hún nái að styrkja þá í þeim mikilvægu þáttum að temja sér að ígrunda 
viðfangsefni sín, brjóta hugtök til mergjar, kafa undir yfirborðið og spyrja sig faglegra 
spurninga. Mikið er í húfi enda hlýtur markmiðið með kennslu á stærðfræðikjörsviði 
í kennaranámi að vera að búa kennaranema undir að axla af fullri fagmennsku hlut-
verk stærðfræðikennara hvort sem hann hyggst starfa í anda hugsmíðahyggju eða 
ekki. Fagmennska kennara verður ekki skilin frá hæfni hans.

Niðurstöður rannsóknarinnar draga fram ýmsan vanda sem kennaranemar, 
verðandi fagmenn í stærðfræðikennslu, glíma við. Vandamálin lýsa sér á mjög sam-
bærilegan hátt og fræðimenn síðustu hálfrar aldar hafa gert grein fyrir (Pólya, 1945; 
Schoenfeld, 1985). Ein leið til að mæta slíkum vanda væri  að kennaraefni fengju meiri 
tíma í kennaranámi til að fást við stærðfræði sína.

Í doktorsritgerð sinni kannaði Guðmundur Kristinn Birgisson (2002) glímu sex 
fyrsta árs háskólanema við valin stærðfræðiverkefni og á grundvelli könnunarinnar 
bjó hann til þekkingarfræðilegt líkan sem samanstóð af fimm flokkum. Segja má að 
flokkarnir endurspegli ólíka hugarheima sem nemendurnir fundu sig í þegar þeir 
unnu að stærðfræðiverkefnunum. Þetta eru: Heimur reynslu, hugtakaheimur, mál-
heimur, heimur formlegrar stærðfræði, heimur raunverulegra stærðfræðilegra fyrir-
brigða (Guðmundur Kristinn Birgisson, 2002).
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Guðmundur segir að fljótt hafi komið í ljós að skoðun nemanda á því hvert væri 
eðli stærðfræðilegra fyrirbrigða hafi ráðið úrslitum um hvaða heimi hann tilheyrði. 
Hins vegar bendir Guðmundur á að milli hverra tveggja heima séu tengsl og að nem-
andi sem trúir því að stærðfræðileg þekking tilheyri tilteknum heimi geti brugðið sér í 
annan heim með viðfangsefni sín, jafnvel leyst þau þar og snúið til baka með lausnina 
(Guðmundur Kristinn Birgisson, 2002). 

Óneitanlega vaknar sú spurning í tengslum við rannsóknina sem hér hefur verið 
til umfjöllunar hvort greining samkvæmt líkani Guðmundar á nemendum á stærð-
fræðikjörsviði í kennaranámi gæti ekki skilað sér í markvissari tilraunum kennara til 
að styrkja veika hæfnisþætti hvers og eins. Myndu til dæmis þeir þátttakendur sem 
glímdu við verkefni E og töldu allir að teikningar í tölvuforriti sönnuðu stærðfræði-
setningu flokkast sem íbúar í heimi reynslu? Vafalaust yrði það einstaklingsbundið 
hvar veiku hlekkina væri að finna en niðurstaða rannsóknarinnar bendir þó til þess 
að ekki veiti af því að stuðla að frekari landvinningum flestra kennaranema í hug-
takaheimi stærðfræðinnar og í heimi formlegrar stærðfræði þar sem röksemdafærsla 
skipar öndvegi.

Eins og að framan greinir hefur skapast áhugi á þróun kennsluhátta í stærðfræði 
í grunnskóla þar sem markmiðið er meðal annars að búa nemendum aðstæður til að 
byggja upp hugtakaskilning sinn og ná þannig betri árangri í námi og þessi stefna, 
hugsmíðahyggja, endurspeglast í nýjum kennslubókum hér á landi. Það er mikilvægt 
að því sé fylgt eftir með rannsóknum hvernig tekst að vinna í anda þessarar stefnu og 
hvaða árangur næst. Slík rannsókn myndi draga fram bæði sterkar og veikar hliðar á 
námi verðandi stærðfræðikennara og verða þannig vísbending um hvernig megi bæta 
námið á stærðfræðikjörsviði þannig að tryggt verði að kennarinn geti þegar á hólminn 
er komið ýtt undir sjálfstæða hugsun og vangaveltur nemenda sinna, stutt við rök-
hugsun þeirra og örvað þá til stærðfræðilegrar ígrundunar.
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Pre-service training of mathematics teachers with respect 
to conceptual understanding and constructivism 

aBstraCt 
The participants in this study were twelve undergraduate students majoring in 
mathematics education at the university level in Iceland. The purpose of the study 
was to evaluate whether their pre-service training was sufficiently oriented towards 
strengthening the students’ conceptual understanding in mathematics as well as 
their problem solving ability and analytical skills. The study was aimed at answering 
the question whether the students’ preparation in mathematics was solid enough 
to enhance their competence to work as professional schoolteachers in the spirit of 
constructivism.

A short overview of constructivism in mathematics teaching is provided and, in 
order to show the constantly growing emphasis that this theory has been given in the 
Icelandic educational system, a brief overview is included of the curricular changes 
in mathematics for the past few decades in Iceland. It is pointed out that both the 
1999 and the 2007 official curricula explicitly state the importance of problem solving 
and present a discussion on what it means to understand a mathematical concept. 
The growing emphasis on constructivism in mathematics teaching is also clearly 
witnessed in recently published mathematics textbooks for Icelandic primary schools.

The paper contains a short discussion on the importance of problem solving in 
connection with constructivism in mathematics teaching. In the second half of the 
20th century problem solving was one of the key issues of mathematics as a field of 
study. In the skill of problem solving as well as in the theory of constructivism the 
questioning mind of the student is paramount. 

The evaluation of the students’ preparation was based on observations of their 
tackling five given mathematical problems, interviews with the students about 
the problems and the students’ written solutions. The evaluation was based on the 
following research questions put forward in the study: 1) Do the students understand 
the problem well enough to realize how they should solve it? 2) Do the students use 
analytical skills in trying to solve the problem? 3) Do the students analyze the problem 
they are working on and show a questioning mind? Do the students try to see the 
problem in a wider perspective? 4) Can students be encouraged to analyze further a 
problem they have already solved?

To shed light on why the above research questions were chosen by the researchers, 
there is a brief mention of two reports on competency in mathematics teaching and 
one research article addressing the same subject. One of these reports is an official 
Danish report and the other an official American report. The research article describes 
an Icelandic study on how successfully the pre-service education of teachers promotes 
their overall competency.



The above mentioned five problems the students were given in this study include 
one ancient number theoretic problem in a typical problem solving style, a paradox of 
Zeno, some questions involving Fibonacci sequences, a conceptual problem concerning 
linear functions and approaches to a few geometric concepts through the use of 
graphic software. All five problems can be considered to be typical and important 
mathematical problems; each one is explained in the paper and a justification for their 
choice is given.

The findings suggest that the twelve students participating in this study are 
lacking in some of the necessary competences for a schoolteacher intending to use 
constructivistic methods to teach mathematics. Comparing our conclusions with the 
definitions of competency in mathematics teaching, in both the above mentioned 
Danish report and the American report, we find that the students’ understanding of 
mathematical concepts as well as their ability to reason mathematically needs to be 
strengthened. Accordingly, we conclude that subject courses in pre-service education 
for mathematics teachers in Iceland should place more emphasis on those aspects of 
the training of mathematics teachers.

Keywords: Mathematical preparation, conceptual understanding, constructivism, 
competency, critical thinking, problem solving
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Þroskaþjálfanám og starf á tímamótum? 
Inngangur

Breyttar áherslur í málaflokkum fatlaðs fólks kalla á ígrundun og umræðu um nám 
og störf þroskaþjálfa. Það sem hefur verið efst á baugi á allra síðustu árum er einkum 
þrennt. Í fyrsta lagi má nefna að 1. janúar árið 2011 fluttist þjónusta við fatlað fólk 
alfarið frá ríki til sveitarfélaga (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með áorðnum 
breytingum). Við það breyttist starfssvið margra þroskaþjálfa frá því að vinna í sér-
tæku kerfi fyrir fatlað fólk, t.d. á sambýlum á vegum Svæðisskrifstofa, yfir í það að 
vinna í almennri félagsþjónustu, t.d. á almennum þjónustumiðstöðvum sem nú sjá 
um framkvæmd og skipulagningu á þjónustu við fatlað fólk.

Í öðru lagi skrifuðu Íslendingar undir Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs  
fólks árið 2007. Þó að samningurinn hafi ekki verið lögfestur hér á landi þurfa fagstéttir 
á borð við þroskaþjálfa að endurmeta störf sín út frá samningnum og þroskaþjálfa-
menntunin þarfnast ekki síður umræðu og aðlögunar. Í samningnum er byggt á 
mannréttindaskilningi á fötlun en í því felst viðurkenning á að líta beri á fatlað fólk 
sem þátt í fjölbreytileika hvers samfélags og hugtök á borð við jafnrétti, virðingu og 
mannréttindi eru miðlæg. Samkvæmt samningnum er t.d. meginmarkmið félags-
legs stuðnings að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólk á öllum sviðum samfélagsins  
(Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Í þriðja lagi má nefna að með breytingum á lögum um málefni fatlaðs fólks í lok 
árs 2010 er gert ráð fyrir að eigi síðar en í árslok 2014 verði lögfest að notendastýrð 
persónuleg aðstoð (NPA) verði eitt meginform þjónustu við fatlað fólk. Töluverð um-
ræða hefur verið á undanförnum árum um þetta þjónustuform en sú hugmyndafræði 
sem þar liggur að baki, þ.e. sjálfstætt líf (e. independent living), hefur haft mikil áhrif 
í mannrétttindabaráttu fatlaðs fólks víða um heim á síðustu áratugum. Kjarni hug-
myndafræðinnar um sjálfstætt líf er krafa um fulla samfélagsþátttöku og að fatlað fólk 
geti sjálft stjórnað lífi sínu og stýrt þeirri þjónustu sem það fær (Vilborg Jóhannsdóttir og 
Freyja Haraldsdóttir, 2010). Í stuttu máli gengur NPA út á að færa valdið frá þjónustu- 
kerfinu, sem nú er að mestu í höndum sveitarfélaga hér á landi, og í hendur fatlaðs  
fólks og fjölskyldna þeirra sé um börn að ræða (Hallgrímur Guðmundsson, 2011). 
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Eins og Auður Finnbogadóttir bendir á í grein sinni hér á eftir gerist fatlað fólk nú í æ 
ríkari mæli vinnuveitendur í stað þess að algengt var að líta á fólkið sem skjólstæðinga 
þroskaþjálfa eða annarra fagstétta. Þessi breyting felur í sér að þroskaþjálfar, eins og 
aðrir sem starfa með fötluðu fólki, þurfa að hasla sér völl í þessu nýja þjónustuformi 
og sanna ágæti sitt. Reynslan frá öðrum löndum af NPA, t.d. Svíþjóð, hefur sýnt að 
fatlað fólk velur ekki endilega fagfólk til starfa hjá sér. Margt bendir til að ástæðan 
fyrir því sé fyrst og fremst sú að fókið óttist að fagstéttir viðhaldi þeirri forræðishyggju 
sem oft hefur verið ríkjandi í garð fatlaðs fólks (sjá t.d. Ratzka, 2003). 

Greinarnar í viðhorfsþættinum eru að þessu sinni fjórar og beinast að ofangreindum  
þáttum. Fyrst er inngangsgrein ritstjóra þáttarins, Guðrúnar V. Stefánsdóttur, en 
í henni er rakin stuttlega þróun í málaflokkum fatlaðs fólks og í námi og störfum 
þroskaþjálfa. Næst er grein Friðriks Sigurðssonar sem fjallar um þær breytingar sem 
orðið hafa á sértækri félagsþjónustu fyrir fatlað fólk og þau áhrif sem þær hafa haft á 
stöðu fatlaðs fólks og störf þroskaþjálfa. Í þriðju greininni fjallar Helga Baldvinsdóttir 
Bjargardóttir um mannréttindi fatlaðs fólks og hlutverk þroskaþjálfa á því sviði. Loks 
fjallar Auður Finnbogadóttir um reynslu sína af starfi sem þroskaþjálfi í NPA. Ekki 
voru sett nein skilyrði fyrir formi greinanna og því eru þetta ólíkar greinar að gerð og 
lengd sem ritstýrt var í samvinnu við höfunda.

HugMynDafrÆði Og saga þrOsKaþjálfanáMs Og starfs
Sagt er að án fortíðar sé engin nútíð og án nútíðar sé engin framtíð. Í þessu ljósi er hér á 
eftir fjallað stuttlega um þróun menntunar og starfssviðs þroskaþjálfa og þá hugmynda- 
fræði sem að baki liggur. 

Saga þroskaþjálfamenntunar á Íslandi spannar rúm fimmtíu ár en á þeim tíma 
hefur orðið ör þróun og miklar breytingar á námi og starfi þroskaþjálfa. Það sem 
hefur þó einkennt þroskaþjálfastéttina frá upphafi er sterk samkennd með fötluðu 
fólki; þroskaþjálfar hafa tekið virkan þátt í baráttu fyrir auknum rétti fatlaðs fólks og 
haft mikil áhrif á þróun í málefnum fatlaðs fólks hér á landi. Þar ber þó sérstaklega 
að nefna fólk með þroskahömlun en það hefur hingað til verið stærsti markhópur 
þroskaþjálfa.

Árið 1960 útskrifuðust fyrstu þroskaþjálfarnir sem þá hétu gæslusystur en Gæslu-
systraskóli Íslands var stofnaður tveimur árum fyrr eða árið 1958. Eins og nafn skólans 
gefur til kynna var áhersla í náminu í fyrstu afar læknisfræðileg enda var á þessum 
tíma litið á fatlað fólk sem sjúklinga í þörf fyrir lækningu, umönnun og gæslu. Í byrjun 
var námið að miklu leyti verklegt og fór fram á Kópavogshæli. Árið 1971 var nafni 
skólans breytt í Þroskaþjálfaskóla Íslands, námið var lengt í tvö og hálft ár og bóklegt 
nám var aukið verulega. Skólinn var þó ennþá rekinn af Kópavogshæli en árið 1976 
var hann gerður að sjálfstæðri stofnun og námstíminn breyttist í þriggja vetra nám 
eins og enn er. Með sameiningu Kennaraháskóla Íslands, Fósturskóla Íslands, Íþrótta-
kennaraskóla Íslands og Þroskaþjálfaskóla Íslands í eina háskólastofnun, árið 1998, 
færðist þroskaþjálfanám formlega á háskólastig.

Þær breytingar sem orðið hafa á námi og starfi þroskaþjálfa endurspegla vel þær 
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hugmyndafræðilegu áherslur sem hafa verið uppi á hverjum tíma í málaflokkum 
fatlaðs fólks. Til hagræðingar má skipta þessari þróun í þrjú megintímabil þó að þau 
skarist að einhverju leyti. Í fyrsta lagi er tímabil stofnanavæðingar og aðgreiningar 
sem ríkjandi var frá upphafi 20. aldar og fram á áttunda áratug aldarinnar. Í öðru lagi 
er tímabil sem kenna má við eðlilegt líf og samfélagsþátttöku, en þær hugmyndir 
bárust frá Svíþjóð og Danmörku til Íslands í byrjun áttunda áratugar síðustu aldar. 
Í þriðja lagi má nefna tímabil réttindagæslu og mannréttindasjónarmiða sem á sér 
rætur í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks á áttunda og níunda áratug 20. aldarinnar 
(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Sólheimar í Grímsnesi var fyrsta stofnunin á Íslandi sem tók á móti fólki með 
þroskahömlun en fyrstu „fávitarnir“ fluttu á heimilið árið 1931 (Margrét Margeirs-
dóttir, 2001). Í kjölfar þess hófst umræða á Alþingi um þjónustu við þennan hóp fólks 
og voru fyrstu lögin sem sett voru um þjónustu við „fávita“ (Lög um fávitahæli nr. 
18/1936). Þó að lögin hefðu þann tilgang að bæta aðbúnað fólks með þroskahömlun 
marka þau upphaf tímabils stofnanavæðingar og aðgreiningar en fram á áttunda ára-
tug 20. aldar var þjónusta við fólk með þroskahömlun nánast eingöngu bundin við 
sólarhringsstofnanir. 

Í þessu andrúmslofti leit menntun þroskaþjálfa fyrst dagsins ljós en þroskaþjálfar, 
þ.e. gæslusystur, störfuðu á Kópavogshæli og voru í bláum og hvítum hjúkrunarbún-
ingum við vinnu sína, með kappa á höfði. Starfssvið þeirra fólst samkvæmt lögum 
í „fávitagæslu“ á Kópavogshæli (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967). Dæmi um 
kennslugreinar á þessum tíma voru hjúkrunarfræði, hjálp í viðlögum og sálfræði. 
Hugtök á borð við gæslu, hjúkrun og umönnun voru miðlæg og endurspegluðu 
vel það þjónustuform sem í boði var og þá hugmyndafræði sem lá að baki en hún 
byggðist fyrst og fremst á læknisfræðilegum skilningi á fötlun. Þrátt fyrir þá stefnu 
má greina að þroskaþjálfar voru ávallt meðvitaðir um hlutverk sitt sem talsmenn 
fólks með þroskahömlun. Kristjana Sigurðardóttir lýsir þessu vel í grein í Afmælis-
blaði þroskaþjálfa, árið 1990: „En eitt var ljóst, stéttin vildi og ætlaði að ganga fram á 
veg og berjast fyrir breytingum til betri aðbúnaðar fyrir skjólstæðinga sína“ (Kristjana 
Sigurðardóttir, 1990, bls. 6).

Næsta tímabil hófst í byrjun áttunda áratugar 20. aldar og má kenna við þátttöku 
og eðlilegt líf eða normalíseringu. Árið 1979 voru sett ný lög, lög um aðstoð við 
þroskahefta. Lögin eru tímamótalög í málefnum fólks með þroskahömlun og í fyrsta 
sinn í sögunni var gert ráð fyrir að þessi hópur ætti kost á að lifa eðlilegu lífi úti 
í samfélaginu. Í anda hugmyndafræðinnar hófst umræða um að leggja niður stofn-
anir og í kjölfarið fluttu margir af stofnunum og á sambýli. Dagþjónusta fór fram á 
hæfingarstöðvum eða vernduðum vinnustöðum, sérstaklega gerðum fyrir fólk með 
þroskahömlun. Árið 1978 voru lög um þroskaþjálfa samþykkt á Alþingi og endur-
spegla þau vel þessar hugmyndir. Í hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélags-
þátttöku var lögð mikil áhersla á að hæfa fólk með þroskahömlun að samfélaginu 
og í því samhengi höfðu þroskaþjálfar mikilvægu hlutverki að gegna. Hæfingin fólst 
samkvæmt lögum og reglugerðum í uppeldi, umönnun og þjálfun, hvort sem fólk 
var fullorðið eða á barnsaldri, á sambýlum, dagvistunarstofnunum, þjálfunarskólum, 
sólarhringsstofnunum, hæfingarstöðvum eða vernduðum vinnustöðum svo eitthvað 
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sé nefnt (Lög um þroskaþjálfa nr. 18/1978; Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979; 
Reglugerð um störf og starfsvettvang þroskaþjálfa nr. 215/1987).

Lögin um aðstoð við þroskahefta frá 1979 gerðu ráð fyrir þjónustu úti í samfélaginu 
og voru sambýlin talin besta lausnin. Stofnanirnar héldu engu að síður velli og það var 
ekki fyrr en árið 1992 sem tekin var stjórnsýsluleg ákvörðun um að þær skyldu lagðar 
niður (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Opinber stefna í málaflokkum fatlaðs fólks í 
dag er sú að þjónusta fari fram úti í samfélaginu (sjá t.d. Lög um málefni fatlaðs fólks, 
1992). Nokkrar sólarhringsstofnanir fyrir fólk með þroskahömlun á Íslandi eru þó enn 
við lýði og ekki virðist vera mikið rætt um að leggja þær niður. Þó að hugmyndafræði 
um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku boðaði nýja nálgun og aukin mannréttindi fötluðu  
fólki og þá sérstaklega fólki með þroskahömlun til handa hafa þessar hugmyndir að 
margra mati ekki skilað þeim árangri sem vænst var. Þá hefur sú mikla áhersla sem 
lögð var á aðlögun fólks með þroskahömlun að samfélaginu og að normalísera fólkið 
verið gagnrýnd. Bent var á að framkvæmd hugmyndanna hafi að miklu leyti falist 
í þjálfun og hæfingu að samfélaginu í stað þess að laga samfélagið að fólkinu eins 
og t.d. mannréttindasjónarmið og félagslegur skilningur á fötlun gerir ráð fyrir (sjá 
t.d. Barnes og Mercer, 2003). Þá má nefna að þrátt fyrir aukna áherslu á sjálfstæða 
búsetu með stuðningi og notendastýrða persónulega aðstoð fer þjónusta við margt 
fólk með þroskahömlun á Íslandi ennþá fram í aðgreindum úrræðum eins og á sam-
býlum, hæfingarstöðvum og vernduðum vinnustöðum. Einnig er algengt að börn og 
ungmenni með þroskahömlun fái menntun sína á sérnámsbrautum og í sérskólum 
þrátt fyrir yfirlýsta stefnu um skóla án aðgreiningar. Í sögulegu samhengi hefur starfs-
svið þroskaþjálfa því verið og er enn í áðurnefndum sértækum úrræðum þó að margir 
þroskaþjálfar starfi einnig innan hins almenna kerfis, t.d í skólum og í félagsþjónustu. 

Samhliða þróun hugmynda og kenninga um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku fóru 
baráttusamtök fatlaðs fólks í æ ríkari mæli að mótmæla aðstæðum sínum og hinum 
hefðbundna læknisfræðilega skilningi á fötlun. Í þeim farvegi hófst umræða og þróun 
á félagslegum skilningi á fötlun þar sem litið er svo á að það sé ekki skerðingin sem 
fatli fólk heldur umhverfishindranir og félagslegar, fjárhagslegar og menningarlegar 
aðstæður fólks (Barnes og Mercer, 2003). Líta má svo á að þriðja tímabilið í málefnum 
fatlaðs fólks hafi hafist upp úr 1990 þar sem félagslegur skilningur á fötlun, mannrétt-
indi og réttindagæsla fatlaðs fólks eru lögð til grundvallar. Í þessum farvegi hefur Samn-
ingur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks litið dagsins ljós og þjónustuform eins 
og notendastýrð persónuleg aðstoð hefur þróast víða um heim (Ratzka, 2003). Í þessu 
samhengi hefur menntun þroskaþjálfa einnig tekið breytingum. Síðasta áratug birtast 
þessar breyttu hugmyndir í þroskaþjálfanáminu í aukinni áherslu á mannréttinda- 
nálgun, fötlunarfræði, siðfræði og félagslegan skilning á fötlun. 

staðan Í Dag
Frá því um miðja síðustu öld hefur orðið mikil þróun í málaflokkum fatlaðs fólks 
og í menntun og störfum þroskaþjálfa. Um miðja öldina var þjónusta við fatlað fólk 
fyrst nánast eingöngu stofnanabundin en stefnan í dag og allt lagaumhverfið hér á 
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landi gerir ráð fyrir að fatlað fólk eigi rétt á fullri þátttöku á öllum sviðum samfélags-
ins. Þroskaþjálfar hafa sem starfsstétt aðlagað sig þessum breyttu aðstæðum og að 
flestra mati tekist það vel. Eins og áður segir voru lög um þroskaþjálfa samþykkt árið 
1978 en þau lög eru ennþá í gildi. Auk þess var sett reglugerð um störf og starfsvett-
vang þroskaþjálfa árið 1987. Lögin og reglugerðin eru börn síns tíma og urðu til þegar 
þroskaþjálfar störfuðu á Kópavogshæli eða í öðrum sértækum úrræðum fyrir fatlað 
fólk. Þau bera þess einnig merki að á þeim tíma var forræðishyggja gagnvart fötluðu 
fólki ríkjandi og læknar og sérfræðingar taldir best til þess hæfir að meta hvað væri 
fötluðu fólki fyrir bestu. Löngu er því tímabært að endurskoða lögin og reglugerðina 
og eru þroskaþjálfar meðvitaðir um það eins og starfskenning þeirra ber merki. Þar er 
m.a. talað um að þroskaþjálfar séu fagstétt sem starfar með fólki á öllum aldri sem býr 
við skerðingar og að störf þeirra byggist á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunar-
rétti og mannhelgi (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Starfskenningin er því í takti við 
ríkjandi áherslur í málaflokkum fatlaðs fólks sem byggjast á mannréttindasjónarmiðum  
og kröfunni um fulla þátttöku í samfélaginu. 

Eins og áður segir kalla ný viðhorf og breyttar hugmyndafræðilegar áherslur í 
málaflokkum fatlaðs fólks einnig á ígrundun um menntun þroskaþjálfa. Þróun í námi 
þroskaþjálfa hefur frá upphafi verið nátengd stefnu og hugmyndafræði á vettvangi 
fatlaðs fólks. Þroskaþjálfanámið í dag endurspeglar vel hugmyndafræði mannrétt-
indasjónarmiða og sjálfstæðs lífs en þar er ítrekað að hlutverk fagstétta á borð við 
þroskaþjálfa sé fyrst og fremst að ryðja hindrunum úr vegi fatlaðs fólks og veita 
því aðstoð í þeim tilgangi að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólks á öllum sviðum 
samfélagsins. Enn fremur er litið svo á að hlutverk þroskaþjálfa felist ekki síst í rétt-
indagæslu með fötluðu fólki. Hugtakanotkun á þessum vettvangi og í þroskaþjálfa-
náminu endurspeglar þessa þróun vel. Hugtök á borð við stuðning og persónulega 
aðstoð, réttindagæslu og mannréttindanálgun hafa komið í stað hugtaka sem áður 
voru ríkjandi, eins og uppeldi, þjálfun, gæsla og umönnun. Nú þykir heldur ekki við 
hæfi að tala um fatlað fólk sem skjólstæðinga enda er það í æ ríkari mæli vinnuveit-
endur þroskaþjálfa og annarra fagstétta. Í takt við breytt hlutverk þroskaþjálfa má 
einnig varpa fram þeirri spurningu hvort starfsheitið þroskaþjálfi sé ekki barn síns 
tíma og þurfi endurskoðunar við. 

Þó að nám þroskaþjálfa hafi tekið miklum breytingum er enn tekist á um ýmsa 
áhersluþætti í náminu, bæði innan Háskóla Íslands og meðal þroskaþjálfa. Bent hefur 
verið á að enn byggist hluti námsins á klínískum greinum eins og sálfræði og læknis-
fræði. Á hinn bóginn hefur komið fram sú gagnrýni að of mikil áhersla sé á fötlunar-
fræði, félagslegan skilning og mannréttindanálgun á kostnað þjálfunarleiða og með-
ferðarforma. Ætla má að ávallt verði einhver skörun á milli þessara þátta í námi og 
starfi þroskaþjálfa en aftur á móti getur reynst erfitt að finna rétt vægi. Ljóst er að 
mörg úrlausnarefni eru framundan, en tilgangur greinanna sem hér fara á eftir er að 
varpa ljósi á þau sem efst eru á baugi. 
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gUðrún v. stefánsdóttir

The education and role of social pedagogues at a crossroads?

aBstraCt
In the past decade there have been changes in emphasis when it comes to matters 
relating to disabled people, calling for reflection and debate on the role of the social 
pedagogue. In recent years, three main issues have been in the forefront of these 
changes. Firstly, in January 2011 services for disabled people moved from the central 
government to municipal level, leading to changes in the work of social pedagogues. 
This meant that social pedagogues moved from a highly specialised professional 
environment, for instance in sheltered homes for people with intellectual disabilities, 
to more general social work for social service centres which now organise services for 
disabled people. Secondly, Iceland signed the UN Convention on the right of persons 
with disabilities from 2007. Even though the convention has not yet been ratified, 
professionals such as social pedagogues need to re-evaluate their work on the basis of 
the treaty and their education needs to be adapted. Thirdly, the law regarding disabled 
people stipulates that by the end of 2014 personal assistance or user control services 
should constitute some of the main forms of support for disabled people. 

The main objective of this set of Perspectives' articles is to examine how these 
changes affect the education and work of social pedagogues. Guðrún V. Stefánsdóttir, 
editor, writes an introduction where she briefly highlights developments in issues 
regarding disabled people and the education and work of social pedagogues. The 
next article by Friðrik Sigurðsson considers the changes that have taken place in social 
services directed towards disabled people and their effect on the role of the social 
pedagogue. Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir discusses the human rights of disabled 
people and the role of the social pedagogue and, finally, Auður Finnbogadóttir relates 
her experience as a social pedagogue in personal assistance services. 

The articles reflect a changed emphasis in matters regarding disabled people in 
the legal environment relating to the human rights treaty which is based on the 
demands of disabled people for increased rights and equality. This calls for a change 
in the approach of professionals such as the social pedagogues. The education of 
social pedagogues today well reflects the ideology of human rights and the right 
to independence where the role of professionals is mainly seen as the removing of 
obstacles in the environment to create a system for disabled people to become full 
participants in all spheres of society. Furthermore, the role of the social pedagogue is 
not least seen as guarding the rights of disabled people. Concepts used in this debate 
and in the education of social pedagogues reflect this development. Notions such as 
support and personal assistance, protecting rights and rights-based approaches have 
replaced concepts that were dominant earlier, such as upbringing, training, minding 
and caring. Now it is not considered appropriate to speak of disabled people as clients 
as they are increasingly the employers of social pedagogues and other professionals.

The editor hopes that the articles will shed light on the position of education for 
social pedagogues and their work and indicate the direction in which they should 
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develop in the near future. The articles should stimulate discussion and reflection on 
the education of social pedagogues.

aBOut tHE autHOr
Gudrun V . Stefansdottir (gvs@hi.is) is an associate professor in disability studies at 
the University of Iceland, School of Education. Her research has been in the field of 
disability studies, focusing on the life, history and experiences of disabled people.
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þroSKaHJálpar

Uppeldi og menntun
21. árgangur 1. hefti 2012

„Að vera betur í sveit settur“
 Um breytingar á sértækri félagsþjónustu fyrir fatlað fólk

fOrsaga
Saga skipulagðrar þjónustu við fólk með þroskahömlun er ekki löng á Íslandi. Upphaf 
hennar má rekja til fjórða áratugar síðustu aldar. Fyrstu áratugina var þjónustan einvörð-
ungu stofnanamiðuð eins og glöggt kemur fram í heiti laga frá þeim tíma, t.d. lög um 
fávitahæli frá árinu 1936 og lög um fávitastofnanir frá árinu 1967 (Lög um fávitahæli nr. 
18/1936; Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967).

Áherslubreytinga verður síðan vart um miðjan áttunda áratug síðustu aldar, m.a. með 
stofnun Landssamtakanna Þroskahjálpar árið 1976. Frá þeim tíma hefur verið lögð aukin 
áhersla á að tryggja fólki með þroskahömlun jafnrétti á við aðra í stað þeirrar ofuráherslu 
á uppbyggingu sértækra stofnanaúrræða sem áður hafði gætt.

Í fyrstu lögum Landssamtakanna Þroskahjálpar stendur að tilgangur samtakanna sé 
„að berjast fyrir réttindum og vinna að málefnum þroskaheftra í landinu og tryggja þeim 
fulla jafnréttisstöðu á við aðra í samfélaginu“ (Landssamtökin Þroskahjálp, 1978). Tilurð 
samtakanna varð m.a. til þess að stofnaður var starfshópur sem vann tillögur að nýjum 
lögum, lögum um aðstoð við þroskahefta (Lög um um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979; 
Margrét Margeirsdóttir, 2001). Með tilkomu þeirra laga var í raun breytt um áherslu frá því 
að þjónustan skyldi vera miðlæg og stofnanatengd í það að hún yrði dreifð og hugsuð að 
hluta til sem nærþjónusta sem veitt er og stjórnað í því umhverfi þar sem einstaklingurinn 
á sínar rætur. 

Með lögum um aðstoð við þroskahefta frá árinu 1979 var hafin uppbygging á úrræðum 
fyrir fólk með þroskahömlun vítt og breytt um landið. Að margra mati var með lögum 
þessum stigið eitt stærsta framfaraskref fyrir þennan þjóðfélagshóp sem stigið hefur verið á 
Íslandi. Landinu var skipt upp í átta þjónustusvæði og var gert ráð fyrir nokkrum áhrifum 
heimamanna á stjórn og uppbyggingu þjónustunnar í gegnum svokallaðar svæðisstjórnir, 
þó fjármagn kæmi allt úr ríkissjóði. 

Með tilurð laga um málefni fatlaðra árið 1983 og breytingum á þeim lögum síðar urðu 
áhrif heimamanna á framkvæmd laganna minni, m.a. við þá breytingu að svæðisstjórnum 
var breytt í svæðisráð með takmarkaðra hlutverk. Samhliða þessu var farið að ræða um að 
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færa afmörkuð verkefni og/eða flest málasvið laganna yfir til sveitarfélaga (Lög um mál-
efni fatlaðra, 41/1983). 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks frá árinu 1992 er tilgreint eftirfarandi ákvæði um 
hlutverk svæðisráða: „Að hafa frumkvæði að aukinni ábyrgð sveitarfélaga í málefnum 
fatlaðra“ (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, 6. gr., 5. liður). Jafnframt var í þeim 
lögum svohljóðandi ákvæði: „Svæðisráð skal eiga frumkvæði að því að unnið sé að samn-
ingum milli ríkis og sveitarfélaga um það að sveitarfélögin annist þjónustu við fatlaða að 
hluta til eða að öllu leyti“ (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, 13. gr.). Í ákvæðum til 
bráðabirgða er síðan fjallað um endurskoðun laganna innan fjögurra ára „með hliðsjón af 
endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga“ og jafnframt kemur fram að „félags-
málaráðherra skal eftir gildistöku þessara laga gera ráðstafanir til að undirbúa yfirfærslu 
málefna fatlaðra til sveitarfélaga og skipa verkefnastjórn/stjórnir í því skyni.“ 

Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar var síðan ráðgert að meirihluti fatlaðs fólks 
sem nyti þjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks frá 1992 fengi þjónustu frá 
sínu sveitarfélagi með samningi ríkis og sveitarfélaga um „reynslusveitarfélög“ (Lög um 
reynslusveitarfélög nr. 82/1994). Minna varð þó úr þessari tilfærslu en efni stóðu til. Ekki 
náðist samkomulag á milli ríkis og Reykjavíkurborgar um fjármagn og Reykjavíkurborg 
féll því frá fyrri ákvörðun um yfirtöku. Sveitarfélög eins og Vestmannaeyjar, Hornafjörður, 
Akureyri (fyrir sveitarfélög við Eyjafjörð) og sveitarfélög í Þingeyjarsýslum sameiginlega 
tóku hins vegar yfir þessa þjónustu á þessum tíma. Síðar tóku sveitarfélög á Norðurlandi 
vestra yfir þessa þjónustu og stofnuðu til þess byggðasamlag þar sem öll sveitarfélög á 
svæðinu sameinuðust um skipulag þjónustunnar.

Eins og fram kom hér að framan var nokkur hugur í mönnum á tíunda áratug síðustu 
aldar og var stefnan tekin á að færa ákvæði laga um málefni fatlaðs fólks að langmestu leyti 
inn í lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Frumvarp um slíkt var lagt fram á Alþingi af  
þáverandi félagsmálaráðherra eftir ítarlega vinnu en dregið til baka á vordögum 2001 
vegna deilna ráðherra og sveitarfélaga um afgreiðslu laga um tekjustofna (Frumvarp til 
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1999–2000).

Í kjölfarið varð nokkurt hlé á þessari umræðu eða allar götur til ársins 2007. Það ár 
var lögð fram stefnumörkun í verkefnaskiptingu ríkis og sveitarfélaga þar sem sú sértæka 
félagsþjónusta við fatlað fólk sem fellur undir lög um málefni fatlaðra var talin framtíðar-
verkefni sveitarfélaga (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í framhaldinu voru skipaðar við-
ræðunefndir um framkvæmdina. Þann 13. mars 2009 undirrituðu síðan ráðherrar félags-, 
sveitarstjórna- og fjármála auk formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga viljayfirlýsingu 
um flutning þjónustunnar yfir til sveitarfélaga frá og með 1. janúar 2011 (Félagsmálaráðu-
neytið, 2009).

lÖg uM MálEfni fatlaðs fólKs: réttnEfni 
Eða Villuljós?
Lög um málefni fatlaðs fólks eru að stofni til frá 1983 með endurskoðun árin 1992 og minni 
háttar lagfæringum á árinu 1996 og endurskoðun 2010. Margt í hugmyndafræði þeirra má 
þó rekja til laganna um aðstoð við þroskahefta frá árinu 1979. 
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Það má halda því fram með rökum að heiti laganna sé villandi þar sem fráleitt er að þar 
sé fjallað um öll málefni fatlaðs fólks og ekki eiga heldur allir þeir sem fatlaðir geta talist 
rétt skv. lögunum. Fyrst og fremst tryggja lögin þjónustu þeim til handa sem þurfa mikla 
og sértæka félagsþjónustu. 

Þess má geta að sænsku lögin (LSS-lögin), sem svipar um margt til íslensku laganna, m.a. 
hvað varðar markmiðsgrein og verksvið, heita, í íslenskri þýðingu, Lög um stuðning og 
þjónustu við afmarkaðan hóp fatlaðra (Lag om stöd och service til vissa funktionshindrade  
nr. 387/1993). Um margt væri það réttara nafn á íslensku lögunum einnig.

Í 7. grein laga um málefni fatlaðs fóks frá 1992 er eftirfarandi ákvæði:

Fatlaðir skulu eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Ávallt skal leit-
ast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar,  
heilbrigðis- og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf hins fatlaða meiri en svo að 
henni verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu sam-
kvæmt lögum þessum. (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992)

Lög sem hafa slík ákvæði, þ.e. að þau eigi fyrst og fremst að gagnast einstaklingum þegar 
ákvæði almennari laga fullnægja ekki þörfum notandans hafa stundum verið kölluð plús 
(+) lög. Í reynd hefur, hvað varðar stór þjónustusvið eins og búsetuþjónustu, verið óljóst 
hvernig þessi sameiginlega ábyrgð og réttindi eru, þ.e. annars vegar eftir almennum lögum 
eins og lögum um félagsþjónustu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991), þar 
sem er að finna heilan kafla um þjónustu við fatlað fólk, og hins vegar samkvæmt sértækari 
plús-lögum. Reyndin virtist vera að annaðhvort höfðu einstaklingar allan sinn rétt sam-
kvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks (þeir sem þurfa mikla þjónustu) eða félagsþjónustu- 
lögum (þeir sem þurfa litla þjónustu). Undantekning frá þessu var svokölluð „sjálfstæð 
búseta“ (þeir sem þurfa miðlungsþjónustu) þar sem þjónusta samkvæmt lögum um mál-
efni fatlaðs fólks kom til viðbótar almennri félagsþjónustu. Þetta fyrirkomulag hafði það 
í för með sér að ríki og sveitarfélög tókust gjarnan á um þjónustumagnið, oft til að losna 
alfarið við að bera kostnað af þjónustu við fatlað fólk. 

ViðHOrf nOtEnDa
Fatlað fólk hefur margoft bent á að það að þjónustan við þann hóp sé eins sértæk og raun 
ber vitni sé til marks um aðgreiningu og stimplun þessa þjóðfélagshóps. Líta beri á félags-
lega þjónustu út frá þörfum hvers og eins en ekki einblína á hvernig þarfirnar eru tilkomnar.  
Í aðdraganda Evrópuárs fatlaðra 2003 söfnuðust 600 fatlaðir einstaklingar saman í Madrid 
og samþykktu ályktun þar sem þetta sjónarmið er ítrekað og hvatt til að hætt sé að líta á 
málefni fatlaðs fólks sem málefni tiltekinna ráðuneyta eða stofnana innan stjórnsýslunnar. 
Fatlað fólk er hvatt til að berjast fyrir því að stefnumótun um málefni fatlaðs fólks verði 
hluti af allri almennri ákvarðanatöku í stjórnsýslunni. Jafnframt er það ítrekað að fötluðu 
fólki eigi að standa til boða öll þjónusta sem aðrir samborgarar eiga rétt á hvort sem það er 
á sviði heilbrigðis-, mennta-, atvinnu-, eða félagsþjónustu. Höfuðáherslu þurfi að leggja á 
að þjónusta við fatlað fólk verði samþætt innan ólíkra sviða og yfir þau (Friðrik Sigurðsson 
og Halldór Gunnarsson, 2003). 



Uppeldi og menntUn/icelandic JoUrnal of edUcation 21(1) 2012110

„að vera BetUr í sveit settUr“

Landssamtökin Þroskahjálp ályktuðu og settu inn eftirfarandi klausu í stefnuskrá sína 
þegar árið 1992: „Samtökin telja að stefna beri að því á allra næstu árum að ábyrgð á þjónustu  
við fatlaða færist frá ríki til sveitarfélaga.“ Jafnframt að „treysta beri lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga eins og frekast er unnt og efla eigi sveitarfélögin til að gera þau færari um að 
taka að sér aukin félagsleg verkefni“ (Landssamtökin Þroskahjálp, 1993, bls. 6). Allar götur 
síðan hafa samtökin barist fyrir því að skapa aðstæður til að af tilfærslunni geti orðið. 

önnur íslensk hagsmunasamtök fatlaðs fólks hafa haft mismunandi skoðanir og áhuga 
á þessum málum, en þess ber að geta að langstærsti hluti þeirra sem fengið hafa þjónustu 
skv. lögum um málefni fatlaðs fólks er fólk með þroskahömlun eða einhverfu. Samkvæmt 
nýlegri könnun fengu t.d. aðeins um 11% öryrkja einhverja þjónustu samkvæmt lögum um 
málefni fatlaðs fólks (Guðrún Hannesdóttir, 2010) og samkvæmt nýlegri skýrslu voru um 
60% af öllum þjónustuþegum þáverandi Svæðisskrifstofu Reykjavíkur fólk með þroska-
hömlun (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík, 2010).

Í úttekt Félagsvísindastofnunar á stöðu þjónustunnar við flutning frá ríki til sveitar-
félaga er einnig staðfest að meirihluti þeirra sem nutu þjónustu á landsvísu var fólk með 
þroskahömlun (Velferðarráðuneytið, 2011). 

áVinningur af flutningi á sértÆKri félagsþjónustu 
til sVEitarfélaga saMKVÆMt lÖguM uM MálEfni 
fatlaðs fólKs
Ávinningur af tilfærslunni er talinn vera m.a.: 

1. Einn aðili sér um framkvæmd þjónustunnar, þ.e. sveitarfélögin.
2. Þjónustan er nærþjónusta eins og almennt gerist um félagsþjónustu.
3. Framkvæmd þjónustu (sveitarfélag) og eftirlit með henni (ríki) er aðskilið.
4. Fatlað fólk fær félagsþjónustu sína frá sömu aðilum og aðrir.

Þær breytingar sem urðu á hefðbundnum greinum laga um málefni fatlaðs fólks um  
síðustu áramót fólu m.a í sér ákvæði sem tengjast því að þjónusta við fatlað fólk færist á 
milli stjórnsýslustiga. Ekki er um að ræða heildarendurskoðun laganna, en gert er ráð fyrir 
að slíkri heildarendurskoðun verði lokið fyrir árið 2014. Í raun og veru var um fyrri áfanga 
í breytingaferli að ræða. 

Í fjórtán ákvæðum til bráðabirgða í lögunum er hins vegar að finna mörg ákvæði sem 
boða breytingar. Sum þessara atriða eru komin til framkvæmda að nokkru eða öllu leyti, 
önnur eru í burðarliðnum og verða komin til framkvæmda eigi síðar en 2014.

Nokkur þessara atriða eru tilkomin vegna kröfu þáverandi félagsmálanefndar Alþingis 
sem vann gott starf við vinnslu laganna. Eftirfarandi sex atriði eru helstu nýjungar laga-
breytinganna um áramótin 2010–2011:

Kæruréttur Fatlað fólk hefur nú rétt til að skjóta málum um réttindi sín samkvæmt lögum 
um fatlað fólk til úrskurðarnefndar um félagsþjónustu. úrskurðarnefnd þessi, sem kveður 
upp fullnaðarúrskurð á sviði stjórnsýslunnar, er skipuð þremur aðilum, einum frá sveitar-
félögum, einum frá félagsmálaráðuneyti og formanni sem tilnefndur er af Hæstarétti.
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Samningur S.Þ. um réttindi fatlaðs fólks Í fyrstu grein laganna er eftirfarandi ákvæði: 
„Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem ís-
lensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks.“ Því má segja að þau viðmið sem samningurinn gefur hafi verið lögleidd. Rætt hefur 
verið um að lögleiða samninginn í heild. 

Ný lög um réttindagæslu Samþykkt hafa verið ný lög um réttindagæslu með ákvæðum 
um réttindagæslumenn og persónulega talsmenn. Í lok mars 2012 var lagt fram frumvarp 
á Alþingi með ákvæðum um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar í þjónustu við 
fatlað fólk. Fullyrða má að þegar öll ákvæði nýrra laga um réttindagæslu verða komin til 
framkvæmda marki þau tímamót.

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) Sérstakur starfshópur hefur unnið að innleiðingu 
NPA sem tilraunaverkefnis og er gert ráð fyrir sérstöku framlagi til þróunar þess á næstu 
árum. Í ákvæði til bráðabirgða segir einnig: „Ennfremur skal ráðherra eigi síðar en í árslok 
2014 leggja fram frumvarp til laga þar sem lagt verður til að lögfest verði að persónuleg 
notendastýrð aðstoð verði eitt meginform í þjónustu við fatlað fólk“ (Lög um málefni fatl-
aðs fólks, 1992, ákvæði til bráðabirgða, IV. gr.). Hér eru tekin af öll tvímæli um að lögfesta 
skuli þennan rétt sem eitt meginform þjónustunnar. Þess má geta að slík lögfesting hefur 
oft reynst þrautin þyngri hjá nágrannaþjóðum okkar, t.d. hefur ekki ennþá tekist að fá slíka 
lagasetningu í Noregi. 

Stefnumótun og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks Unnin hefur verið þings-
ályktunartillaga um þetta efni sem velferðarráðherra lagði fram á Alþingi í janúar 2012.  
Í tillögunni er að finna tímasettar aðgerðir um fjölmörg atriði.

Atvinnumál fatlaðs fólks Í lögunum um málefni fatlaðs fólks með breytingum frá 2010 eru 
nú tekin af öll tvímæli um að atvinnumál fatlaðs fólks teljist til almennra atvinnumála og 
heyri undir Vinnumálastofnun. 

Síðast en ekki síst tókst með yfirfærslunni að tryggja óbreytt fjármagn til þjónustu við fatl-
að fólk árið 2011 og aukið fjármagn árið 2012 en útlit var fyrir að ef ríkið hefði haldið áfram 
að annast þjónustuna hefði verið um töluverðan niðurskurð að ræða bæði árin (Innanríkis-
ráðuneytið, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, 2011).

fraMtÍðin
Allar götur frá því að lögin um aðstoð við þroskahefta voru samþykkt árið 1979 má greina 
áhrif frá öðrum Norðurlöndum og hafa norræn áhrif síðan verið áberandi í íslenskri lög-
gjöf um málefni fatlaðs fólks. Á öllum Norðurlöndunum er þjónusta við fatlað fólk á verk-
sviði sveitarstjórnarstigs, þó með nokkuð mismunandi hætti. Þetta er allt frá því að slík 
þjónusta sé alfarið hluti af félagsþjónustu hvers sveitarfélags samkvæmt lögum um félags-
þjónustu og til þess að sveitarfélög veiti þjónustuna samkvæmt sérlögum um þjónustu 
við fatlað fólk. Sú aðferð sem viðhöfð var við yfirfærsluna um áramótin 2011 er líkust því 
fyrirkomulagi sem hefur verið um langt árabil í Svíþjóð. 
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Hérlendis hefur umræðan verið í þá veru að það fyrirkomulag að viðhalda sérlögum, 
þ.e. lögum um málefni fatlaðaðs fólks, sé til bráðabirgða og því sé ekki réttlætanlegt að gera 
á þeim nema lágmarksbreytingar og síðar verði ákvæði þeirra hluti af almennum félags-
þjónustulögum. Umræður og aðvaranir síðustu misseri, m.a. frá virtum fræðimönnum  
eins og Norðmanninum Jan Tøssebro (Tøssebro, 2011) og Svíanum Karl Grunewald  
(Intervju med Karl Grunewald, 2011) hafa aftur á móti orðið til þess að rétt er talið að skoða 
kosti og galla þess fyrirkomulags. 

Tøssebro (2011) hefur skoðað mismunandi þróun búsetuþjónustu í Noregi og Svíþjóð og 
komist að þeirri niðurstöðu að m.a. sökum þess að sveitarfélög í Noregi hafi ekki þær laga-
skyldur sem LSS-lögin kveða á um í Svíþjóð hafi það gerst að norsk sveitarfélög hafi farið 
að endurbyggja stofnanaumhverfi og talið sig hafa til þess fullan rétt samkvæmt félags-
þjónustulögum. Svíar hafa hins vegar viðhaldið sérlögum um þjónustu við mikið fatlað 
fólk (þ.e. LSS-lögunum) sem eru réttindalög en sveitarfélög eru gerð ábyrg fyrir fram-
kvæmd þeirra og ber að framfylgja ákvæðum um hvernig skuli byggja upp þá þjónustu. 
Eftirlit með framkvæmd þjónustunnar er á ábyrgð ríkisins. Almennt er talið að þjónusta 
við fólk með þroskahömlun í Svíþjóð sé með því besta sem gerist í heiminum. 

Það væri ábyrgðarhluti að taka ekki mark á þeim ábendingum sem fram eru settar af 
jafnreyndum og virtum aðilum. Þannig gæti verið skynsamlegt hér á landi að viðhalda 
sérlögum sem réttindalögum og fela sveitarfélögum landsins að veita þjónustu í samræmi 
við þau í hinu almenna félagsþjónustukerfi.

BrEytt starfssVið þrOsKaþjálfa, auKin áByrgð?
Við þær breytingar sem nú hafa orðið breytist staða og starfssvið margra þroskaþjálfa frá 
því að vinna í sértæku kerfi fyrir fatlað fólk og í það að tilheyra almennri félagsþjónustu. 
Við slíkar breytingar er mikilvægt að sú þekking, gildi og viðhorf sem þroskaþjálfar hafa 
glatist ekki. Jafnframt er ástæða til að vara við að dregið verði úr kröfum um fagmenntun 
starfsmanna. Ný viðhorf og breyttar áherslur kalla þvert á móti á meiri kröfur um fag-
mennsku. Sú fagmennska er vissulega að hluta til af öðrum toga en áður var en ekki síður 
mikilvæg. Í þroskaþjálfanámi við Háskóla Íslands hefur hin síðari ár verið tekið mið af 
þessum breytingum og aukin áhersla lögð á mannréttindanálgun í starfi þroskaþjálfa. Á 
þeirri þekkingu eiga þroskaþjálfar að byggja starf sitt og aðrar starfsstéttir að ganga í þá 
smiðju til þroskaþjálfa.

Eitt af því sem Tøssebro (2011) hefur bent á að hafi tapast að einhverju leyti við þær 
breytingar sem gerðar voru í Noregi á tíunda áratug síðustu aldar er samstaða fagfólks 
með fötluðu fólki sem það vinnur við að aðstoða og að nú þyki mörgum meira um vert að 
standa með vinnuveitanda sínum og samstarfólki ef því er að skipta. Stétt þroskaþjálfa á 
Íslandi hefur löngum tekið virkan þátt í baráttu fólks með þroskahömlun fyrir réttindum 
sínum. Það viðhorf og sú réttindagæsla er ennþá mikilvægari nú en áður. Þar búa þroska-
þjálfar að siðareglum og starfskenningum sínum um að þeir beiti fagþekkingu sinni í því 
skyni að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fatlaðs fólks og standi ávallt vörð um réttindi þess 
(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.a, e.d.b).
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Af framansögðu má sjá að þær breytingar sem urðu á þjónustu við fatlað fólk um ára-
mótin 2010–2011 snerta fyrst og fremst fólk með þroskahömlun. Breytingarnar eiga sér 
langa sögu og þróun sem rekja má að minnsta kosti 30 ár aftur í tímann og eiga sér rætur 
bæði í hugmyndafræði og stjórnsýslu. Þó að litlar breytingar hafi orðið á innihaldi eða hug-
myndafræði þjónustunnar um áramótin 2011 náðust við þær lagabreytingar mikilvægir 
áfangar til framtíðar. Fyrirliggjandi er að á árinu 2014 þarf að hafa náðst sátt um hvernig 
málum skuli skipað til lengri tíma. Álitamál er hvernig tryggt sé með sem bestum hætti að 
innihald og skipulag þjónustunnar batni, m.a þarf þar að líta til reynslu þeirra þjóða sem 
við berum okkur helst saman við. Í breytingaferlinu er  nauðsynlegt að standa vörð um 
fagmennsku og gildismat þroskaþjálfa. 
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Fatlað fólk er oft síðast í röð þeirra sem öðlast raunhæfa vernd mannréttinda sinna óháð 
því hvernig staðið er almennt að mannréttindavernd innan ríkja eða hver efnahagsleg staða 
þeirra er. Með tilhneigingu samfélagsins til að gera fatlað fólk að „vandamáli“ og viðfangs-
efni annarra hefur mannréttindavernd fatlaðs fólks verið fótum troðin svo áratugum skiptir  
(Quinn og Degener, 2002). Þar hafa skilgreiningar okkar og skilningur á hugtakinu fötlun 
ráðið miklu og er gjarnan talað um að við séum að færa okkur frá ákveðnum einstaklings-
bundnum „galla“-sjónarhornum yfir í félagslegan og menningarlegan skilning á fötlun 
(Rannveig Traustadóttir, 2003). Í stað þess að líta á fötlun sem galla eða afbrigðileika hefur 
smám saman fengist á því viðurkenning að skerðingar séu eðlilegur hluti af fjölbreytileika 
mannlífsins og þegar byggja á samfélag sem er raunverulega fyrir alla þurfi að taka mið 
af ólíkum þörfum einstaklinganna sem þar búa. Hafa sumir fræðimenn viljað kalla þessa 
nálgun mannréttindasjónarhorn á fötlun (Quinn og Degener, 2002).

Nýr Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur í sér og staðfestir þetta 
mannréttindasjónarhorn. Samningurinn, sem ég kýs að tala um sem sáttmála, var sam-
þykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2006 og var undirritaður fyrir Íslands 
hönd þann 30. mars 2007 (Velferðarráðuneytið, e.d.). Í febrúar 2012 hafa 153 lönd undirritað 
sáttmálann og 110 þjóðir fullgilt hann.

Þroskaþjálfar eru sú starfsstétt sem starfar samkvæmt lögum „við þjálfun, uppeldi og 
umönnun þroskaheftra“ (Lög um þroskaþjálfa nr. 18/1978). Ljóst er að lögin eru um margt 
úrelt og bera keim af gamaldags viðhorfum þar sem eðlilegt þótti að fagfólk tæki helstu 
ákvarðanir um líf fatlaðs fólks. Í Starfskenningu þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.) 
er aftur á móti talað um fagstétt sem er menntuð til að starfa „með fólki á öllum aldri 
sem býr við skerðingu“. Þar segir jafnframt að hugmyndafræði þroskaþjálfunar sé grund-
völluð í lögum, reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa og byggist meðal annars á jafnrétti, 
virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Þessi þrjú hugtök eru lykilhugtök sam-
kvæmt mannréttindasjónarhorni á fötlun eins og það birtist í hinum nýja réttindasáttmála. 
Í þessari grein verður leitast við að varpa ljósi á þessi þrjú hugtök en þau verða tengd við 
einstakar greinar sáttmálans ásamt vangaveltum um ábyrgð þroskaþjálfa í því samhengi. 

Helga BaldvinSdóttir BJargardóttir
réttindagÆSluMaður fatlaðS fólKS í reyKJavíK  

og á SeltJarnarneSi

Uppeldi og menntun
21. árgangur 1. hefti 2012
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Virðing fyrir MannHElgi Og MannlEg rEisn
Mannhelgi eða mannleg reisn er sá hornsteinn sem öll mannréttindi eru byggð á. 
Viðurkenning mannlegrar reisnar er áminning um að sérhver manneskja sé óendanlega 
verðmæt og að hver manneskja sé takmark í sjálfu sér, en ekki leið að takmarki annarra. 
Þetta viðhorf gengur gegn þeirri samfélagslegu tilhneigingu að skipa fólki í virðingarröð 
eftir framlagi þess eða notagildi og tilhneigingunni til að útskúfa fólki sem á einhvern hátt 
er talið öðruvísi (Quinn og Degener, 2002).

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lögð áhersla á mikilvægi mann-
legrar reisnar í tengslum við mannréttindi fatlaðs fólks. Almennar meginreglur sáttmálans 
eru umfjöllunarefni 3. greinar en þessar meginreglur veita ákveðna leiðsögn um hvernig 
beri að túlka og innleiða efni hans. Fyrsta og jafnframt veigamesta meginreglan fjallar um 
virðingu fyrir mannlegri reisn og sjálfræði fatlaðs fólks. önnur meginregla samningsins 
fjallar um virðingu fyrir fjölbreytileika og viðurkenningu á því sjónarmiði að fötlun sé 
þáttur í fjölbreytni mannkyns. Með þessari viðurkenningu er stofnanavistun og yfirráðum 
fagfólks og sérfræðinga yfir lífi fatlaðs fólks hafnað. Þetta kristallast í 19. greininni sem ber 
yfirskriftina „Að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu“ en þar segir að fatlað 
fólk eigi að hafa val um hvar það býr og með hverjum. Þar er jafnframt gert ráð fyrir að 
þjónusta við fatlað fólk sé þannig úr garði gerð að fatlað fólk fái aðstoð við að ná þessum 
markmiðum (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Þá er tekið fram í 4. grein sáttmálans, sem fjallar um skyldur stjórnvalda, að það sé 
ekki nóg að setja lög og reglur sem stuðla að mannréttindum fatlaðs fólks, heldur þurfi 
jafnframt að afnema lög, reglur, venjur og starfshætti sem fela í sér mismunun. Í sömu 
grein er lögð áhersla á að auka þurfi fræðslu fyrir fagmenn og starfsmenn, sem vinna með 
fötluðu fólki, um þau réttindi sem eru viðurkennd í sáttmálanum. Í 8. grein sáttmálans er 
sérstök áhersla lögð á vitundarvakningu sem mikilvægt atriði bæði til þess að brjóta upp 
staðalímyndir og eins til þess að fatlað fólk jafnt sem ófatlað fái að vita um réttindi sín og 
skyldur. Þar segir að gera þurfi viðeigandi ráðstafanir til að auka virðingu fyrir réttindum 
og reisn fatlaðs fólks, vinna gegn fordómum og efla vitund um framlag og færni fatlaðs 
fólks (Velferðarráðuneytið, e.d.).

Samkvæmt sáttmálanum er meginmarkmið félagslegs stuðnings að stuðla að fullri þátt-
töku fatlaðs fólks á öllum sviðum venjulegs samfélags. Þessu markmiði er ætlað að leiða 
til frelsis fyrir fólk í sínu daglega lífi en raunin er sú að félagsleg þjónustukerfi hafa þvert 
á móti allt of oft stuðlað að ófrelsi og einangrun fatlaðs fólks. Til þess að virðing sé borin 
fyrir mannlegri reisn verður því að tryggja rétt fatlaðs fólks til félagslegrar þjónustu sem 
hefur það að meginmarkmiði að virkja og efla vald einstaklingsins yfir eigin lífi (Quinn og 
Degener, 2002).

Skyldur fagstétta á borð við þroskaþjálfa felast samkvæmt samningnum meðal annars 
í að endurmeta starfshætti sína í ljósi mannréttindasjónarhornsins og afnema starfshætti 
sem ekki samræmast sáttmálanum. Margt bendir til að enn sé allt of mikið um stofnana-
bundna þjónustu þar sem starfsfólkið fylgir byggingunni en ekki þeim íbúa eða íbúum 
sem þar eiga heima. Þá er þjónustan skipulögð með tilliti til stofnunarinnar og þess sem 
hentar starfsfólkinu og mætir því ekki raunverulegum þörfum einstaklinga sem hyggjast 
lifa sjálfstæðu lífi (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011).
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Virðing fyrir sjálfsáKVÖrðunarrétti
Sjálfræði er tengt mannlegri reisn og er runnið frá hugmyndum um hinn siðferðilega 
frjálsa mann og rétt hans til frjálsra athafna að því gefnu að hann virði sams konar frelsi 
annarra. Þessi skilningur felur í sér tvö vandamál sem snúa að fötluðu fólki. Annars vegar 
það að samfélagið virðist leggja ofuráherslu á að leggja fötlun, sérstaklega þroskahömlun, 
að jöfnu við skort á þeim hæfileika að vera siðferðilega frjáls og þar af leiðandi hæfileikann 
til að taka eigin ákvarðanir. Þessi forsenda hvílir oftar en ekki á hreinum fordómum. Hins 
vegar er um að ræða það vandamál að flest samfélög taka oft ekki alvarlega það sjálfræði 
sem fatlað fólk nýtur lögum samkvæmt. Þannig hafa flest samfélög vanrækt það hlutverk 
sitt að gera þeim fötluðu einstaklingum sem hafa hæfileikann til að nýta sér siðferðilegt 
frelsi sitt og taka eigin ákvarðanir kleift að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn í sínu daglega lífi 
(Quinn og Degener, 2002).

Í samningi Sameinuðu þjóðanna er víða komið inn á mikilvægi þess að virða sjálfs-
ákvörðunarrétt fatlaðs fólks og ber þar fyrst að nefna fyrstu meginregluna í 3. grein sem 
fjallar um virðingu fyrir mannlegri reisn og sjálfræði þar sem meðal annars er átt við 
virðingu fyrir frelsi fatlaðra einstaklinga til að taka eigin ákvarðanir og virðingu fyrir sjálf-
stæði þeirra. Þá fjallar 12. grein sáttmálans um réttarstöðu og gerhæfi til jafns við aðra þar 
sem settar eru fram framsæknar hugmyndir um hvernig aðstöðu fatlaðs fólks til að beita 
gerhæfi sínu skuli vera háttað, en mikilvægasti þáttur gerhæfisins er lögræði. Þar segir að 
fatlað fólk eigi að geta leitað eftir aðstoð sem það kann að þarfnast þegar það nýtir gerhæfi 
sitt. Slík aðstoð á svo að lúta eftirliti til þess að koma í veg fyrir misnotkun og tryggja að 
réttindi, vilji og séróskir viðkomandi einstaklings séu virtar og aðstoðin leiði ekki til hags-
munaárekstra. Lögð er áhersla á að aðstoðin sem veitt er sé sniðin að aðstæðum viðkom-
andi einstaklings, gildi í sem skemmstan tíma og sæti endurskoðun sjálfstæðs og hlutlauss 
yfirvalds. Í lok 12. greinarinnar er lögð áhersla á að tryggja þurfi jafnan rétt fatlaðs fólks til 
þess að eiga eða erfa eignir, stýra eigin fjármálum og hafa jafnan aðgang að bankalánum, 
veðlánum og annars konar fjárhagslegum lánum (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Með lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 
nr. 88/2011) er að einhverju leyti komið til móts við þær kröfur sem settar eru fram í 12. 
grein sáttmálans. Þar er gert ráð fyrir því að réttindagæslumenn á hverju svæði geti skipað 
persónulega talsmenn fyrir þá einstaklinga sem vegna fötlunar sinnar þurfa stuðning við 
undirbúning upplýstrar ákvörðunar um persónuleg málefni eða aðstoð við að leita réttar 
síns hvort sem er gagnvart opinberum þjónustuaðilum, öðrum stjórnvöldum eða einka-
aðilum.

Brynhildur G. Flóvenz (2004) hefur í bók sinni Réttarstaða fatlaðra bent á að margt fatlað 
fólk á Íslandi búi við þær aðstæður að vera sjálfráða að lögum en fái svo ekki að nýta sér 
þann rétt í raun og veru, heldur séu það aðstandendur eða starfsfólk sem taki allar ákvarð-
anir fyrir viðkomandi einstakling, sérstaklega í þeim tilvikum sem um þroskahömlun er að 
ræða. Bæði þessi framkvæmd svo og sú framkvæmd að svipta einstakling lögræði þegar 
ljóst er að hægt er að veita aðstoð við ákvarðanatöku í tilteknum málum án þess að fara 
í svo grófa réttindasviptingu sem lögræðissvipting er gengur gegn sáttmálanum. Þroska-
þjálfar bera hér ríka ábyrgð á að vinna í anda virðingar fyrir sjálfsákvörðunarrétti fatlaðs 
fólks sem meðal annars getur falist í því að leyfa því að gera mistök og taka óskynsamlegar 
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ákvarðanir. Þar reynir á fagmennsku í formi þess að setja eigin skoðanir um það sem ein-
staklingnum er fyrir bestu til hliðar og viðurkenna að ólíkir einstaklingar hafa rétt á því 
að meta með ólíkum hætti hvaða ákvarðanir þeir vilja taka. Í starfsskyldum þroskaþjálfa 
vegast oft á rétturinn til sjálfsákvörðunar og rétturinn til velferðar og því er mikilvægt að 
vera meðvitaður um að við tökum öll rangar ákvarðanir einhvern tíma á lífsleiðinni og 
fatlað fólk á að njóta þess frelsis eins og aðrir.

jafnrétti
Jafnrétti fólks er einnig mikilvægur þáttur í því grundvallarfrelsi sem birtist í allri mann-
réttindalöggjöf og hefur sérstaka skírskotun til réttinda fatlaðs fólks. Grunnforsenda jafn-
réttis er sú að allar manneskjur séu, ekki einungis óendanlega verðmætar, heldur einnig 
jafnar að virði, óháð því hversu fjölbreyttar eða mismunandi þær eru. Þannig er aðgreining 
fólks á grundvelli siðferðislega ómálefnalegra þátta (kynþáttar, kyns, aldurs, fötlunar) ekki 
talin á rökum reist og álitin ógild út frá mannréttindasjónarhorninu. Þótt jafnrétti felist 
fyrst og fremst í jöfnum rétti, er jafn réttur hins vegar ekki nóg þegar kemur að því að taka 
mið af þeim aðstöðumun sem fólk kann að búa við (Quinn og Degener, 2002).

Í jafnrétti felst krafa um jöfn tækifæri, en til að taka þá kröfu alvarlega þegar kemur 
að fötlun þarf stundum að grípa til ákveðinna aðgerða. Þannig þarf markvisst að vinna 
gegn kerfisbundinni mismunun á sviðum samgöngumála, félagslegra gæða, opinberrar 
þjónustu og samskipta. Jafnframt þarf að tryggja fötluðu fólki bestu fáanlegu menntun 
sem miðar að því að auka getu þess til að takast á hendur fullgild hlutverk í samfélaginu. 
Þá felast jöfn tækifæri í því að unnið sé gegn þeirri mismunun sem fatlað fólk verður fyrir 
þegar það er útilokað frá fjölmörgum sviðum daglegs lífs. Þetta kallar á skýra jafnréttislög-
gjöf sem auðvelt er að beita og bannar mismunun (Quinn og Degener, 2002). 

Meginstefið í gegnum allan sáttmálann er jafnrétti og bann við mismunun. Í megin-
reglum 3. greinar er talað um bann við mismunun, fulla og áhrifaríka þátttöku í samfélaginu, 
jöfn tækifæri, aðgengi og jafnrétti kynjanna. Þá er 5. greinin helguð jafnrétti og banni við 
mismunun auk þess sem allar efnisgreinarnar fjalla um almenn mannréttindi fatlaðs fólks 
og hvernig þau geti orðið til jafns við réttindi annarra, hvort sem um er að ræða rétt til 
aðgengis, menntunar, fjölskyldulífs, frelsis og öryggis, heilbrigðis, atvinnu, viðunandi lífs-
kjara, tjáningarfrelsis eða þátttöku í stjórnmála- og menningarlífi. Þarna hvílir rík skylda 
á þroskaþjálfum sem felst í því að skoða hvernig best er hægt að aðstoða einstaklinga við 
að ná jafnrétti til jafns við aðra á öllum sviðum lífsins og stuðla að því að það verði að 
veruleika.

saMantEKt
Hugmyndafræði þroskaþjálfunar á að vera grundvölluð á virðingu fyrir mannlegri reisn, 
sjálfsákvörðunarrétti og jafnrétti. Ljóst er að nýr Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi  
fatlaðs fólks sýnir hvernig við nálgumst það markmið að geta skapað eitt samfélag fyrir 
alla þar sem fatlað fólk fær notið mannréttinda sinna og frelsis til að skapa líf sitt á eigin 
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forsendum, með nægjanlegri aðstoð. Ísland hefur undirritað samninginn, sem merkir 
þjóðréttarlega skuldbindingu til þess að gera ekki neitt sem gengur gegn efni hans. Í þessu 
felst einnig áskorun fyrir stéttina um að vera í fararbroddi þar sem meðvitund um þessi 
réttindi og starfshættir sem taka mið af þeim eru oft og tíðum forsenda þess að réttindin 
geti orðið að veruleika. 
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Skjólstæðingur minn eða vinnuveitandi – 
skiptir það máli?

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er valkostur fyrir allt fatlað fólk á Íslandi. 
Raunar er um tilraunaverkefni að ræða en í breytingum á lögum um málefni fatlaðs 
fólks sem gerðar voru í árslok 2010 er kveðið á um að notendastýrð persónuleg aðstoð 
verði lögfest eigi síðar en í árslok 2014 sem eitt meginform þjónustu við fatlað fólk á  
Íslandi (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með áorðnum breytingum). Að-
stoðin er veitt í anda hugmyndafræði um sjálfstætt líf (e. independent living). Hug-
myndafræðin byggir á því að allt fatlað fólk, sama hver skerðing þess er eða hversu 
alvarleg hún er, geti tekið eigin ákvarðanir og stjórnað þeirri aðstoð sem það hefur. 
Í þessu felst sú yfirlýsing að allir eigi rétt á að stjórna lífi sínu og taka þátt á öllum 
sviðum samfélagsins. Valdið færist frá þjónustukerfinu, sem nú er ríki og sveitarfélög, 
í hendurnar á fötluðu fólki sjálfu. Fatlað fólk fær beingreiðslur frá sveitarfélagi sínu og 
ákveður sjálft hvernig þjónustu við það er háttað (Hallgrímur Guðmundsson, 2011).

ég starfa hjá ungum manni með þroskahömlun sem fær notendastýrða persónu-
lega aðstoð. Hann tók, með aðstoð foreldra sinna, þá ákvörðun að ráða þroskaþjálfa 
til að aðstoða sig við að halda utan um þá þjónustu og aðstoð sem hann þarf til að 
geta lifað sjálfstæðu lífi. ég er einnig foreldri fatlaðs barns. Eftir að hafa kynnst hug-
myndafræðinni um sjálfstætt líf og notendastýrðri persónulegri aðstoð hef ég í fyrsta 
sinn engar áhyggjur af framtíð tíu ára sonar míns. ég veit að hann mun hafa valdið 
yfir sínu lífi og geta fengið þá aðstoð sem hann þarf hverju sinni. Í starfi mínu sem 
þroskaþjálfi og sem foreldri hef ég allt aðra framtíðarsýn fyrir fatlað fólk en ég hafði, 
sú sýn byggist á mannréttindum og fullri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu öllu.

Ísland hefur undirritað Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 12. 
grein samningsins segir að aðildarríkin skuli viðurkenna „að fatlaðir skuli njóta 
gerhæfis til jafns við aðra á öllum sviðum mannlífs“ og „að aðildarríkin skulu gera 
viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlaðir geti leitað eftir aðstoð sem þeir kunna að 
þarfnast þegar þeir nýta gerhæfi sitt“ (Velferðarráðuneytið, e.d.).

auður finnBogadóttir
þroSKaþJálfi SeM vinnur við  

notendaStýrða perSónulega aðStoð
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Þeim sem þurfa aðstoð til að fara með sín mál sjálfir er tryggð sú aðstoð með lögum 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Í 12 gr. laganna segir: 

Fatlaður einstaklingur sem er lögráða en á vegna fötlunar sinnar erfitt með að gæta 
hagsmuna sinna skal eiga rétt á persónulegum talsmanni. Fatlaður einstaklingur  
velur sér talsmann og getur óskað eftir samráði þar um við réttindagæslumann á við-
komandi svæði. Réttindagæslumaður skal staðfesta val talsmanns. Hafa skal sam-
ráð við nánustu ættingja eða aðstandendur geti hinn fatlaði einstaklingur, að mati 
réttindagæslumanns, ekki tjáð vilja sinn í þeim efnum. (Lög um réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk nr. 88/2011)

Þegar fólk með þroskahömlun ákveður að nýta sér notendastýrða persónulega aðstoð 
breytist staða þess. Fólkið er ekki lengur skjólstæðingar kerfis heldur vinnuveitendur 
og verkstjórar yfir lífi sínu. Þetta leiðir til þess að enginn sem slíka þjónustu hefur þarf 
að nýta sér sérstök þjónustuúrræði fyrir fatlað fólk og hægt er að velja með hvaða 
hætti þjónustan er veitt, hvernig og af hverjum. Þetta felur í sér meiriháttar valda- 
tilfærslu. Fólki, ekki bara líkamlega fötluðu, heldur öllu fötluðu fólki, er nú gefið það 
vald að stýra lífi sínu óháð því hvernig annað fatlað fólk lifir sínu lífi eða fagfólk telur 
best að haga störfum sínum.

Í greininni fjalla ég um reynslu mína af starfi sem þroskaþjálfi í NPA og um viðhorf 
ungs fólks með þroskahömlun til þroskaþjálfastarfsins, en margt hefur komið mér á 
óvart varðandi viðhorf unga fólksins undanfarið ár. Einnig er mér hugleikin þekking  
ungs fólks með þroskahömlun á rétti sínum til ákvarðanatöku og þeim möguleikum 
sem standa til boða þegar það þarf aðstoð við ákvarðanatöku. Eins og titill greinarinnar 
gefur til kynna hef ég velt mikið fyrir mér því hlutverki sem fólk með þroskahömlun 
hefur verið í sem skjólstæðingar fagstéttar þroskaþjálfa og annarra starfsmanna sem 
aðstoða það í daglegu lífi. Sú valdatilfærsla sem verður við það að stýra sinni eigin 
þjónustu og ráða fólk í vinnu hlýtur að hafa áhrif á það hvernig við lítum á fólk með 
þroskahömlun. Hvað sjáum við fyrir okkur þegar við heyrum talað um skjólstæðinga 
og vinnuveitendur? Hafa þessi hlutverk t.d. sama samfélagslega vægi í huga okkar?

áKVarðanataKa
Í vetur hef ég kynnst mörgu ungu fólki með þroskahömlun og það hefur komið mér 
mjög á óvart hversu ómeðvitað það er um rétt sinn til ákvarðanatöku. ég hef fengið 
margar spurningar frá því varðandi starf mitt sem aðstoðarkona í notendastýrðri 
persónulegri aðstoð. Flest hafa þau spurt mig þeirrar spurningar hvort ég sé forstöðu-
konan á heimili vinnuveitanda míns og þegar ég neita því og spyr þau á móti hvað 
forstöðukona sé og hvað hún geri er svarið ávallt: „Hún ræður“ eða „Hún stjórnar 
fötluðu fólki.“ ég segist hvorki ráða né stjórna, það sé ekki mitt hlutverk að gera það 
heldur unga mannsins sem ég vinn fyrir. Það kemur þeim oft undarlega fyrir sjónir 
þar sem ég er þroskaþjálfi. Það er greinilegt að þroskaþjálfi er í þeirra huga kona sem 
ræður og stjórnar þeim. Þetta kom mér, þroskaþjálfanum, verulega á óvart.
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Í starfi mínu þarf ég að skýra hlutina þannig út að vinnuveitandi minn geti tekið 
sínar eigin ákvarðanir. Ákvarðanataka byggist ekki alltaf á sérstökum rökum, stund-
um finnst manni bara eitthvað vera rétt. ég hvorki get né er krafin um að skýra allar 
ákvarðanir sem ég tek í lífinu og það er langt í frá að þær hafi allar verið réttar en mér 
þóttu þær góðar á þeirri stundu sem þær voru teknar. Fólk með þroskahömlun þarf 
að fá tækifæri til að taka ákvarðanir um líf sitt eins og allir aðrir. Allt byggir þetta á  
æfingu og það vita þeir sem hafa stjórn á eigin lífi og ákvarðanavald að sjálfstraustið 
og getan til að taka ákvarðanir eykst með hverju skiptinu sem reynir á. Við lærum öll af 
reynslunni. Fólk með þroskahömlun skortir oft reynslu í ákvarðanatöku vegna þess að 
í gegnum tíðina hafa aðrir tekið ákvarðanir fyrir hönd þess. Af þessari ástæðu þarf að 
kynna fólki með þroskahömlun rétt sinn til ákvarðanatöku og þá aðstoð sem stendur  
því til boða. Einnig þarf fólk með þroskahömlun að læra hvað felst í ákvarðanatöku, 
um þá ábyrgð sem fylgir því að stjórna eigin lífi og hvert hlutverk talsmanns er ef 
viðkomandi þarf talsmann sér til aðstoðar. Eitt af þeim verkefnum sem nú er í gangi 
og miðar að því að kynna fötluðu fólki réttindi sín er þekkt undir heitinu Sendiherrar  
Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Frumkvæðið að verkefninu áttu  
Landssamtökin Þroskahjálp en Fjölmennt, fullorðinsfræðsla fatlaðs fólks, hefur tekið 
að sér að halda utan um verkefnið. Sendiherrarnir eru fólk með þroskahömlun sem 
hefur sérhæft sig í fyrrnefndum samningi og hefur það búið til kynningarefni af ýmsum 
toga sem notað er til að kynna fólki með þroskahömlun réttindi sín. Þetta er jafningja- 
fræðsla og hafa sendiherrarnir nú þegar heimsótt langflesta verndaða vinnustaði og 
hæfingarstöðvar á landinu. Mikil ánægja hefur verið með fræðsluna og næsta verkefni 
sendiherranna er að heimsækja allar starfsbrautir framhaldsskólanna og kynna nem-
endum þau réttindi sem Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar 
um (Sendiherrar samnings S. Þ. um réttindi fatlaðs fólks, 2011).

nPa Eða HEfðBunDin þjónusta?
Aðstandendur og fagfólk hafa oft lýst áhyggjum af félagslegri einangrun þeirra sem 
búa ekki á sambýli eða í þjónustukjarna fyrir fatlað fólk og oft er ég spurð hvort sú 
verði ekki raunin þegar fólk fer í sjálfstæða búsetu eða er með notendastýrða persónu-
lega aðstoð. Því má svara til að fólk getur verið félagslega einangrað hvar sem það 
býr ef sú aðstoð sem það þarf til að lifa sjálfstæðu lífi er ekki nægjanleg. Oft er það þó 
svo að þegar fólk býr þar sem margir fá þjónustu í einu, eins og t.d. á sambýlum, er 
ekki eins mikið um einkarými og einkalíf. Fólk veigrar sér t.d. við að bjóða vinum eða 
fjölskyldu í heimsóknir af tillitssemi við aðra íbúa hússins eða sá stuðningur sem er 
á heimilinu gerir ekki ráð fyrir aðstoð sem þessari nema ef um afmæli eða aðra slíka 
viðburði er að ræða. Því má segja að hættan á að fólk einangrist sé ekki síður til staðar 
innan þröngs hóps þeirra sem búa á sama stað.

Vinnuveitandi minn er ekki félagslega einangraður eftir að hann fékk notenda-
stýrða persónulega aðstoð og það hafa t.d. opnast möguleikar fyrir hann til þess að 
taka skyndiákvarðanir, fara út að skemmta sér, fá vini í heimsókn og að vaka fram yfir 
miðnætti. Sú aðstoð sem hann hefur miðar eingöngu að þörfum hans hverju sinni. 
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Þetta er ekki í boði fyrir allt fullorðið fólk með þroskahömlun í dag þar sem aðstoð 
á heimilum þess er oft í algjöru lágmarki og samnýtt af mörgum, t.d. eftir miðnætti. 
Fólk sem býr á sambýlum eða í þjónustukjörnum á oft erfitt með að taka fullan þátt í 
samfélaginu vegna þess að sú aðstoð sem því er ætluð er að mestu bundin við heimili 
þess en ekki fólkið sjálft.

Í umræðu um NPA hafa þroskaþjálfar og annað fagfólk lýst yfir efasemdum um að 
fólk með þroskahömlun hafi fjárhagslega burði til þess að taka það skref að flytja út af 
sambýlum. Þau rök sem hafa verið nefnd eru að tekjur fólksins eða örorkubætur dugi 
oft ekki til þess að reka heimili svo þetta falli um sjálft sig. Þessar áhyggjur eru skiljan-
legar og réttmætar. Þeir sem þurfa að lifa af örorkubótum ná ekki endum saman. Fólk 
hefur ekki bolmagn til þess að leigja á almennum markaði eða kaupa íbúð eins og 
staðan er í dag og ljóst er að úrbætur þarf til þess að fólk geti lifað af örorkubótum. Við 
leysum þó alls ekki vandann með því að gefa fötluðu fólki einungis færi á að velja á 
milli stofnanabúsetu eða fátæktar, annað þarf að koma til. Að mínu mati ætti fagfólk, 
líkt og þroskaþjálfar, að vera meðvitað um hlutverk sitt í réttindagæslu fatlaðs fólks 
og aðstoða fólkið í baráttu fyrir sambærilegum lífskjörum og annað fólk í samfélaginu 
nýtur.

Í markmiðsgrein laga um málefni fatlaðs fólks segir: „Markmið þessara laga er að 
tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa 
þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“ (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Við 
eigum langt í land með að ná þessum markmiðum. Fatlað fólk býr ekki við jafnrétti, 
nýtur ekki sambærilegra lífskjara á borð við aðra og fólkinu hafa ekki verið sköpuð  
skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Árið 2011 voru 66 manns á biðlista eftir heim-
ilum, eða sértækum búsetuúrræðum fyrir einstaklinga með þroskahömlun og skyldar 
raskanir eins og það er kallað hjá Reykjavíkurborg (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 
2011). Fatlað fólk sem þarf aðstoð situr ekki við sama borð og aðrir þjóðfélagsþegnar 
þegar kemur að því að eignast heimili.

ég hef orðið vitni að því að sumum ráðamönnum, embættismönnum og fagfólki 
finnst oft og tíðum eðlilegt að fatlað fólk, sérstaklega fólk með þroskahömlun, búi 
við það að deila persónulegu rými mjög náið með öðru fötluðu fólki. Mörgum þeirra 
þykir t.d. ekkert athugavert við að fólk með þroskahömlun hafi ekki val um hvar það 
býr eða með hverjum eða hver aðstoði það. Enn fremur að það sé talið eðlilegt, eins og 
nú er vegna fyrirkomulags á ferðaþjónustu, að fatlað fólk þurfi að ákveða með sólar-
hringsfyrirvara hvort það ætli út af heimili sínu. Þá hef ég einnig orðið vör við það 
sjónarmið að í raun ætti fatlað fólk bara að vera þakklátt fyrir þá góðu þjónustu sem 
í boði er. Þess má geta að þetta er allt ófatlað fólk sem ekki hefur þurft að reiða sig á 
þjónustu af neinu tagi til að lifa sínu lífi.

Fagfólk í þjónustukerfinu leitar oft eftir áliti eða óskum fatlaðs fólks um þjónustu 
en getur svo ekki fylgt því eftir og raunverulegt val hefur verið lítið þar sem framboð 
á þjónustu er af mjög skornum skammti og þjónustan hefur verið bundin við ákveðin 
búsetuúrræði (Auður Finnbogadóttir, 2010).

Líkt og þegar um þjónustu á vegum sveitarfélaganna er að ræða þarf fólk sem 
ákveður að sækja um NPA að taka þátt í þjónustumati til þess að finna út hvaða  
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þjónustutíma viðkomandi einstaklingur þarf. Í samræmi við hugmyndafræðina um 
sjálfstætt líf er gert ráð fyrir að fatlað fólk meti sjálft hversu mikla aðstoð það þurfi til 
þess að lifa sjálfstæðu lífi en sú aðstoð er jafn margbreytileg og fólkið er margt. Síðan 
þarf að komast að samkomulagi við sveitarfélagið um þjónustutíma. Viðbúið er að 
þetta verði það sem hvað erfiðast verður að ná sátt um.

Ýmis matstæki hafa verið nýtt til að meta þjónustuþörf fatlaðs fólks hingað til. Eitt 
þeirra er svokallað SIS-mat (Support intensity scale). Í Reykjavík og á Seltjarnarnesi 
gengust 290 einstaklingar undir matið árið 2011 en hlutfall þeirra sem ekki fóru í matið 
var hátt eða 134 einstaklingar. Það sem vekur upp spurningar er að hlutfallið var mjög 
misjafnt eftir því hvernig fötlun fólk var með. Fólk með geðfötlun eða hreyfihömlun 
var fjölmennast þeirra sem ekki fóru í matið (Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2011). 
Af hverju var brottfallið lítið hjá fólki með þroskahömlun? Var það skýrt vel fyrir fólki 
með þroskahömlun að það væri ekki skylda að fara í þetta mat? Þessum spurningum 
verður ekki svarað hér en það væri fróðlegt að skoða þetta misræmi nánar.

Þegar samkomulag hefur náðst um þjónustutíma og fólk er komið með notenda-
stýrða persónulega aðstoð er verkstjórnarhlutverkið alltaf í höndum þess sem aðstoðina  
notar. Í því felst að hlustað er gaumgæfilega á fólkið sjálft, margir nota óhefðbundnar 
tjáskiptaleiðir til að koma vilja sínum á framfæri auk þess sem líðan og oft og tíðum 
hegðun vegna vanlíðunar á að hafa jafnmikið vægi og sögð orð. Þessi réttindi fatlaðs 
fólks eru meðal annars áréttuð í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
(Velferðarráðuneytið, e.d).

HlutVErK þrOsKaþjálfa Í nPa
Þegar fólk með þroskahömlun er með NPA hefur það valdið til þess að ráða fólk til 
að aðstoða sig. Í því samhengi er mikilvægt að velta fyrir sér hvað þroskaþjálfar hafa 
fram að færa. Verða þeir eftirsótt vinnuafl í NPA? Þegar ungt fólk með þroskahömlun 
ræður sér aðstoðarfólk má velta því fyrir sér hvort það vilji fá konu sem „stjórnar og 
ræður yfir fötluðu fólki“. Eða vill það fagfólk sem hefur sérþekkingu á sviði mannrétt-
inda fatlaðs fólks sem aðstoðar það við að lifa sjálfstæðu lífi? Eða vill það kannski bara 
ekkert fagfólk? Valið og valdið er nú hjá þeim sem aðstoðina notar.

Þroskaþjálfi sem starfar við að veita notendastýrða persónulega aðstoð hefur ein-
göngu hagsmuni vinnuveitanda síns að leiðarljósi og er laus úr því hlutverki að þurfa 
að forgangsraða þvert á samvisku sína. Mögulegt er að ímynd þroskaþjálfans í huga 
unga fólksins sé til komin vegna þeirrar stöðu sem margir þroskaþjálfar eru í á starfs-
vettvangi sínum. Þeir eru t.d. stjórnendur á heimilum og vinnustöðum fólks og það er 
oft í þeirra verkahring að forgangsraða þeirri skertu aðstoð sem í boði er hverju sinni.

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem samanstendur af fólki sem hefur menntað sig til 
þess að vinna með fötluðu fólki. Fagstéttin starfar samkvæmt lögum og reglugerð um 
þroskaþjálfa og störf þeirra (Lög um þroskaþjálfa nr. 18/1978; Reglugerð um störf, 
starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa nr. 215/1987). Löngu tímabært er að endur-
skoða þetta tvennt þar sem samfélag okkar og störf þroskaþjálfa hafa breyst mikið. 
Starfskenning þroskaþjálfa er hins vegar mjög góð og í samræmi við hugmyndafræðina  
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um sjálfstætt líf sem notendastýrð persónuleg aðstoð byggist á (Þroskaþjálfafélag  
Íslands, e.d.).

Í titli greinarinnar spyr ég hvort það skipti máli að vera skjólstæðingur eða vinnu-
veitandi. Samkvæmt minni reynslu skiptir það miklu máli, ekki bara fyrir vinnuveit-
anda minn heldur líka fyrir mig sem þroskaþjálfa. Í fyrsta lagi valdi vinnuveitandi 
minn að ráða mig. Hann réð ekki þroskaþjálfa sem „stjórnar og ræður yfir fötluðu 
fólki“ eða gefur fólki með þroskahömlun leyfi til að standa í skjóli sínu, sbr. hugtakið 
skjólstæðingur. Hann réð fagmann sem gætir mannréttinda hans og sækir þau án þess 
að vera bundinn af hagsmunum stofnunar, ríkis eða sveitarfélags. Hann réð fagmann 
til að aðstoða sig við ákvarðanatöku og við að eiga sjálfstætt líf.

Það gjörbreytir lífi fatlaðs fólks að fá þjónustu og aðstoð sem miðar eingöngu að þörf-
um þess. Í það rúma ár sem vinnuveitandi minn hefur haft notendastýrða persónulega  
aðstoð hafa opnast fjölmargir möguleikar fyrir hann sem áður stóðu ekki til boða 
vegna þess að aðstoðin var ekki fyrir hendi. Dæmi um þetta er að vinnuveitandi minn 
stundar nú nám í Háskóla Íslands.

Að lokum fagna ég því, ekki síst sem þroskaþjálfi, að þjónusta fyrir fatlað fólk 
byggist í ríkari mæli á mannréttindum. ég tel að þroskaþjálfar eigi fullt erindi í störf 
að fyrirmynd notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Það krefst þess að þeir tileinki 
sér og vinni eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Allir sem starfa í NPA þurfa 
að minna sig á það daglega hver það er sem stjórnar og njóta þess að aðstoða fólk til 
sjálfstæðs lífs.
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List- og menningarfræðsla á Íslandi: 
Um skýrslu Anne Bamford
Anne Bamford. (2011). List- og menningarfræðsla á Íslandi. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. 169 bls.

Skýrsla Anne Bamford markar þáttaskil í rannsóknum á list- og menningarfræðslu á 
Íslandi því aldrei áður hefur álíka úttekt verið unnin hér á landi. Bamford er viður-
kenndur fræðimaður og hefur áður unnið svipuð verkefni, bæði á Norðurlöndunum 
og eins á heimsvísu að frumkvæði UNESCO (Bamford, 2006). Því ber að fagna að  
íslenska mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi kallað eftir og veitt fjármunum í 
þessa vinnu, þar sem listfræðsla barna og ungmenna á Íslandi hefur ekki verið könnuð  
að ráði hingað til. Þessir þættir í menntun og mótun einstaklinga eru hins vegar afar 
mikilvægir og brýnt að aðgengi að slíkri menntun og gæði hennar séu tryggð, óháð 
búsetu og fjárhag. Það skiptir miklu fyrir þá sem vinna rannsóknir á sviðinu að hér 
séu til rannsóknargögn og niðurstöður um listmenntun almennt á landinu sem eru 
unnin á faglegan hátt.

Miklar vonir voru bundnar við skýrsluna í rannsóknarsamfélagi Íslands og almenn 
ánægja var með val ráðuneytisins á Bamford í ljósi fyrri starfa hennar á svipuðum 
vettvangi. Skýrslan er byggð á gögnum sem Bamford safnaði á sex mánaða tímabili á 
árunum 2008–2009. útprent af skýrslunni á ensku var fyrst aðgengilegt á ráðstefnunni 
Creativity and innovation in the hands of the young, sem var haldin í Reykjavík í desember 
2009. Í apríl 2011 kom íslensk þýðing textans fyrst út hjá ráðuneytinu og eftirfarandi 
skrif byggjast á íslensku útgáfunni. Það kom þó fyrir að leitað væri til ensku útgáfunnar  
til að kanna betur atriði sem voru óljós í þýðingunni.

Aðferðir við úttektina voru bæði megindlegar og eigindlegar. Rýnihópar unnu 
álit og tóku þátt í umræðu en ekki er alltaf ljóst hvernig valið var í rýnihópana. 
Það er mikilvægt að hugtök séu notuð af nákvæmni en ekki er víst að allir les-
endur leggi sama skilning í orðalagið „fólk úr skapandi starfsgreinum“ eða jafnvel  
„starfandi listamenn“. Þarna skortir á nákvæmni en beinar tilvitnanir í svör hóp-
anna bæta úr, þar sem það er mikilvægara að vita hvað er sagt en að vita hver talaði.  
Nafnleyndar er gætt en það er óhjákvæmilegt á Íslandi að lesandi geti í eyðurnar, þar 
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sem sum dæmi eru lýsandi fyrir ákveðna landshluta eða skóla. Almennt skiptir þetta 
þó ekki máli þar sem Bamford vinnur að því að draga upp heildarmynd af list- og 
menningarfræðslu í landinu. 

Í inngangi er tekið fram að þess hafi verið gætt „á kerfisbundinn hátt að gagnasöfn-
unin næði til mismunandi skóla og stofnana“ (bls 16). Hins vegar er ekki skýrt á hvaða 
hátt skólarnir og stofnanirnar voru mismunandi, einungis fullyrt að svo sé. Mjög víða 
í textanum er talað um að auka þurfi samþættingu námsgreina en ekki er útskýrt 
hvernig sé heppilegt að gera það. Hugmyndir um samþættingu námsgreina eru síður 
en svo nýjar af nálinni í umræðu um íslensk menntamál en gagnleg umfjöllun um 
útfærslu samþættingarinnar er sjaldgæfari. Bamford leggur þó áherslu á muninn á 
menntun í listum og menntun í gegnum listir og má nota þá áherslu sem rót að betur 
þróuðum hugmyndum. 

sKilgrEining á listuM Og MarKMið MEð listnáMi
Í inngangi kemur skýrt fram að mikið misræmi er á milli þess hve listir eru almennt vítt 
skilgreindar á Íslandi og hinna tiltölulega þröngu skilgreininga innan menntakerfisins 
á listgreinum (bls. 17). Þetta er ein af mikilvægustu niðurstöðum skýrslunnar. Æski-
legt væri að menntakerfið stuðlaði að opnari og frjórri hugsun en væri ekki fastmótað 
eftir stöðluðum hefðum. Menntakerfi landsins okkar á að þjóna samfélaginu og þarna 
er vísbending um að almennur skilningur á hugtakinu listir hafi þróast á annan hátt 
en sú stefna sem mótar nám barna í skóla og námskeiðum. Bamford bendir réttilega 
á þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði, þar sem snertifletir formlegs náms við hið 
víðtækara framboð og skilning sem ríkir í íslensku samfélagi væru kannaðir. Síðar í 
skýrslunni er hnykkt á þessu með því að óska eftir frekari rannsóknum á samstarfi eða 
áhrifum menningarstofnana og menntastofnana hér á landi.

ég hef bent á að rannsóknin sýni fram á mismunandi skilning á því yfir hvað hug-
takið listir er talið ná. Einnig tel ég merkilegt að þessi munur er greinilegur milli þeirra 
sem vinna í skólakerfinu og þeirra sem vinna úti í samfélaginu. Annað sem er athygli 
vert er að Bamford segir að á Íslandi ríki almennt mikill stuðningur samfélags, fyrir-
tækja og foreldra við listir. Bamford bendir einnig á að foreldarar eru tilbúnir að borga 
fyrir listmenntun barna sinna utan almenna skólakerfisins. Á bls. 125–127 er vitnað í 
rýnihóp foreldra. Þar er greint frá umræðu um kostnað við listnám utan skóla. Meðal 
annars er fullyrt að mun auðveldara sé að komast í íþróttir en listnám og að íþrótta-
iðkun sé ódýrari. Það er þó ekki einhlítt að tónlistarnámið sé dýrara; veturinn 2011–
2012 kostaði forskóli í Tónskóla Sigursveins 38 þúsund krónur fyrir hvern nemanda 
meðan þjálfun í 7. flokki handbolta hjá íþróttafélaginu Fram kostaði 35 þúsund krónur 
fyrir hvert barn. Tónlistarnámið verður vissulega dýrara þegar nemendur hefja nám 
í einkatímum á hljóðfæri og það virðist sem foreldrar finni fyrir miklum kostnaði í 
tengslum við listnám utan skóla: „Námið er of dýrt. Þetta kostar mig 500.000 kr. fyrir 
tvö börn yfir árið“ (bls. 126). Um leið og vísað er til þessara ummæla úr rýnihópi er 
rétt að geta þess að annars staðar í skýrslunni kemur fram að 63% tónlistarskóla eru 
með biðlista (bls 105). Annað sem vekur umhugsun er að Anne Bamford virðist ekki 
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hafa notað þau tækifæri sem bjóðast til að bera saman tölfræðilegar staðreyndir. Á bls. 
151 er fullyrt að samanburðartölfræði hafi ekki verið aðgengileg þegar rannsóknin var 
unnin. Benda má á efni frá Evrópusambandi tónlistarskóla sem er til frá 2006, 2008 og 
2010 á vef sambandsins (European Music School Union, e.d.). 

Varðandi fjárveitingu til lista koma fram áhyggjur hjá fólki í skapandi starfsgrein-
um af óvissu í efnahagsmálum. Þrátt fyrir þær áhyggjur er einnig tekið fram að þessir 
viðmælendur séu almennt sammála um að fjárveitingar séu í góðu lagi (bls. 31).

sérstaða tónlistarsKólanna Og jafnrétti Barna 
til listnáMs utan sKóla
Tónlistarskólarnir á Íslandi eru sérstakt fyrirbæri í menntakerfinu. Tónlistarskólinn 
í Reykjavík hefur starfað samfellt síðan 1930 og flestöll sveitarfélög landsins státa 
af sjálfstæðum tónlistarskóla. Sveitarfélög greiða laun hljóðfærakennara í tónlistar-
skólum, rétt eins og laun grunn- og leikskólakennara. Þessi fjárhagslegi stuðningur 
við að greiða laun kennara er ekki veittur öllum skólum sem kenna listir. Skýrsla Anne 
Bamford gerir ekki grein fyrir þessum mismun, hverjir njóta fjárhagsstuðnings hins 
opinbera og hverjir ekki, né heldur er fjallað um ástæðu þessa mismunar. En þessar 
ólíku rekstraraðstæður valda oft réttlátri reiði og þyrfti að skoða allan aðbúnað barna 
til listnáms innan og utan skóla með opinberar fjárveitingar sérstaklega í huga. 

Í skýrslu Bamford er tvennt áberandi í umræðu um tónlistarmenntun. Hið fyrra er 
mikið hrós og aðdáun á tónlistarskólunum og rekstrarfyrirkomulagi þeirra og hið síðara  
er það hversu víða vantar menntaða tónmenntakennara í grunnskólana. Kennarar í 
tónlistarskóla hafa klassískt hljóðfæranám að baki, auk kennsluréttinda, en í kennara-
menntun Háskóla Íslands eru engar forkröfur um kunnáttu í hljóðfæraleik fyrir þá 
nemendur sem stefna á að kenna tónmennt í grunnskólum. Bamford leggur til að tón-
listarskólarnir skoði þann möguleika að víkka út námsframboð sitt þannig að það taki 
til fleiri listgreina en tónlistar (bls. 59.) Einnig leggur hún til að tónlistarskólar vinni 
meira með nálægum grunnskólum, en lög heimila sveitarfélögum samrekstur á leik-, 
grunn- og tónlistarskólum. Það eru mjög skiptar skoðanir um ágæti slíks samstarfs og 
opinber afstaða Félags íslenskra hjómlistarmanna (FÍH) er sú að tónlistarnám sé betur 
komið í sérstökum tónlistarskólum; skólabragur og venjur tónlistarskólans megi ekki 
glatast (bls. 55). Það væri forvitnilegt að kanna tengsl þess hversu víða sveitarfélög 
reka tónlistarskóla og þess að í listgreinum virðist helst skorta réttindakennara í tón-
list á landsbyggðinni (bls. 35).

Bamford bendir á ójöfn tækifæri barna til listnáms utan skóla. Þar kemur bæði til 
efnahagur foreldra og skortur á námsleiðum fyrir börn með sérþarfir, sem og fyrir 
afburðanemendur. Þarna er mikilvægt rannsóknartækifæri sem gæti leitt til breytinga 
til hins betra. Hins vegar er alltaf spurning hversu mikla fjárhagslega ábyrgð hið opin-
bera eigi að bera á listaskólum og hvaða lágmarksmenntun í listum og menningar-
fræðslu ætti að vera tryggð í skyldunáminu. Nám sem fellur undir þessi hugtök byggist  
alls ekki eingöngu á tækni eða menntun sem tengist áhugasviði, heldur gefur það 
tækifæri til að stuðla að gagnrýninni hugsun nemenda og sjálfsstyrkingu og bættri 
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sjálfsmynd. Í skýrslunni kemur til dæmis fram að flestir skólastjórnendur grunnskóla 
töldu að meginmarkmið listfræðslu væru efling sjálfstrausts, ánægju og vellíðunar, að 
stuðla að alhliða þroska og að þroska sköpunargáfu (bls. 65). 

uM þýðingu Og frágang, HugtÖK Og 
ólÍKar Hliðar náMs
Bókin er tæpar 170 blaðsíður, í kiljuformi og þægileg aflestrar. Framan á kápunni eru 
litríkar málningarklessur sem eiga væntanlega að vekja athygli á innihaldi bókarinnar. 
Það er ekki hægt að segja að frumleg eða skapandi hugsun hafi legið að baki þessari 
kápuhönnun, málningarklessurnar eru klisja um listamanninn sem villtan málara og 
tenging við innihaldið er hvorki góð né forvitnileg. Ráðuneytið hefði mátt leggja meira 
í útlit bókarinnar og taka þannig undir fullyrðingar í skýrslunni um það að listir og 
menning búi yfir afli til að breyta staðalmyndum okkar og hugmyndum um heiminn.

Nú, þegar þessi skýrsla Anne Bamford kemur út á íslensku, er mikilvægt að við 
séum afar meðvituð um þýðingu fagorða og hugtaka, þar sem þýðingin getur haft 
áhrif á skilning okkar á þessum hugtökum og þar með möguleika okkar á að víkka 
út þekkinguna. Það hefði verið gagnlegt að fjalla um óskipulegt nám (e. informal  
learning) í skýrslunni, einkum vegna þess að skilgreining á listum er mjög ólík eftir 
því hvort miðað er við skipulagt skólastarf (formlegt og óformlegt) eða hvort miðað 
er við þann skilning sem ríkjandi er í samfélaginu utan skólanna. Hinn víði skilningur 
á listum sem er ríkjandi í samfélaginu gefur rannsóknum á óskipulegu námi mikið 
vægi. Eins og áður kom fram kallar Bamford eftir frekari rannsóknum á snertiflötum 
listnáms innan skólastofnana og starfi þeirra sem vinna að listum í víðari skilningi úti 
í samfélaginu.

Vandinn við þýðingu á fagorðum er eitt og alls ekki skal dregið úr vægi hans. En 
vandinn við að þýða ritaða ensku yfir á ritaða íslensku er annað og því miður gætir 
víða ankannalegs orðalags þar sem ensk setningaskipan virðist ríkja. Sem dæmi má 
nefna setningu á bls 97: „Þeir sem kenna listir jafnt og nemendur ættu að fá þjálfun í að 
spyrja spurninga.“ Eins er hægt að benda á hreina ónákvæmni sem veldur því að text-
inn verður illskiljanlegur eða hreinlega rangur. Eftirfarandi eru tvö dæmi um þetta, 
bæði um yfirborðslega umfjöllun og um ónákvæmni í þýðingu og framsetningu texta.

Á bls. 96 er vitnað í rannsóknargögnin í stuttri frásögn, merkt „Svipmynd 3.4.2 
Þetta er skóli 21. aldarinnar.“ Frásögnin hefst með þessari lýsingu:

Í nútímalegri byggingu leiðir listmenntaður skólastjóri 450 nemendur og 70 kennara 
í námskeiðum í frumkvöðlamennt.
Áhersla skólans er frumkvöðlamennt og að kenna á hugmyndaríkan hátt. Börnin 
læra í gegnum hönnunarferli, þar reynir á ímyndunaraflið, skapandi hugsun og 
lausn vandamála. Lögð er áhersla á nýsköpun alla daga. (bls. 96)

Textinn heldur svo áfram, þar sem skólastarfinu er lýst með almennum, fögrum orð-
um en hvergi er nánar fjallað um hvað er í rauninni átt við. Þetta textabrot færir okkur 
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engu nær því að skilja um hvað er rætt og gefur okkur ekkert tækifæri til að fræðast 
um það sem er í rauninni að gerast í skólanum sem lýst er.

önnur svipmynd sem vafðist lengi fyrir mér er á bls. 124, „Svipmynd 4.2.1 Við höf-
um góðan stuðning frá foreldrum.“ Þarna er vitnað í skólaheimsókn í stóran grunn-
skóla í Reykjavík. Skólinn er sagður leggja áherslu á listir og þess er getið að hann hafi 
unnið Skrekk, hæfileikakeppni grunnskóla í Reykjavík. Fyrir neðan stuttan inngangs-
texta stendur orðið „Bekkir“ hálfpartinn eins og álfur út úr hól (ef orð geta yfirleitt 
staðið eins og álfar). Þar fyrir neðan tekur við listi, sem hefst svona:

• 60 mínútur á viku í tónmennt.
• Tveir tímar á viku í tónlist og skiptur bekkur í myndmennt/textíl.
• Tvær klst. í tónlist.
• Tvær klst. í tónlist og skiptur bekkur í myndmennt/leiklist og smíði/textíl.

Ekkert í svipmyndinni skýrir hvað er átt við með þessari upptalningu og það var ekki 
fyrr en ég leitaði í enska textanum að ég skildi að það var framsetning textans en ekki 
minn eiginn misskilningur sem var að verki. Þetta brot úr svipmyndinni lítur svona 
út í enska textanum:

Grades [þ.e. bekkir]
1 - 60 minutes a week in music
2 - two weekly classes in music and a split class in art / textile
3 - two hours in music
4 - two hours in music and a split class in art / drama, and woodwork / textile

(Bamford, 2009, bls. 92)

Í íslensku þýðingunni eru upplýsingar um þann tímafjölda sem ólíkir aldurshópar fá 
í listgreinum settar fram án þess að aldurs eða bekkjarstigs sé getið. Það er ekkert sem 
gefur til kynna að listinn eigi við um ólíka aldurshópa, né að upplýsingunum sé raðað 
upp þannig að fyrsta lína í listanum eigi við fyrsta bekk, önnur lína um annan bekk 
og svo framvegis. Þess vegna birtist þessi listi eins og skrattinn úr sauðarleggnum, úr 
öllu samhengi við það sem svipmyndin á að sýna. 

Ofangreindir gallar eru ekki smámunasemi undirritaðrar. Þeir hindra skilning 
á efni skýrslunnar og rýra gildi hennar sem grunns að frekari rannsóknum. Það er 
mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands tæpast til hróss að senda frá sér rit þar 
sem prentvillur og gallaður frágangur trufla skilning lesanda. Þetta er sérstaklega 
mikilvægt í ljósi nýlegrar umræðu um skort á íslenskufræðslu í kennaramenntun, þar 
sem málfræðivillur hafa verið gagnrýndar svo og slök ritun nemenda. Skýrsla Anne 
Bamford á íslensku er þó almennt aðgengileg og töflur og myndir sem hún notar eru 
skýrar og læsilegar. Lesandinn þarf því ekki að búa yfir mikilli menntun í aðferða-
fræði rannsókna til að nýta sér innihaldið. En þegar frágangsgallar, ónákvæm þýðing 
og yfirborðsleg umfjöllun koma saman er óhjákvæmilegt að efast um gæði verksins. 

Vonandi verða þau gögn sem safnað var í úttektinni aðgengileg fyrir alla, svo kanna 
megi hvort gallar liggi í úrvinnslu eða í söfnun gagnanna sjálfra. Þetta er sérstaklega  
mikilvægt að gerist áður en áframhaldandi rannsóknir verða unnar, með þessa 
skýrslu sem bakgrunn og stuðning. Í lok skýrslunnar leggur Bamford fram nokkrar 
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hugmyndir um áframhaldandi rannsóknir og eru þær allar góðar en hefðu verið enn 
sterkari ef efni skýrslunnar styddi betur við þær. 

frEKari rannsóKnir
Skýrslan er í heild sinni afar víðfeðm og á köflum ristir hún ekki djúpt. Hins vegar er 
hún tvímælalaust afar mikilvæg byrjun á rannsóknum á þessu sviði. Vonandi verður 
opinn aðgangur að þeim gögnum sem var safnað, bæði til að tryggja gæði úrvinnslu 
og eins til að rökstyðja áframhaldandi rannsóknir. Anne Bamford segir að listfræðsla 
á Íslandi sé góð á alþjóðlegan mælikvarða. En þurfum við að bera okkur saman við 
aðrar þjóðir? Er ekki mikilvægara að meta gildi starfsins sem slíks frekar en að nota 
ytri viðmið eins og samanburð við aðrar þjóðir? Það er mikilvægt að huga að því 
hvaða erindi listir og skapandi starf eiga í menntun barna, bæði innan og utan skipu-
legs skólakerfis, og leitast við að tryggja jafnrétti til náms, burtséð frá því hvernig 
aðrar þjóðir haga sínum málum. Samanburður við aðrar þjóðir getur átt rétt á sér en 
við ættum ekki að nota hann sem gæðaviðmið. 

Bamford setur fram margar gagnlegar tillögur að frekari rannsóknum og þar er 
kennaramenntun og endurmenntun starfandi kennara og listamanna í brennidepli. 
Kennaramenntun á Íslandi er í sífelldri mótun og ekki skynsamlegt að einblína á að 
breytingar þar muni bjarga framtíðinni. Þær breytingar eru mikilvægar en alls ekki 
það eina sem þarf. Náms- og starfsferill fólks á 21. öld er síbreytilegur og áhersla 
á endurmenntun og fullorðinsfræðslu eðlileg. Þá eru ábendingar Bamford um þörf 
á samstarfi milli menntastofnana og menningarmiðstöðva, sem og aukið samhengi 
milli þess sem áhersla er lögð á í skyldunámi og þess sem blómstrar í atvinnulífinu 
mikilvægar. Síðast en ekki síst tel ég að skýrslan kalli á rannsókn á þeim háskólastofn-
unum sem bjóða nú fram kennaramenntun í listgreinum og að leitað verði leiða til að 
flétta saman styrkleika hverrar og einnar. 

ósýnilEg nýsKÖPunarMEnnt Og óMEðVituð 
MEnningarfrÆðsla?
Engin umræða er um nýsköpunarmennt í skýrslunni. Í svo breiðri úttekt er þetta að 
sjálfsögðu einkennilegt en ákvæði um nýsköpunarmennt hafa um árabil verið hluti 
af aðalnámskrá grunnskóla. Við lestur skýrslunnar fræðumst við ekkert um hvernig 
þessu námi hefur verið háttað. Reyndar eru orðin „frumkvöðlamennt“ og „nýsköpun“  
notuð í svipmynd 3.4.2 en afar óljóst er hvað liggur að baki þeim orðum þar. Full-
yrðingin „nýsköpun alla daga” virðist vera þar til skrauts; við fáum ekkert að vita um 
hvað átt er við með þessu.

Menningarfræðsla sú sem á sér stað á frístundaheimilum er ekki heldur rædd í 
skýrslunni en þar má benda á niðurgreitt starf sumar sem vetur. Starf frístundaheimil-
anna einkennist af frjálsum leik en einnig eru heimsóknir á söfn og menningartengda 
staði algengar. Þessi hluti menntunar fellur undir hugtakið óskipulegt nám, enda ekki 
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opinber stefna frístundaheimilanna að sinna menningarfræðslu, þótt starfsfólk þessara  
miðstöðva sé meðvitað um þá menningarmiðlun sem þar á sér stað. Bamford ræðir 
hins vegar staðbundin ungmennahús en sú umfjöllun beinist frekar að starfi unglinga, 
til dæmis í framhaldsskólum og í Hinu húsinu (bls. 128).

ég hef ekki tekið til umfjöllunar öll atriði, alla kafla eða jafnvel öll vafamál skýrsl-
unnar. Það sem ég hef fjallað um gefur hins vegar mynd af heildarbrag textans og ég 
hef nefnt jákvæða þætti tengda nýjum rannsóknartækifærum. 

Það er ljóst að skýrsla Anne Bamford um list- og menningarfræðslu á Íslandi er 
mikilvægt framlag í sjálfu sér en innihaldið ber þó að lesa og nýta með gagnrýnu 
hugarfari. 
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Hugarhættir vinnustofunnar
Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veenema og Kimberly M. Sheridan. (2007). 
Studio Thinking: The real benefits of visual arts education. New York: Teachers 
College Press. 120 bls.

Margir líta svo á að myndlistakennsla hafi jákvæð áhrif á nám í öðrum greinum, en 
fáir hafa útskýrt hvers vegna. Í bókinni Studio Thinking: The real benefits of visual arts 
education (2007) kynna höfundarnir, Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veenema og 
Kimberly M. Sheridan, niðurstöður fyrstu rannsóknar sem gerð hefur verið á hugsana- 
venjum nemenda í myndlistanámi. Þessar hugarvenjur vinnustofunnar kalla þær 
studio habits of mind en í þessari umfjöllun verður notað hugtakið hugarhættir. Höf-
undarnir leggja áherslu á að slíkir hugarhættir hafi jákvæð áhrif á nám í öllum náms-
greinum. Bókin færir myndlistakennurum, og öðrum kennurum, rannsóknarmiðað 
tungutak sem lýsir því sem þeir ætla að kenna og því sem nemendur læra og hefur 
þannig áhrif á þróun kennslu myndlistakennara og fágun kennsluhátta. Auk þess 
getur bókin frætt almenna kennara um kennsluhætti myndlistakennslu. 

rannsóKn HEtlanD Og félaga Og aðDraganDi 
HEnnar
Árið 2000 skoðuðu Winner og Hetland fjölda rannsókna á tengslum listkennslu og sér-
staks árangurs í akademísku námi. Niðurstöðurnar birtust í Journal of Aesthetic Education  
(Winner og Hetland, 2000). Þar kemur fram að í sjö af tíu slíkum safngreiningum var 
ekki að finna orsakatengsl milli listgreina og betri árangurs í bóklegu námi. Af þessu 
drógu þær þá ályktun að staðhæfingar um að nám í listum leiddi til betri árangurs 
í öðrum greinum stæðu ekki á traustum vísindalegum grunni. Þær ákváðu að áður 
en hægt væri að rannsaka hvort nám í listum/myndlist hefði yfirfærslugildi þyrfti 
að rannsaka nám og kennslu í listum, það er hvað kennarar kenna, hvernig þeir fara 
að því og hvað nemendurnir læra. Þær, ásamt Sheridan og Veenema, hófu rannsókn 
á því hvernig góðri kennslu í sjónlistum er háttað og segja frá rannsókninni í bókinni 
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sem hér er til umfjöllunar (hér eftir er vísað til hennar sem „Hetland og félagar“ og 
persónufornöfn höfð í kvenkyni).

Rannsókn Hetland og félaga fór fram í tveim skólum í Boston og nemendur voru 
14–18 ára. Í skólunum var sérstök áhersla lögð á listkennslu og listgreinakennararnir 
voru jafnframt starfandi listamenn. Kennsla í greinunum var mikil eða meira en tíu 
stundir á viku. Fylgst var með kennslu fimm myndlistakennara við skólana tvo og yfir 
100 klukkustundir af efni voru teknar upp á myndband auk þess sem stuðst var við 
skriflegar vettvangsathuganir og minnisblöð. Löng viðtöl voru tekin við kennarana og 
valin myndskeið skoðuð með þeim og rædd til hlítar. 

Hetland og félagar vildu leggja upp í rannsóknina með sérstaklega gott dæmi um 
myndlistakennslu og völdu skóla þar sem nemendur tóku námið af fullri alvöru. 
Hetland og félagar litu ekki á þessa hlutdrægni sem vandamál því rannsóknaráhugi 
þeirra beindist fyrst og fremst að þeim ávinningi sem felst í myndlistanámi þar sem 
skilyrðin eru eins hagstæð og mögulegt er. 

Hetland og félagar þróuðu líkan sem þær kalla vinnustofuhugsun (e. studio think-
ing) og var byggt á rannsóknargögnunum sem þær öfluðu á einu ári. Líkanið saman-
stendur af hugarháttum vinnustofunnar (e. studio habits of mind) og vinnustofustoðum  
(e. studio structures). 

VinnustOfustOðir 
Í rannsóknargögnum sínum greindu Hetland og félagar ákveðin tilbrigði eða sam- 
eiginleg einkenni í kennslu allra kennaranna sem þær kalla vinnustofustoðir. Stoðirnar  
lýsa þremur aðskildum þáttum kennslunnar sem sýna hvernig kennararnir byggja 
upp kennsluna og viðfangsefni nemenda. 

Sýnikennsla – fyrirlestur er stuttur sjónrænn fyrirlestur þar sem kennari leggur inn 
verkefni og miðlar upplýsingum. Hann sýnir vinnubrögð, lýsir hugtökum eða sýnir 
notkun áhalda og efna til að ná ákveðinni leikni eða tilgangi. Auk þess er ætlunin með 
sýnikennslu að upplýsingar sem miðlað er á þennan hátt komi að notum samstundis. 

Nemendur við vinnu er lífæð myndlistastofunnar. Nemendur vinna sjálfstætt að 
verkefnum sínum, viðfangsefnum sem hafa að jafnaði verið kynnt fyrir þeim í sýni-
kennslu. Kennarinn fylgist með, gengur á milli nemenda, ræðir við þá um hvernig 
verkinu miðar, gerir athugasemdir og kemur með persónulegar ábendingar. 

Gagnrýni er snar þáttur í myndlistanámi í vinnustofustíl og gefur tækifæri til sam-
eiginlegrar ígrundunar og umræðu um verkin. Gagnrýni (eða yfirferð eins og það er 
kallað í myndlistanámi á Íslandi) er öflugt kennslutæki sem beinist að vinnu nem-
enda og vinnuferli. Nemendur deila upplifun sinni af eigin verkum og annarra með 
kennaranum og hinum nemendunum og fá svörun frá þeim.
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HugarHÆttir VinnustOfunnar
Rannsóknin leiddi í ljós að myndlistakennsla sem byggist á kennsluháttum vinnustof-
unnar stuðlar að ákveðnum hugarháttum. Í greiningu sinni setja Hetland og félagar 
fram átta gerðir slíkra hugarhátta:

Að efla tæknilega færni (e. develop craft): Markmiðið er að þróa leikni í tækni hand-
verksins. Nemendur læra að nota áhöld og efni, reglur og aðferðir; að þekkja notkunar- 
möguleika þeirra. 

Að einbeita sér og sýna þrautseigju (e. engage and persist): Nemendur læra að gefa 
sig að verkefnum í langan tíma; að einbeita sér og þroska með sér innri staðfestu; að 
gefast ekki upp. 

Að ímynda sér (e. envision): Nemendur sjá fyrir og ímynda sér næstu möguleg skref. 
Þeir móta myndir í huganum og nota þær til leiðbeiningar í framvindu verksins og 
því að leita lausna. 

Að tjá sig (e. express): Nemendur læra að skapa verk sem búa yfir tilfinningu og 
hugblæ og bera með sér þeirra eigin rödd eða sýn. Þegar kemur að tjáningu í sköpun 
þarf að fara lengra en tæknin og handverkið nær og setja fram persónulega sýn í verk-
inu. 

Að horfa og sjá (e. observe): Nemendur læra að horfa og veita sjónrænu samhengi 
hlutanna athygli og að taka eftir því sem annars væri óséð.

Að ígrunda (e. reflect): Nemendur spyrja spurninga og útskýra. Þeir læra að hugsa 
um og ræða við aðra um verkin sín, og leggja mat á eigin verk og annarra.

Að færa út landamæri eigin getu (e. stretch and explore): Nemendur kanna nýjar 
leiðir og taka áhættu og eru skapandi í leik og tilraunum. Þeir þurfa að vera óhræddir 
við að gera „mistök“; þau leiða til nýrra, óvæntra uppgötvana. 

Að skilja listheiminn (e. understand art world): Í myndlistakennslu læra nemendur 
listasögu en einnig um listheiminn nú um stundir; samtímalist. Skilningur á þessum 
hugarhætti gefur nemandanum tækifæri til samskipta sem listamaður við aðra lista-
menn, í skólastofunni og úti í samfélaginu.

Kaflar BóKarinnar
Í fyrsta kafla bókarinnar greina höfundar frá því hvers vegna þær réðust í verkefnið 
sem gat af sér þessa bók. Markmiðið var að komast að því hvað framúrskarandi 
myndlistakennarar kenna, hvernig þeir kenna og hvað nemendur læra hjá þeim. 
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Einnig vildu þær komast að því hvort námið og kennslan hefði áhrif á rökleiðslu  
nemenda í öðru námi en listum. Í kaflanum rekja þær helstu rannsóknir og verkefni 
sem staðhæfa yfirfærslugildi og gagnsemi lista í menntun og benda á tvennt. Í fyrsta 
lagi að það að réttlæta myndlistarkennslu með jákvæðum áhrifum á aðrar greinar 
getur orðið dýrkeypt fyrir listirnar ef í ljós kemur að afleidd gagnsemi þeirra er minni 
en hefðbundinna greina. Í öðru lagi segjast þær aldrei hafa borið á móti yfirfærslu-
möguleikum listgreina. Yfirfærsla getur átt sér stað, eða ekki, en það fer eftir því hvað 
er kennt og hvernig (Salomon og Perkins, 1989). 

Hér kynna Hetland og félagar stuttlega í orðum og myndum líkanið sem þær 
þróuðu úr rannsóknarniðurstöðunum. Þær segja að rannsókn þeirra leggi grunn að 
upplýstum rannsóknum á yfirfærslu listnáms. Hins ber að gæta, að hvort sem yfir-
færsla úr listnámi á sér stað eða ekki, þá er sú hugsun sem þroskast í listnámi mikil-
væg í sjálfu sér, jafnmikilvæg og hugsun sem þroskast í hefðbundnum akademískum 
greinum.

Í öðrum kafla greina Hetland og félagar frá vali á skólunum þar sem rannsóknin fór 
fram. Hvers vegna þessir skólar og kennararnir fimm urðu fyrir valinu. Þær segja frá 
námi, reynslu og menntasýn kennaranna. Skólana völdu þær til að kanna hvað getur 
gerst í myndlistastofunni undir bestu ákjósanlegum kringumstæðum. Lýsing þeirra í 
orðum og myndum veitir lesandanum glögga mynd. 

Á eftir inngangsköflunum tveimur kemur kjarni bókarinnar, þrír hlutar þar sem 
inntakið er umfjöllun um a) vinnustofuna og hvernig kennslan fer fram, b) hugarhætti 
vinnustofunnar; hvað listirnar kenna, og c) samþætting vinnustofuskipulagsins og 
hugarháttanna.

Í fyrsta hlutanum er fjallað um hvernig kennararnir þróa ákveðna vinnustofu-
menningu og skipuleggja umhverfið og hvernig kennslan í vinnustofunni fer fram. 
Þá er sjónum beint að vinnustofuskipulaginu sem kennararnir fylgja. Hér draga höf-
undar upp skýra mynd af því sem á sér stað í vinnustofunni og því sem kennararnir 
einbeita sér að svo vinnustofan verði öflugur lærdómsstaður.

Annar hluti fjallar um hvern hugarhátt sérstaklega, og er það umfjöllunarefni 
bókarinnar sem fær mest rými. Höfundar setja fram lifandi lýsingu á því sem fer fram 
í vinnustofunni þegar tekist er á við hugarhættina, einn og einn í einu. Því er lýst 
hvernig kennararnir kenna og nemendur læra. Vísað er í orð og athafnir kennara og 
nemenda og hverri umfjöllun fylgja ljósmyndir sem glæða textann frekara lífi. Í lok 
hverrar umfjöllunar draga höfundar saman þætti sem byggjast á ígrundun eins eða 
fleiri kennara og stundum nemenda. 

Í þriðja og síðasta hluta bókarinnar draga Hetland og félagar upp mynd af því 
hvernig kennararnir í rannsókninni vefa hugarhætti vinnustofunnar inn í hverja 
skipulagsstoð kennslunnar. Hér eins og í öðrum köflum leiða höfundar lesandann 
inn í umfjöllunina með myndrænum texta og dæmum. Höfundar lýsa víðri notkun 
hugarháttanna eins og þeir eru kenndir og lærðir og því hvernig kennararnir greypa 
þá inn í skipulagsstoðirnar.

Í lokaorðum segja höfundar að greining þeirra á myndlistakennslu í vinnustofu-
umhverfi afhjúpi það sem þeir telja raunverulega námskrá listkennslu. Sjónum er 
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beint að líkaninu og undirstrikað að hér sé ekki komin uppskrift að myndlistakennslu, 
miklu fremur ný leið til að gefa nánari gaum að námi og kennslu í sjónlistum. Auk 
þess er vakin athygli á notagildi kennsluhátta vinnustofunnar í öðrum listgreinum 
sem og almennum námsgreinum. 

saMantEKt Og ályKtanir
Í bókinni takast höfundar á við tvo þætti sem telja má ómissandi í umræðu um list-
greinakennslu (Lindström, 2009): a) möguleika nemenda á að yfirfæra þekkingu af 
einu sviði á annað, og b) myndlistanám í vinnustofuumhverfi borið saman við aka-
demískari nálgun á myndlist. Síðarnefndi þátturinn er kjarni bókarinnar. Greining 
höfunda á rannsóknarniðurstöðum og umfjöllun þeirra varpa nýju ljósi á áður óskil-
greinda þætti í myndlistakennslu. Telja má að bókin hafi þegar skipað sér sess meðal 
ómissandi fræðirita um myndlistakennslu. Mitt álit er að hún eigi ríkt erindi við 
myndlistakennaranema, bæði í grunn- og framhaldsnámi. 

Hetland og félagar telja of snemmt að segja til um hvort möguleikar á yfirfærslu 
séu fyrir hendi. Lengi hefur verið gert það tilkall til listgreinakennslu að hún bæti getu 
nemenda á öðrum sviðum. ég tel að mergur málsins sé fyrst og fremst að líta á það 
sem nám í listum/myndlist hefur fram að færa og óþarft sé að réttlæta listkennslu 
með áhrifunum á aðrar greinar. Þó má telja að hér hafi verið stigið mikilvægt skref í 
þá átt að sýna mögulega yfirfærslu úr listnámi í aðrar greinar.

Bókin sýnir hvernig myndlistakennsla er frábrugðin kennslu í öðrum greinum en 
jafnframt vekur hún athygli á þeim möguleika að nota þessa kennsluhætti í almennri 
kennslu. Leiða má líkur að því að hugarhættirnir gætu komið að gagni í allri kennslu 
og að aðferðirnar sem búa að baki þeim gætu orðið góð fyrirmynd að skapandi starfi 
í öllu námi. 

Helsti kostur bókarinnar er að Hetland og félagar nota ný gleraugu til að skoða 
hliðar á myndlistakennslu sem ekki hefur verið fjallað um á þennan hátt fyrr. Höfund-
arnir setja fram á áhugaverðan og gegnsæjan hátt það sem raunverulega lærist í list-
greinakennslu. Hér hefur verið brugðið birtu á þá þætti og ég hvet myndlistakennara 
og aðra til að lesa bókina. 
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Um hugmyndafræðileg álitaefni og tengsl 
fræða og starfs
Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (ritstjórar). (2011). Iðja, heilsa og 
velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 226 bls.

Bókin Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi inniheldur áhugaverðar grein-
ar um hugmyndir, sögu og hlutverk iðjuþjálfunar og iðjufræða á Íslandi. Bókin fjallar 
um hugmyndafræðilegar og atvinnutengdar áskoranir greinarinnar og þorstinn eftir 
viðurkenningu á þekkingu og aðferðum iðjuþjálfunar er greinilegur. Hún varpar auk 
þess ljósi á þá margvíslegu þjónustu sem iðjuþjálfar inna af hendi fyrir skjólstæðinga 
og fjölskyldur þeirra. Ritstjórarnir, þær Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egil-
son, starfa við Iðjuþjálfunarfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri. 
Þær hafa greinilega sinnt ritstjórninni af alúð. Höfundar greinanna eru fjórtán konur, 
sem allar eru iðjuþjálfar að mennt. Sumar skrifa fleiri en eina grein. Flestir höfund-
anna hafa próf frá erlendum háskólum, en kennsla í iðjuþjálfun hófst við Heilbrigðis-
deild Háskólans á Akureyri haustið 1997. Námið er 4ra ára háskólanám, sem leiðir til 
B.S.-gráðu í iðjuþjálfunarfræði og starfsréttinda sem iðjuþjálfi. 

Þótt iðjuþjálfun sé ung háskólagrein hér á landi hafa iðjuþjálfar starfað hér um all-
langt skeið. Fyrsti iðjuþjálfinn, Jóna Kristófersdóttir, hóf störf á Kleppsspítala árið 
1945, en starf hennar flokkaðist þá sem „sjúkrakennsla“ (bls. 40). Það liðu svo tveir 
áratugir þar til annar iðjuþjálfi kom hér til starfa, en það var Kristín Tómasdóttir sem 
starfaði á Akureyri. Á árunum 1974–1975 störfuðu átta iðjuþjálfar á Íslandi, en frá 
þeim tíma hefur þeim fjölgað jafnt og þétt, einkum á sjúkrahúsum og endurhæfingar-
stöðvum. Við útkomu bókarinnar voru starfandi iðjuþjálfar hér á landi um það bil 225. 
Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) var formlega stofnað hinn 4. mars 1976 og iðjuþjálfun varð 
lögverndað starfsheiti árið 1977.
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uPPBygging BóKarinnar
Bókinni er skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn nefnist Hugmyndir, saga og hlutverk og fjallar á 
áhugaverðan hátt um sögu og þróun iðjufræða og iðjuþjálfunar hér á landi og erlendis 
og um hugmyndafræðilega sýn og togstreitu ólíkra sjónarhorna sem takast á í fræð-
unum. Fjallað er um gagnvirk tengsl iðju og heilsu og um hlutverk iðjuþjálfunar í heil-
brigðis- og félagsþjónustu. Fyrri hluti bókarinnar skiptist í fjóra kafla:

Kafli 1, Iðja og heilsa, er skrifaður af Kristjönu Fenger og Guðrúnu Pálmadóttur . 
Þar er fjallað um helstu kjarnahugtök iðjuþjálfunar og iðjuvísinda og um tengsl iðju 
og heilsu. Í kaflanum segir m.a.: „Innan iðjuþjálfunar er almennt litið á iðju sem allt 
það sem fólk tekur sér fyrir hendur í þeim tilgangi að annast sig og sína, njóta lífsins 
og leggja sitt af mörkum til samfélagsins“ (bls. 22). Hugtakið iðja, sem hefur bæði 
hlutlægar, huglægar og félagslegar víddir, er þannig umfangsmikið og endurspeglar 
breiðan starfsvettvang iðjuþjálfa. 

Kafli 2, Saga iðjuþjálfunar á Íslandi, er einnig skrifaður af Guðrúnu Pálmadóttur en 
meðhöfundur hennar er Lilja Ingvarsson. Þó að mest sé fjallað um þróun iðjuþjálfunar 
hér á landi er einnig fjallað um þróun greinarinnar í alþjóðlegu samhengi. Hún er talin 
hefjast á fyrri hluta 19. aldar og tengjast „mannúðarsjónarmiði“ í meðferð geðsjúkra 
(bls. 37). Fram kemur að það var í tengslum við umfjöllun Helga Tómassonar geð-
læknis í Læknablaðinu árið 1936 um jákvæð áhrif vinnu og alhliða iðju á sál og líkama 
sem iðjuþjálfunar er fyrst getið hér á landi.

Kafla 3, Hlutverk og starfsvettvangur, skrifa þær Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leós-
dóttir . Eins og yfirskrift kaflans ber með sér er þar fjallað um starf iðjuþjálfans, sem 
„felst í því að vinna með skjólstæðingum sínum við að efla færni þeirra og þátttöku og 
stuðla þannig að auknu sjálfstæði og lífsfyllingu“ (bls. 55). Fram kemur að iðjuþjálfar 
vinna, í samvinnu við skjólstæðinga, við heilsueflingu og forvarnir jafnt sem hæfingu 
og endurhæfingu. 

Kafla 4, sem nefnist Umhverfi og þátttaka, skrifar Snæfríður Egilson . Hún lýsir því 
hvernig sýn iðjuþjálfa var lengi vel líflæknisfræðileg, en beinist smám saman meira 
að umhverfinu. Höfundurinn telur mikilvægt að iðjuþjálfar fylgi þessari þróun, hverfi 
frá því að greina ástand skjólstæðinga sem einstaklingsvandamál og horfi þess í stað 
á samspil einstaklings, umhverfis og iðju.

Seinni hluti bókarinnar nefnist Þjónusta iðjuþjálfa og fjallar um fjölbreyttan starfs-
vettvang iðjuþjálfa. Þessi hluti skiptist í átta undirkafla (kafla 5–12).

Kafli 5, Greining iðju og athafna, er skrifaður af Sigrúnu Garðarsdóttur og Kristjönu 
Fenger. Þar kemur fram að iðjuþjálfar greina það sem „fólk tekur sér fyrir hendur, 
hvaða þýðingu það hefur og hvernig til tekst“ (bls. 87). Kaflinn fjallar um þrjár teg-
undir greiningar sem höfundar telja að falli vel að íslensku umhverfi, þ.e. iðjugrein-
ingu, þar sem fjallað er um fólk sem „iðjuverur“, framkvæmdagreiningu, sem fjallar 
um það hvernig fólk tekst á við verk og verkgreiningu, sem fjallar um ólík verkþrep, 
kröfur til geranda og tækifæri til eflingar. 

Kafli 6 nefnist Skjólstæðingsmiðað starf með einstaklingum og fjölskyldum . Höfundar 
hans eru Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, ritstjórar bókarinnar . Þær 
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fjalla um aukna áherslu iðjuþjálfa á skjólstæðings- og fjölskyldumiðaða þjónustu. 
Með því er átt við þjónustu sem miðar að því að einstaklingar og fjölskyldur þeirra 
taki, í samvinnu við iðjuþjálfa, beinan þátt í að skilgreina vandamálið eins og það 
lýtur að skjólstæðingnum og fjölskyldu hans og finni úrlausnir við hæfi. Þrátt fyrir 
aukna áherslu í þessa veru benda höfundar á athyglisverðar hindranir í vegi þessarar 
þróunar. Þar má nefna togstreitu á milli líflæknisfræðilegs- og félagslegs sjónarhorns, 
tímapressu og óljós valdahlutföll. 

Kafli 7, Þjónustuferli og fagleg rökleiðsla, er einnig skrifaður af Guðrúnu Pálmadóttur .  
Kaflinn dregur upp mynd af þjónustuferli iðjuþjálfa, sem byggist á „hugmynda-
fræðilegri sýn, faglegri rökleiðslu og samstarfi“ (bls. 122). Einnig er fjallað um fimm 
tegundir rökleiðslu: Aðferðafræðilega rökleiðslu sem er hlutstæð og áþreifanleg; lífs-
sögurökleiðslu sem byggist á upplifun skjólstæðingsins; samskiptarökleiðslu sem er 
aðallega byggð á skjólstæðingsmiðaðri nálgun; siðfræðilega rökleiðslu sem spyr hvað 
réttast sé að gera miðað við aðstæður og loks raunsæisrökleiðslu sem tekur mið af 
tímaramma, stjórnsýslu, réttindum og mögulegum úrræðum. 

Kafli 8 nefnist Iðjuþjálfun barna og unglinga . Þar fjalla Snæfríður Þóra Egilson og 
Sara Stefánsdóttir um fjölbreytt starf iðjuþjálfa með börnum og unglingum, þar sem 
áherslan er á teymisvinnu. Þar er einnig dregin upp mynd af svokölluðu lífsþarfa-
líkani (e. life needs model), sem leggur áherslu á að „þjónustan endurspegli og taki 
mið af breytilegum þörfum, umhverfi og viðfangsefnum barnanna“ (bls. 138).

Kaflar 9 og 10 fjalla um iðjuþjálfun fullorðinna . Sá fyrri er skrifaður af Margréti 
Sigurðardóttur og Valerie Harris og nefnist Iðjuþjálfun fullorðinna I: Líkamleg heilsa 
og hugarstarf . Seinni kaflann skrifa Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sólrún Óladóttir og 
nefnist hann Iðjuþjálfun fullorðinna II: Geðheilsa . Kaflarnir gefa lesandanum innsýn í líf 
fullorðinna skjólstæðinga sem þurfa á ólíkri íhlutun að halda og hvernig iðjuþjálfun 
getur tekist á við það. 

Kafli 11 nefnist Iðjuþjálfun aldraðra og er skrifaður af Ingibjörgu S. Ásgeirsdóttur 
og Eygló Daníelsdóttur. Kaflinn fjallar meðal annars um mismunandi kenningar um 
öldrun, það er hlédrægnikenninguna, virknikenninguna og samfellukenninguna, og 
hvernig þær falla að hugmyndafræði iðjuþjálfunar. Dæmi eru nefnd um mögulega 
íhlutun iðjuþjálfa til að auka virkni og færni skjólstæðinganna.

Kafli 12, sem jafnframt er síðasti kaflinn, nefnist Gagnreynt starf og er eftir Margréti 
Sigurðardóttur . Þar er fjallað um skilgreiningar á gagnreyndu starfi, sem felur meðal 
annars í sér að þegar teknar eru ákvarðanir um meðhöndlun sjúklinga „er stuðst við 
nýjustu og bestu upplýsingarnar og þær nýttar á gagnrýninn og yfirvegaðan hátt“  
(bls. 213). Einnig felur gagnreynt starf í sér að „samþætta bestu rannsóknarniðurstöður,  
reynslu fagmannsins og gildi sjúklingsins“ (bls. 213). Í kaflanum er gerð grein fyrir 
áhugaverðri könnun á stöðu þessarar aðferðar hér á landi.
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sKÍrsKOtun til annarra frÆðigrEina
Greinasafnið Iðja, heilsa og velferð: Iðjuþjálfun í íslensku samfélagi gefur áhugaverða inn-
sýn í þróun iðjuþjálfunar og iðjufræða. Sú staðreynd að iðjuþjálfar hér á landi hafa allt 
fram á þennan dag mest sótt menntun sína til útlanda hefur valdið því að iðjuþjálfa 
hefur stundum skort orðfæri til að tjá sig á íslensku og samþætta fræðin íslenskum 
veruleika. Eitt af því sem styrkti framgang iðjuþjálfunar og sjálfsmynd iðjuþjálfa 
var því útkoma bókarinnar Íðorð í iðjuþjálfun árið 1996 (Iðjuþjálfafélag Íslands, 1996). 
Greinasafnið endurspeglar að hluta þá nýorðasmíð sem þar er kynnt.

Bókin stenst fullar fræðilegar kröfur og lesandinn hnýtur um fáa málfarslega agnúa.  
Hverri grein fylgir áhugaverður textarammi, oftast til að færa fræðilegu skrifin nær 
vettvangi, og tekst það vel. Eitt það áhugaverðasta við bókina er að hún miðlar ekki 
einungis auknum skilningi á starfi iðjuþjálfa, heldur vekur hún einnig athygli á hug-
myndafræðilegri þróun og jafnvel átökum sem fræðin hafa þurft að glíma við. Bók-
inni tekst þannig bæði að miðla vel til lesandans því sem fagið iðjuþjálfun stendur 
fyrir, en einnig þeim hugmyndafræðilegu öldum sem fræðin hafa þurft að stíga. Þar 
má nefna togstreitu á milli hug- og félagsvísinda annars vegar og heilbrigðisvísinda 
hins vegar. Eða á milli „smættunarhyggju líflæknisfræðinnar og heildarhyggju frum-
kvöðlanna“ (bls. 38). Einnig er fjallað á áhugaverðan hátt um samspil sálar og líkama, 
tengslin á milli fræða og starfs eða kenninga og hversdags. Því er bókin verðugt fram-
lag til fræðilegrar umræðu, ekki einungis fyrir iðjuþjálfa, heldur á hún erindi við mun 
breiðari hóp.
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