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Frá ritstjóra

Í þessu hefti Uppeldis og menntunar eru sex ritrýndar greinar og þrír ritdómar. Ritrýndu
greinarnar eru um ólík efni á sviði menntunarfræða: Raddir ungs fólks um stærðfræðinám, síðbúið brotthvarf úr háskólanámi, líf og störf ungra innflytjenda á Íslandi,
reynslu grunnskólabarna af leikskóla, sjálfboðaliðastarf ungmenna og loks um áhrif
af virknimati og stuðningsáætlunum. Tveir ritdómanna eru um sama ritið og er annar
þeirra léttlesinn um texta bókar sem er ritdæmd í heild í öðrum ritdómi.
Tímaritið hlaut fyrr á árinu þá viðurkenningu að vera metið sem svokallað 15 stiga
tímarit í stigamatskerfi háskólafólks, því það uppfyllir nú 17 skilyrði 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.
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 jafnóðum og þær eru tilbúnar.
Leiðbeiningar til höfunda og ritrýna og upplýsingar um frágang handrita eru á vef
tímaritsins, vefsetur.hi.is/uppeldi_og_menntun.
Uppeldi og menntun er nú aðgengilegt á Tímarit.is og verður hvert hefti birt ári eftir
að það er gefið út á pappír. Þessum tímamótum var fagnað með samkomu í bókasafni
Menntavísindasviðs í september. Með útgáfu þessa heftis er því jafnframt fagnað að
tímaritið hefur komið út óslitið í 20 ár.
Ritnefnd þakkar 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.
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Ritrýndar greinar

Uppeldi og menntun
20. árgangur 2. hefti 2011

Gu ðbjörg Pálsdót tir
Menntavísindasvi ði Háskól a Ísl ands

Ólöf Björg Steinþórsdót tir
Universit y of Northern Iowa

Raddir ungs fólks um stærðfræðinám
Mikilvægt er fyrir kennara og aðra sem bera ábyrgð á stærðfræðinámi að hlusta á nemendur
og þekkja hugmyndir þeirra og viðhorf. Hér er sagt frá rannsókn þar sem leitað var eftir
hugmyndum og viðhorfum ungs fólks varðandi stærðfræðinám. Rannsóknargagna var aflað
í tveimur rannsóknum. Gögnin voru greind að nýju út frá rannsóknarspurningunni
Hvaða sjónarmið og hugmyndir hefur ungt fólk um stærðfræði og stærðfræðinám? Notuð
var þemagreining til að greina þau mynstur sem fram komu. Tvö meginþemu greindust,
hefðbundið stærðfræðinám og kynjamyndir. Viðmælendur vísa til reynslu sinnar af hefðbundinni stærðfræðikennslu. Þeir telja að mikilvægt sé að skilja stærðfræði til að hafa ánægju
og gagn af henni. Orðræða þeirra er kynjuð og hefðbundin viðhorf til námshegðunar
stúlkna og drengja koma berlega í ljós. Viðmælendur telja að þó að væntingar til náms- og
starfsvals séu kynbundnar séu þeim sjálfum ýmsir möguleikar opnir.
Efnisorð: Viðhorf, stærðfræðinám, stærðfræðikennsla

Inngangur
Síðastliðin 40 ár hefur fræðasviðið stærðfræðimenntun vaxið og ýmsar hliðar stærðfræðináms verið rannsakaðar. Áhrif viðhorfa og hugmynda nemenda um stærðfræðinám er eitt af þeim sviðum sem skoðuð hafa verið í ýmsum erlendum rannsóknum.
Þá er sjónum gjarnan beint að tengslum námshegðunar og námsárangurs við ýmsa
félagslega þætti. Dæmi um viðfangsefni slíkra rannsókna eru trú á eigin getu, sjálfstraust, áhrif kynferðis á stærðfræðinám, viðhorf nemenda og kennara til stærðfræði
og áhrif foreldra á stærðfræðinám barna sinna (Bishop og Forgasz, 2007; Boaler, 2008;
Brandell, Nyström, Staberg og Sundqvist, 2003; Diversity in Mathematics Education
Center for Learning and Teaching, 2007; Leder, 1992; OECD, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2007a, 2007b; Pehkonen, 1994; Pehkonen og Safuanov, 1996). Niðurstöður þessara
erlendu rannsókna á viðhorfum ólíkra hópa eru að þau eru talin hafa mikil áhrif á
stærðfræðinám. Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði en þó hafa
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sumir þessara félagslegu þátta verið skoðaðir, ýmist í tengslum við rannsóknir á
stærðfræðinámi eða á viðhorfum nemenda á unglingastigi. Má þar nefna rannsóknir
Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2003), Jóhönnu Rútsdóttur (2007), Sigríðar Bílddal
(2007) og Savola (2008).
Höfundar þessarar greinar hafa á síðustu árum unnið að íslenskum rannsóknum
á þessu sviði. Guðbjörg Pálsdóttir rannsakaði viðhorf nokkurra stúlkna í 10. bekk
árið 2003 og tók viðtöl við þær aftur fimm árum seinna (Guðbjörg Pálsdóttir, 2004,
2008). Ólöf Björg Steinþórsdóttir gerði, ásamt Bharath Sriraman, viðtalsrannsókn á
hugmyndum nemenda sem tóku þátt í PISA-rannsókninni 20031 (Ólöf Björg Steinþórsdóttir og Sriraman, 2008). Í báðum þessum rannsóknum voru viðhorf unglinga
og ungs fólks til stærðfræði, stærðfræðináms og námsárangurs í stærðfræði skoðuð.
Hér eru rannsóknargögnin greind út frá nýjum viðmiðum. Markmiðið með þessari
endurgreiningu er að draga fram þau meginsjónarmið sem komu fram almennt um
stærðfræði og stærðfræðimenntun í áðurnefndum rannsóknarviðtölum. Greind eru
tvö meginþemu, þ.e. hefðbundið stærðfræðinám og kynjamyndir, og er megináhersla
lögð á að skoða þau með því að greina þá orðræðu sem fram kemur hjá viðmælendum.

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknanna
Fjölbreyttar kenningar hafa verið settar fram um stærðfræðinám (Björkqvist, 1993;
Skott, Jess og Hansen, 2008; Skovsmose og Valero, 2008; Van de Walle, 2001). Sjónarhorn félags- og menningarlegra kenninga er lagt hér til grundvallar. Þá er miðað við
að stærðfræðinám eigi sér stað við þátttöku í hópi sem fæst við stærðfræðileg viðfangsefni og að þannig afli nemendur sér reynslu og túlki hana. Samkvæmt þessu
sjónarhorni er nám ætíð félagsleg athöfn og með þátttöku í félagslegu, gagnvirku sambandi kynnast nemendur gildum og hugmyndum og gera að sínum. Félagsleg viðmið
hóps ráða því hvaða einstaklingsbundnu hugmyndir nemendur þróa með sér en jafnframt þróast og breytast hugmyndir og gildi í hverjum hópi (Skott o.fl., 2008). Með
þátttöku í félagslegu starfi aðlagast maðurinn menningarumhverfi sínu og lærir það
sem þarf til að geta tekið þátt í því. Félags- og menningarlegir þættir ákvarða þannig
hvernig nemandinn tekur þátt í náminu og hvað hann og félagar hans telja skipta
máli. Velgengni í námi fer þá að miklu leyti eftir því hvernig nemandinn tekur þátt
í því og hvernig hann tekst á við það. Þættir eins og sjálfstraust og viðhorf til mikilvægis og tilgangs námsins hafa því mikil áhrif á námið.
Þátttökusjónarhornið beinir kastljósinu að því hvaða áhrif félags- og menningarlegir þættir hafa á stærðfræðinám. Áhersla er lögð á að skoða og lýsa þátttöku nemenda í eigin samfélagi og samspili nemandans við félagslegt umhverfi sitt (Skott o.fl.,
2008; Skovsmose og Valero, 2008). Mikilvægt er því talið að kennarinn þekki hugmyndir og viðhorf nemenda sinna til stærðfræði og stærðfræðináms. Kennarinn hefur
mikil áhrif á námsumhverfið og þarf að nýta þekkingu sína á nemendum, faginu og
námi við uppbyggingu á námsumhverfinu og skipulagningu kennslunnar. Viðhorf
einstaklingsins, þ.e. nemandans, mótast í samspili við viðhorf samfélagsins. Viðhorf
utan skólastofunnar hafa einnig áhrif á námsumhverfið og þau viðhorf og hugmyndir
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sem þróast innan þess. Viðhorf nemenda til stærðfræði og stærðfræðináms ráða miklu
um það hvernig þekking þeirra þróast og hvernig þeir geta nýtt sér kunnáttu sína og
færni (Op´t Eynde, de Corte og Verschaffel, 2002).
Hugmyndir Op´t Eynde o.fl. (2002) um viðhorf nemenda til stærðfræði og stærðfræðimenntunar eru settar fram með áherslu á félags- og menningarlega þætti. Þeir
telja að viðhorf nemenda séu fall af því breiða, félagslega og sögulega samhengi sem
nemandinn er staddur í. Álit einstaklings á því hvað skiptir máli í stærðfræðilegu
samhengi og hvað honum finnst áhugavert eða mikilvægt hefur áhrif á það hvaða
aðstæður hann skynjar, hvort hann tekur þátt í náminu og hvernig hann hagar sér.
Þessir þættir eru ekki aðeins taldir vera hjálparþættir heldur lykilþættir í stærðfræðinámi (McLeod og McLeod, 2002; Op´t Eynde o.fl., 2002). Hér er notuð eftirfarandi
skilgreining Op´t Eynde o.fl. (2002) á hugtakinu stærðfræðiviðhorf:
Viðhorf nemenda til stærðfræði má skoða sem þær beinu og óbeinu einstaklingsbundnu hugmyndir sem nemendur telja sannar um stærðfræðimenntun, um þá
sjálfa sem stærðfræðinga og um samhengið í skólastofunni. Þessi viðhorf skilyrða,
í nánu samspili hvert við annað og við fyrri þekkingu nemenda, stærðfræðinám og
glímu nemenda við þrautir í skólastofunni. (Op´t Eynde o.fl., 2002, bls. 27, íslensk
þýðing greinarhöfunda)

Í skilgreiningunni kemur fram að áhrif viðhorfa eru ekki síst fólgin í því hvernig nemendur takast á við nám sitt. Viðhorf, sem nemendur hafa öðlast í félagslegu samhengi,
og hugmyndir nemenda um nám sitt og námsgreinarnar sjálfar eru því ásamt vitsmunalegum þáttum taldar vera grundvöllur náms. Viðhorf snúa að þáttum eins og áhuga,
jákvæðni og sjálfstrausti en hugmyndir nemenda um það hvað felist í stærðfræðinámi
og hvert sé hlutverk kennarans ráða miklu um það hvernig hann nálgast nám sitt og
hvaða markmið hann setur sér. Á Íslandi hafa ekki verið gerðar miklar rannsóknir
á stærðfræðikennslustundum en í rannsókn Savola (2008) er lýst tveimur meginviðhorfum til uppbyggingar kennslustunda, þ.e. (1) einstaklingsmiðað nám og (2) upprifjun–kennsla–æfing. Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám hefur náð útbreiðslu
hér á landi þó mismunandi skilningur sé lagður í kennslu á þeim grunni. Sumir virðast
telja að einstaklingsmiðað nám felist í að hjálpa nemendum áfram í kennslubókinni
á meðan aðrir leggja áherslu á að styðja við stærðfræðilega hugsun hvers og eins. Í
niðurstöðum Savola kemur þó líka fram að í íslensku kennslustundunum er lítið um
samræður milli nemenda og kennara (Savola, 2008).
PISA-rannsókn er gerð á þriggja ára fresti og er einkum skoðuð frammistaða og
viðhorf til lestrar, stærðfræði og náttúrufræði. Sérstök áhersla er lögð á einn þessara
þátta í hvert sinn og árið 2003 var megináhersla lögð á stærðfræði. Þá voru 15 ára
unglingar meðal annars beðnir að fylla út spurningalista um viðhorf sín til stærðfræði og stærðfræðináms. Í skýrslu Námsmatsstofnunar um PISA-rannsóknina 2003
(Júlíus K. Björnsson, Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, 2004) kemur fram að
sjálfsímynd í stærðfræði, menntunarstig sem nemandi ætlar sér að ná og sjálfsöryggi í
stærðfræði eru allt marktækar breytur sem hafa áhrif á það hvernig nemandinn tekst
á við námið og árangur hans. Sterkust er fylgnin á milli sjálfsmyndar nemenda og
árangurs í stærðfræðinámi. Í rannsóknum á stærðfræðinámi er því mikilvægt að huga
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að hugmyndum og viðhorfum nemenda til stærðfræði, stærðfræðináms og sjálfra sín
sem stærðfræðinemenda. Slíkar upplýsingar geta verið leiðarvísir í þróun stærðfræðikennslu.
Í skýrslum um PISA-rannsóknirnar, Education at a glance (OECD, 2003, 2005, 2007a)
og Learners for life (Artelt, Baumert, Julius-McElvany og Peschar, 2003), er greint frá
niðurstöðum og reynt að draga fram sameiginlega þræði og sérkenni landa. Í niðurstöðum kemur fram að í OECD-löndunum standa drengir almennt betur að vígi í
stærðfræði en stúlkur, þótt munurinn sé ekki mikill. Þegar viðhorf unglinga til námsaðferða og eigin hæfni eru skoðuð eftir kynjum kemur í ljós skýrari munur. Í flestum
landanna virðast viðhorf á ákveðnum sviðum vera kynbundin. Þar má nefna að nemendur virðast beita ólíkum námsleiðum eftir kyni. Drengir eru oft öruggari en stúlkur
og hafa áhuga á stærðfræði. Þeir eru einnig líklegri til að trúa að þeir ráði við erfið
verkefni og njóta þess að keppa við aðra. Í sumum löndum eru þeir líklegri til að vilja
nota rannsóknarnálgun (e. elaboration strategies). Stúlkur hafa meiri hug á að stjórna
námi sínu og meta hvað þær þurfa að leggja fram. Þær telja að þær leggi sig betur
fram og hafi meira úthald við námið en drengir. Í sumum löndum hallast þær líka
meira að utanbókarlærdómi og eru jafnframt meira fyrir samvinnunám en drengir.
Niðurstöður PISA-rannsóknanna gefa því til kynna kynjamun hvað varðar viðhorf og
námsaðferðir í stærðfræði.
Ef niðurstöður PISA-rannsóknanna fyrir Ísland eru skoðaðar sérstaklega má sjá að
stúlkur ná mun betri árangri í lestri og heldur betri árangri í stærðfræðilegu læsi en
drengir. Niðurstöður um námsaðferðir eru svipaðar fyrir drengi og stúlkur þegar spurt
er um utanbókarlærdóm og beitingu skipulegrar hugsunar. Fram kemur að stúlkur
telja sig hafa meira úthald og einbeitingu við námið en drengir, meðan drengir telja sig
frekar beita rannsóknarnálgun. Stúlkur sýna töluvert jákvæðara viðhorf til samvinnunáms en drengir hafa mun jákvæðara viðhorf til samkeppnisnáms. Í samanburði við
stúlkur hafa drengir sterkari trú á eigin getu til að læra og til að takast á við ögrandi
verkefni sem krefjast glímu til að brjóta þau til mergjar og leysa þau.
Í rannsóknum Leder (1995), Leder og Forgasz (2002) og Brandell o.fl. (2003) kemur
fram svipuð niðurstaða og í PISA-rannsóknunum. Í þessum rannsóknum er skoðað
sambandið milli andrúmsloftsins í skólaumhverfinu og viðhorfa nemenda til sjálfra
sín sem stærðfræðinemenda. Niðurstaða þeirra er sú að stúlkur, frekar en drengir,
tengja góðan árangur við iðni, vanmeta getu sína og finna fyrir minni þrýstingi frá
foreldrum um að standa sig í stærðfræði. Skýrasta niðurstaða þeirra er sú að drengir
telja stærðfræði frekar karlagrein en stúlkurnar, sem telja almennt að stærðfræði sé
ekki kynbundin grein. Einnig kemur fram að drengir fá meiri hvatningu til stærðfræðináms, m.a. vegna þess að þeir taka oftar frumkvæði og ná oftar faglegum samræðum við kennarann. Þessar rannsóknir sýna að skýringa á því af hverju konur eru
mun færri í stærðfræðitengdum greinum í Háskóla Íslands (Hagstofa Íslands, 2009a)
er ekki að leita í námsárangri heldur kynbundnum hugmyndum og viðhorfum til
starfsvals og stærðfræði og stærðfræðináms.
Áberandi er ef skoðuð er kynjaskipting á námsbrautum á háskólastigi að karla
er fyrst og fremst að finna á stærðfræðitengdum brautum. Það eru einu brautirnar
þar sem karlar eru í miklum meirihluta þó að konur séu mun fleiri í háskólanámi.
12
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Árin 1996–2008 útskrifuðust til dæmis 7738 karlar með fyrstu háskólagráðu en 14320
konur. Í Háskóla Íslands hefur kynjaskipting á stærðfræðitengdum námsbrautum á
síðustu árum oft verið þannig að karlar hafa verið þrisvar sinnum fleiri í stærðfræði
og átta sinnum fleiri í eðlisfræði. Á hinn bóginn eru konur átta sinnum fleiri í grunnskólakennaranámi og fjörutíu sinnum fleiri í leikskólakennaranámi (Hagstofa Íslands,
2009a, 2009b). Tölurnar sýna að ennþá eru mikil tengsl á milli kynferðis og starfsvals
og að þótt konum hafi fjölgað á stærðfræðitengdum brautum hefur hlutfallið ekki
breyst mikið. Starfsval virðist vera mjög kynbundið og strax í áhugasviðskönnunum
í grunn- og framhaldsskóla kemur fram sterkur kynbundinn munur (Sif Einarsdóttir,
2005).
Orðræðan um stærðfræði og stærðfræðinám endurspeglar hugmyndir og viðhorf
fólks til greinarinnar. Guðný Guðbjörnsdóttir (2001) fjallar um hugtakið orðræða og
áhrif orðræðunnar á þróun sjálfsmyndar.
Í stað þess að horfa á hinn skynsama einstakling sem sjálfstæðan geranda telja
Foucault og fleiri póststrúktúralistar að orðræður eða málnotkun einstaklinga og
stofnana hafi áhrif á reynslu fólks og endurspegli um leið valdatengsl samfélags.
Líta má á orðræðu sem glugga til að horfa á veruleikann. Hún mótar skilning okkar á
okkur sjálfum og færni okkar til að greina kjarnann frá hisminu, rétt frá röngu. Mikið
vald felst í orðræðu vegna þess að hún dregur taum ákveðinna hópa eða sjónarmiða
fremur en annarra. (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2001, bls. 11)

Með því að greina orðræðu má skoða hugmyndir sem settar eru fram og hvað einkennir þær. Félagsleg staða og sjónarhorn hópa eru því sterkir áhrifaþættir í mótun á
viðhorfum einstaklinga og hópa. Hefðbundið er að flokka fólk eftir kyni og gera ráð
fyrir sameiginlegum einkennum hvors kyns. Hin kynjaða orðræða er mjög lituð af
því.

Rannsóknarsnið
Í þessari grein er unnið með gögn úr tveimur sjálfstæðum rannsóknum höfunda. Annars vegar rannsókninni Viðhorf til stærðfræðináms. Rannsókn á viðhorfum unglingsstúlkna
til stærðfræði, stærðfræðináms og sjálfra sín sem stærðfræðinemenda (Guðbjörg Pálsdóttir
2004, 2008) og hins vegar rannsókninni Skoðun á kynbundnum þáttum í niðurstöðum
PISA 2003 fyrir Ísland: Viðtöl við ungt fólk (Exploring gender factor related to PISA 2003
results in Iceland: A youth interview study) (Ólöf Björg Steinþórsdóttir og Sriraman,
2008).
Við upphafsgreiningu gagna beggja rannsókna var leitað eftir svörum við ákveðnum
rannsóknarspurningum. Í fyrrnefndu rannsókninni var leitað eftir hugmyndum þátttakenda um stærðfræði og stærðfræðinám og viðhorfum þeirra til sjálfra sín sem
stærðfræðinemenda og sambandi milli þessara þátta. Í síðarnefndu rannsókninni
var leitað eftir skýringum ungs fólks sem hafði tekið þátt í PISA 2003 á niðurstöðum
þeirrar rannsóknar og þeim sérstaka kynjamun sem fram kom á Íslandi. Við greiningu gagna var sjónum því beint að afmörkuðum þáttum. Í samræðum höfunda um
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rannsóknargögnin kom fram að í þeim lægi mikið af upplýsingum um viðhorf ungs
fólks til stærðfræði og stærðfræðináms almennt. Höfundum þótti því áhugavert að
endurgreina gögnin með nýja rannsóknarspurningu að leiðarljósi: Hvaða sjónarmið og
hugmyndir hefur ungt fólk um stærðfræði og stærðfræðinám? Lögð er áhersla á að greina
raddir unga fólksins sem tók þátt í rannsóknunum og ná utan um inntak umræðunnar. Leitað er eftir þeim mynstrum sem þar má finna. Í þessum hluta er fyrst greint
stuttlega frá viðmælendum beggja rannsókna. Því næst eru markmið og rannsóknarsnið hvorrar rannsóknar kynnt. Síðan er gerð grein fyrir því hvernig gögnin voru
greind aftur og fléttuð saman. Í lokin eru sett fram þau þemu sem höfundar greindu
í gögnunum.

Viðmælendur
Viðmælendur í báðum rannsóknum voru nemendur fæddir árið 1987. Þeir voru allir
í 10. bekk skólaárið 2002–2003 (og tóku því þátt í PISA 2003) og allir hófu þeir framhaldsnám haustið 2003. Samtals var rætt við 23 einstaklinga, 14 stúlkur og 9 drengi.
Viðmælendur áttu auk þess það sameiginlegt að hafa almennt gengið vel í skóla, hafa
staðið sig vel á samræmdu prófi í stærðfræði vorið 2003 og notið stuðnings foreldra í
námi sínu. Ekki var leitað eftir öðrum bakgrunnsupplýsingum, eins og um efnahagslegan bakgrunn og menntun foreldra. Viðmælendum var í upphafi gerð grein fyrir
eðli rannsóknarinnar.
Rannsakendur sögðu viðmælendum að nafnleyndar væri gætt og litið væri á viðtölin
sem trúnaðarupplýsingar. Í báðum rannsóknum voru viðmælendur sjálfboðaliðar.
Óskað hafði verið eftir sjálfboðaliðum með því að fara inn í nokkra nemendahópa. Það
var ýmist gert þannig að höfundar fengu sjálfir sjálfboðaliða úr afmörkuðum nemendahópi eða einn sjálfboðaliði fékk fleiri með sér í viðtal. Í rannsókn Guðbjargar voru
tekin einstaklingsviðtöl við fjórar stúlkur úr Reykjavík vorið 2003 þegar þær voru að
ljúka grunnskóla og síðan aftur árið 2008 þegar þær höfðu lokið framhaldsskóla. Í
rannsókn Ólafar var rætt við 19 nemendur, 10 stúlkur og 9 drengi, víðs vegar að af
landinu í fjórum hópviðtölum og tveimur einstaklingsviðtölum. Viðtölin voru tekin
vorið 2007 þegar viðmælendur voru á síðasta ári í framhaldsskóla.

Rannsóknin Viðhorf til stærðfræðináms
Í rannsókninni Viðhorf til stærðfræðináms (Guðbjörg Pálsdóttir, 2004, 2008) er sjónum
beint að viðhorfum íslenskra stúlkna til stærðfræði og stærðfræðináms. Við rannsóknina var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð og voru tekin nokkur einstaklingsviðtöl við
fjóra sjálfboðaliða, eins og fram kom hér að framan. Lýsingar og vangaveltur þeirra
voru skoðaðar í ljósi hugmynda um stærðfræði og stærðfræðinám og niðurstaðna
nýlegra erlendra rannsókna á viðhorfum stúlkna til stærðfræði og stærðfræðináms.
Í upphafi voru tekin óformleg viðtöl við stúlkurnar en síðan fengu þær þrjú bréf
með spurningum sem þær svöruðu í tölvupósti. Spurningarnar í hverju bréfi voru
unnar á grundvelli fyrri samskipta. Út frá bréfasamskiptunum voru viðhorf hverrar
stúlku skráð sem saga. Stúlkunum var sýnd túlkunin og hún rædd við þær. Í því
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viðtali gafst stúlkunum tækifæri til að útskýra betur hugsun sína og rannsakandi lagði
fram frekari spurningar. Á grundvelli þessarar upplýsingaöflunar var heildarfrásögn
um viðhorf hverrar stúlku unnin. Markmiðið var að fá hugmynd um viðhorf íslenskra
unglingsstúlkna til stærðfræði, stærðfræðináms og sjálfra sín sem stærðfræðinemenda. Þannig var fyrirbærið stærðfræðinám unglingsstúlkna greint með aðstoð þeirra
sjálfra.
Viðfangsefninu var skipt í þrjá hluta, þ.e. viðhorf til stærðfræði, viðhorf til stærðfræðináms og viðhorf stúlknanna til sín sem stærðfræðinemenda. Í viðtali um viðhorf
til stærðfræði var áhersla lögð á að fá fram hugmyndir viðmælenda um stærðfræði,
hvernig skilgreina mætti hugtakið stærðfræði og hvernig stærðfræði væri notuð í samfélaginu. Þegar leitað var að viðhorfum til stærðfræðináms voru viðmælendur beðnir
að lýsa venjulegum stærðfræðitíma, jákvæðri upplifun af stærðfræðinámi, góðum
stærðfræðikennara og vinnubrögðum í stærðfræðinámi. Í spurningum til stúlknanna
um þær sjálfar sem stærðfræðinemendur var sjónum beint að líðan þeirra við námið,
trú á eigin getu og viðhorfum til mismunandi inntaksþátta.
Árið 2008 voru aftur tekin viðtöl við sömu stúlkur. Eitt viðtal var tekið við hverja
stúlku og notaðar voru sömu spurningar og árið 2003. Einnig voru notaðir sömu
greiningarlyklar og í fyrri rannsókn. Stúlkurnar lásu auk þess sögu sína frá 2003 og
brugðust við henni. Markmiðið var að fá fram viðhorf þeirra fimm árum seinna og
skoða hvort og hvernig þau hefðu þróast.

Rannsóknin Skoðun á kynbundnum þáttum í niðurstöðum í PISA 2003
fyrir Ísland
Markmið rannsóknarinnar Skoðun á kynbundnum þáttum í niðurstöðum PISA 2003 fyrir
Ísland: Viðtöl við ungt fólk (Ólöf Björg Steindórsdóttir og Sriraman, 2008) var að skoða
hugmyndir ungs fólks um niðurstöður PISA 2003. Ástæðan fyrir þessari rannsókn var
að í PISA 2003 komu fram óvenjulegar niðurstöður á Íslandi í samanburði við önnur
þátttökulönd að því leyti að marktækur kynjamunur fannst á stærðfræðiárangri nemenda, stúlkum í hag. Fjögur hópviðtöl og tvö einstaklingsviðtöl voru tekin. Hópviðtölin voru við tvo hópa af norðurhluta landsins, einn hóp af höfuðborgarsvæðinu og
einn hóp af Suðurnesjum. Einstaklingsviðtölin voru við tvo einstaklinga af Vesturlandi en þau komu þannig til að aðrir úr viðkomandi hópum mættu ekki til viðtals.
Hópviðtöl voru notuð til að ná sem fjölbreyttustum sjónarmiðum á sem skemmstum
tíma, því eins og fram kemur hjá Morgan „tveir átta manna markhópar gefa jafnmargar hugmyndir og tíu einstaklingsviðtöl“ (Morgan, 1997, bls. 14, íslensk þýðing
greinarhöfunda). Talið var nóg að taka fjögur hópviðtöl víða um land því að „í einsleitum hópum fara svörin að vera endurtekning á meginþræðinum eftir þrjá til fjóra
hópa“ (Aubel, 1994, bls. 21, íslensk þýðing greinarhöfunda).
Öll viðtölin voru í þremur hlutum. Fyrst var hópurinn beðinn að lýsa því hvernig
stærðfræðikennslan hefði verið þegar viðmælendur voru í 8.–10. bekk. Var það gert
til að fá einhverja mynd af þeirri stærðfræðikennslu sem nemendur sem tóku þátt í
PISA 2003 höfðu notið. Þá voru þeim kynntar almennar niðurstöður PISA 2003 og
sérstaða Íslands hvað varðar kynjamun. Viðmælendur voru beðnir að ígrunda þessar
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niðurstöður og ræða þær. Einnig voru kynntar fyrir þeim ólíkar niðurstöður um
kynjamun á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu og þeir einnig beðnir um að
ígrunda þær niðurstöður. Þriðji hluti viðtalsins var síðan um þær kenningar sem settar
hafa verið fram til skýringar á þessum kynjamun á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Kynntar voru kenningar um hin svokölluðu „jokkmokk“-áhrif 2 (Ragnar F.
Ólafsson, Almar M. Halldórsson og Júlíus K. Björnsson, 2006) og hlutverk menntunar
í því að einstaklingur geti öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Viðtölin stóðu yfir í 60–90
mínútur. Viðtölin voru skrifuð upp til greiningar þar sem leitað var eftir þemum sem
voru sameiginleg fyrir hópana. (Sjá ítarlegri lýsingu gagna í Ólöf Björg Steinþórsdóttir
og Sriraman, 2008.)

Endurgreining gagna
Endurgreining gagna fór fram í ársbyrjun 2009. Við endurgreininguna var notuð
þemagreining (Braun og Clarke, 2006) til að koma auga á, greina og segja frá mynstrum
sem fram koma í gögnunum. Í þemagreiningunni var notast við greinandi aðleiðslu
(Patton, 2002). Í leit sinni að mynstrum og til að svara rannsóknarspurningunni Hvaða
sjónarmið og hugmyndir hefur ungt fólk um stærðfræði og stærðfræðinám? leituðu höfundar
að þemum sem rúmað gætu sem flest þeirra sjónarmiða sem fram koma í gögnunum.
Þannig var áhersla lögð á að varpa ljósi á sem flestar hugmyndir viðmælenda og
flokka þær en ekki sérstaklega hugað að fjölda tilvika (Braun og Clarke, 2006).
Gagnagreiningin var handgerð. Til að byrja með var hvert viðtal lesið með rannsóknarspurninguna í huga. Fyrst var kannað hvaða sjónarmið kæmu fram í hverju
viðtali og lýsandi kóði gefinn. Textinn var þá klipptur og flokkaður samkvæmt kóðunum. Sömu aðferð var beitt við hvert viðtal. Að því loknu voru sjónarmið sem fram
komu flokkuð saman og þeim gefin ný og lýsandi heiti sem síðan urðu meginþemu.
Eftir fyrstu yfirferð komu fram tvö meginþemu úr inntaki viðtalanna, þ.e. (1) hefðbundið stærðfræðinám og (2) kynjamyndir. Önnur yfirferð á gögnum var gerð til að
leita eftir undirþemum innan hvors meginþema. Svipuðum aðferðum var beitt og
í fyrstu umferð. Gögn hvors meginþema voru lesin og inntak textans greint frekar.
Samhliða voru þemun mátuð við fyrri rannsóknir. Að lokum var skrifuð frásögn
sem birtist í næsta kafla. Strauss og Corbin (1998) telja að samanburður dragi fram
eiginleika gagnanna sem síðan megi máta við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar.
Þannig voru þemun sem birtust mátuð við kenningarnar sem gengið var út frá í fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar.

Niðurstöður
Niðurstöður eru settar fram í tveimur meginþemum, þ.e. hefðbundið stærðfræðinám
og kynjamyndir. Þessar niðurstöður gefa mynd af þeim hugmyndum um stærðfræði og stærðfræðinám sem komu fram hjá viðmælendum okkar innan hvers þema.
Meginþemun voru greind í sjö undirþemu (sjá mynd). Undirþemum voru gefin heiti
sem tekin voru beint úr viðtölunum. Þemað hefðbundið stærðfræðinám var greint í
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þemun (1) „kennarinn sýnir dæmi á töflu“, (2) „stærðfræðikennarinn á að vera hjálpsamur“, (3) „stærðfræðinám – bara reikna dæmi“ og (4) „þegar ég skil fer ég í sæluvímu“. Meginþemað kynjamyndir greindist í þrjú undirþemu, (1) „stelpur samviskusamar – strákar latir“, (2) „hvatning foreldra skiptir máli“ og (3) „fleiri fyrirmyndir
sjáanlegar“. Til að gefa mynd af því hvernig viðhorf og hugmyndir viðmælenda okkar
komu fram og koma röddum þeirra að notum við beinar tilvitnanir í ummæli einstaklinga. Ekki er greint í sundur úr hvorri rannsókninni ummælin eru.

Mynd. Meginþemu og undirþemu
Kennarinn sýnir
dæmi á töflu

Stærðfræðikennarinn á að
vera hjálpsamur

Hefðbundið
stærðfræðinám

Stærðfræðinám
– bara reikna
dæmi

Þegar ég skil fer
ég í sæluvímu

Kynjamyndir
Stelpur
samviskusamar
– strákar latir

Fleiri
fyrirmyndir
sýnilegar
Hvatning
foreldra
skiptir máli

Hefðbundið stærðfræðinám
Hér verður greint frá inntaki fjögurra undirþema meginþemans hefðbundið stærðfræðinám.
„Kennarinn sýnir dæmi á töflu“
Áberandi er í rannsóknargögnum að unga fólkið talar út frá sterkri reynslu af hefðbundinni kennslu. Viðmælendur gefa dæmi um kennslustundir þar sem kennarinn
skipuleggur vinnu nemenda með því að ákveða dæmi sem á að reikna og gefur í upphafi aðferð við lausn slíkra dæma. Tveir viðmælenda segja:
Fyrst tekur kennarinn dæmi uppi á töflu, í mjög einfaldri mynd. Þar útskýrir hann af
hverju þetta er allt svona. Svo tekur hann nokkur dæmi til viðbótar þar sem maður
notar þessa reglu en þau verða alltaf flóknari.
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Í venjulegum stærðfræðitíma tölum við yfirleitt við kennarann um ýmislegt sem ekki
tengist alltaf stærðfræði svona fyrstu 10 mínúturnar af tímanum. Síðan skrifar hann
upp á töflu hvað við eigum að reikna og þá förum við að vinna. Ef eitthvað vefst fyrir
okkur sýnir hann dæmin upp á töflu.

Viðmælendur lýsa gjarnan kennslustund sem skipta má í tvo hluta. Fyrst afmarkar
kennarinn efnið og segir nemendum hvernig glíma eigi við viðfangsefnin, síðan
vinna nemendur sjálfstætt og í lok kennslustundar er stundum rætt um heimavinnu.
Í viðtölunum koma einnig fram tilvik þar sem sagt er frá því að nemendur velji úr
fyrirlögðum dæmum þau dæmi sem kennari tekur á töflu. Þá er gengið út frá því að
nemendur séu virkir og geti haft áhrif á viðfangsefni kennslustundarinnar innan þess
ramma sem settur hefur verið:
Við byrjum á því að kennarinn tekur þau dæmi sem við viljum upp á töflu –
þau dæmi sem við skildum ekki úr heimavinnunni – svo fer hann í næstu dæmi og
aðferðir og skýrir fyrir okkur hvernig við eigum að gera þau.

Viðmælendur miða almennt við að unnið sé í námsbók og að þar séu útskýringar,
sýnidæmi og dæmi til að glíma við. Kennarinn fer í almenna reglu eða aðferð en
síðan þegar koma orðadæmi þurfa nemendur að beita nýrri þekkingu á tiltekið svið.
Viðmælendur segja að þá lendi nemendur oft í vandræðum því þeir geti ekki notað
útskýringar kennara eða bókar beint en þurfi að lesa úr dæminu og tengja. Margir
kvarta undan slíkum dæmum. Einn viðmælandi segir til dæmis að honum finnist
auðvelt að vinna með texta í íslensku en að í orðadæmum í stærðfræði séu kröfurnar
mun meiri:
Ég get alveg lesskilning í íslensku þegar ég þarf að lesa sögu og svara spurningum en
þegar það eru tölur og allt og þegar ég þarf að fatta sjálf hvað ég á að gera þá getur
það vafist fyrir mér en ef ég á að diffra og heilda þá get ég gert það; þegar það er bara
sett upp dæmið og ég á að reikna þá er það bara fínt.

Það viðhorf virðist ríkjandi að markmiðið sé að klára dæmaskammt og gott sé að
vinna sem mest í skólanum til að fá hjálp kennarans. Meginviðfangsefnið virðist vera
talið að ná valdi á aðferðum við að reikna og fá ákveðið svar:
Kennarinn útskýrir eitthvað, einhverja aðferð við að reikna eitthvað út, svo reiknar
maður dæmi og kennarinn hjálpar manni ef maður skilur ekki. Og ef maður skilur
ekki reynir kennarinn að útskýra betur.

Meginviðmið viðmælenda okkar er eigin reynsla úr grunnskóla og framhaldsskóla en
einnig má gera ráð fyrir að viðteknar hugmyndir í samfélaginu um stærðfræðikennslu
hafi haft áhrif á orðræðuna.
„Stærðfræðikennarinn á að vera hjálpsamur“
Viðmælendur settu fram nokkrar hugmyndir um hlutverk kennara. Þeir töldu að
miklu máli skipti að kennarinn væri þolinmóður og hefði þekkingu til að útskýra og
nálgast efnið á fjölbreyttan hátt. Einn viðmælenda orðaði þetta þannig:
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Stærðfræðikennari á að taka eitt skref í einu í sambandi við útskýringar. Hann verður
að vera þolinmóður og hafa margar leiðir til að útskýra sama hlutinn. Einnig er það
stór kostur ef maður þekkir kennarann og hann þekkir mann sjálfan.

Sterklega kemur einnig fram mikilvægi þess að kennarinn sé til staðar og gefi nemendum tækifæri til að vinna á eigin forsendum. „Hann hjálpar mér best við að láta
mig í friði en hjálpa mér þegar ég þarf.“ Viðmælendur hafa mjög ákveðnar skoðanir á
því hvernig kennarinn styður þá best í námi. Miklu skiptir að kennarinn hjálpi þegar
nemandinn hefur spurningar og geti greint hver vandi nemandans er:
Kennarinn hjálpar mér best með því að reikna uppi á töflu og láta mig sjálfa skilja
og fatta dæmið. Þá þarf ég sjálf að hugsa í stað þess að hann reikni dæmið og útskýri
svo.

Margir viðmælenda nefna sem áhrifavalda persónulega þætti í fari kennarans og að
hann leggi sig fram um að kynnast nemendum. Kennarinn þarf að „kunna að tala
við krakka, halda ró sinni og vera félagslega hæfur“. Persónuleg tengsl eru líka talin
skipta máli og hafa áhrif á námsáhuga:
Rosalega miklu máli skiptir að líka við kennarann sem persónu; [það] hefur áhrif
á hvernig maður leggur sig fram og vinnur og gott að vera í nánu sambandi við
kennarann.

Kennarinn þarf líka að hafa góða þekkingu á efninu og vera áhugasamur um stærðfræði og eigin kennslu. Viðmælendur lýsa því að ef kennarinn er óöruggur á inntakinu
og illa undirbúinn upplifi þeir efnið erfitt og leiðinlegt en ef kennarinn er hjálpsamur
og hefur það gott vald á inntakinu að hann geti útskýrt á fleiri vegu verði námið
skemmtilegt og nemendur tilbúnir að leggja á sig meiri vinnu: „En svo náttúrulega,
fer það bara eftir kennaranum.“
Hlutverk kennara er skilgreint út frá hugmyndum viðmælenda um hvað felist í
stærðfræðinámi og hvað gera þurfi til að ná valdi á stærðfræði. Því er mikilvægt að
rýna í gögnin og sjá hvað viðmælendur segja um eigið hlutverk.
„Stærðfræðinám – bara reikna dæmi“
Samkvæmt lýsingum viðmælenda er stærsti hluti stærðfræðikennslustunda notaður í
sjálfstæða vinnu nemenda þar sem þeir eiga að leysa dæmi samkvæmt áætlun kennarans. Viðmælendur virðast sannfærðir um að þjálfun sé mikilvæg:
Oft er það eina sem mann vantar reiknileikni, þannig að ef maður er alltaf að reikna
þá nær maður mesta árangrinum.
Svo bara æfir maður sig og það er spurningin um að æfa sig og æfa sig þangað til
maður skilji það og geti gert það auðveldlega.

Greinilega kemur einnig fram að námið snúist um að ná valdi á aðferðum og að það
krefjist vinnu að ná skilningi og valdi á þeim. Viðmælendur telja sig þurfa að skilja
röklegt samhengi hverrar aðferðar og hvernig lausnarferlið er byggt upp:
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Það er mjög mikilvægt að skilja efnið því annars stoppar maður alltaf ef erfið dæmi
koma. Einnig ef maður skilur efnið er ekkert mál að muna aðferðina.

Tilgangur námsins er ekki bara tengdur árangri heldur er lögð áhersla á mikilvægi
þess að sjá tengsl við daglegt líf og notkun þeirrar stærðfræði sem læra á. Ekki skiptir
máli að nemendur sjái fram á að þeir muni nota stærðfræði beint í daglegu lífi eða
starfi heldur að þeir geti fengið mynd af því hvernig inntakið er notað:
Og eins og í menntaskóla fattaði maður oft ekki tilganginn með sumu sem maður
var að gera. Líka eitthvað gæti verið að í kennslunni, að maður vissi ekki alveg til
hvers maður þyrfti að nota þetta. Bara látinn reikna eitthvað eins og vektor eða vigra
og maður vissi ekkert hvað maður var að gera. Ekkert sett í samhengi. Ekki endilega
stærðfræðinni að kenna heldur hvernig farið var að því í skólanum. Myndi hjálpa
mjög mikið ef tengt væri við daglegt líf. En það er kannski bara, veit ekki, mér finnst
stærðfræðin hafa verið það eina sem ég hef þurft að leggja geðveikt mikið á mig til
þess, þú veist, til að læra og það hefur verið langerfiðast fyrir mig, en þá er það líka
skemmtilegra þegar maður skilur það.

Kennsluaðferðir og framsetning kennarans skipta miklu máli. Samræður kennara við
hópinn og einstaka nemendur hafa afgerandi áhrif að mati viðmælenda. Þeir gera sér
grein fyrir að þeir þurfa sjálfir að skilja samhengi og röð aðgerða. Þeir telja ýmist að
þeir skilji fyrst út frá útskýringum kennara eða að skilningur komi við að endurtaka
aðferðir sem kennari hefur útskýrt.
„Þegar ég skil fer ég í sæluvímu“
Markmið stærðfræðináms telja viðmælendur vera að ná skilningi og er velgengni í
náminu metin út frá því hve vel gengur að skilja. Margir þeirra leggja áherslu á tilfinningalega þætti sem tengjast því að skilja eða skilja ekki:
Alltaf þegar maður skilur eitthvað sem maður átti í erfiðleikum með fer um mann
smá sæluvíma, maður verður svo stoltur af því að geta reiknað dæmi vandræðalaust.
Þá veit maður að afgangurinn verður léttari.

Á sama hátt verða nemendur vondaufir ef illa gengur að skilja og finnst þá mikilvægt
að hafa kennara sem getur hvatt þá áfram, gefið vísbendingar og útskýrt. Mat á eigin
getu er háð því hvernig gengur að leysa dæmi og verkefni. Viðfangsefnin eiga að fela
í sér hæfilega ögrun því það að sigrast á erfiðleikum vekur vellíðan, meðan vonleysi
kemur fram ef illa gengur í glímunni við dæmin:
Þegar ég skil ekki eitthvað verður maður oft vonlaus og finnst maður ekki kunna neitt
í þessu. En þegar ég skil efnið sem ég er að glíma við finnst mér það bara skemmtilegt
og gefandi.

Viðmælendur nefna oft atriði sem snerta líðan þeirra, pirring ef þeir skilja ekki eitthvað og gleði þegar skilningur næst loks á einhverju eftir langa glímu. Þeir vilja að
námið sé hæfilega ögrandi og krefjist hugsunar af þeim:
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Verkefni eiga að vera mátulega erfið, þannig að sigur vinnist. Það hefur mikil áhrif á
andlegu heilsuna hvernig þú lítur á þetta. Meira gaman að vinna sigur, mjög afgerandi í stærðfræði, ekki eins mikið í öðrum fögum.
Mér finnst skemmtilegast að vinna verkefni sem eru í þeim kantinum að maður þarf
að hugsa smá en eru ekki of erfið, þau leysast eftir smá tíma þegar maður er búinn að
pæla í þessu. Ég læri mest af þess konar verkefnum, þar sem þarf að nota heilann við
en ég skil samt á endanum. Maður leggur sig allan fram við slík verkefni.

Almennt virðast viðmælendur hafa notið stærðfræðináms síns, sérstaklega þar
sem kennarinn var að þeirra skapi. Þeir telja stærðfræðinám mikilvægt og hluta af
almennri menntun. Þeir eiga erfitt með að draga fram hvers vegna það er mikilvægt
að læra meiri stærðfræði en kennd er í grunnskóla en eru samt alveg vissir um þörfina
fyrir stærðfræðinám.

Kynjamyndir
Áberandi reyndist hve sterkar staðlaðar kynjamyndir komu fram í orðræðu viðmælenda okkar. Hér er ekki greint frá því hvort ummælin eru frá drengjum eða stúlkum
þar sem markmiðið er að lýsa því hvernig orðræðan er kynjuð fremur en að bera
saman hugmyndir drengja og stúlkna.
„Stelpur samviskusamar – strákar latir“
Jafningjahópurinn var algengt umræðuefni þegar rætt var um áhrifaþætti á námsárangur í stærðfræði. Viðmælendur voru almennt sammála um mikilvægi jafningjahópsins og áhrif hans á einstaklinginn.
Í orðum viðmælenda mátti greina sterkar staðalímyndir um kynin í skóla og námi.
Almennt töldu viðmælendur okkar að stúlkur væru samviskusamari en drengir og
kom það fram í lýsingum þeirra. Annars vegar var stúlkum gjarnan lýst á þennan
veg: „Í mínu umhverfi eru stelpurnar miklu samviskusamari og sýna meiri áhuga á
að gera vel og áhuga á að læra og hlusta á kennara“ eða „í mínum skóla voru flestar
stelpur mjög duglegar að læra“. Drengjunum var hins vegar lýst á eftirfarandi hátt:
„Strákar eru frekar latir“ eða „strákarnir eru meira kærulausir, meira sama og minna
skipulagðir“.
Hugmyndin um jafningjahópinn sem þrýstihóp var dregin fram með því að bera
saman stúlkur og drengi. Almennt voru viðmælendur sammála um að þrýstingurinn
frá jafningjahópnum færi eftir því hvort um væri að ræða drengjahóp eða stúlknahóp:
Félagsmótun og gildi samfélagsins á þessum árum er að strákar eru bara harðir
gaurar en stelpur eru miklu þægari, ég held að það smiti út frá sér. Í mínum skóla var
ekki töff að reikna eða læra.

Lífleg umræða skapaðist í mörgum hópviðtalanna um „klíkur“ innan skólanna og
mismun á stórum og litlum skólum. Viðmælendur töldu almennt að ólíkt andrúmsloft
væri í skólum og þar réði stærð miklu um breytileika viðhorfa:
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Stærð skólans gæti skipt máli. Ef það er stór skóli þá skiptist nemendahópurinn í
minni hópa, það er hópur sem var íþróttahópur og þeir sem vilja læra geðveikt mikið
hópur. Í stærri skóla eru hóparnir meira einangraðir og verða ekki fyrir áhrifum frá
hvor öðrum.

Í þessu samhengi var einnig rætt um kynjamun og kynbundna menningu. Viðmælendur töldu að mismunandi hugmyndir væru meðal jafnaldra þeirra um það sem
drengir og stúlkur gerðu og gætu:
Ég var í risaskóla og var með íþróttastrákunum í bekk. Þeir voru nokkrir sem voru
alltaf í fótbolta og lærðu ekki heima en stóðu sig samt vel, síðan voru nokkrir algjörir
lúðar sem voru alltaf að læra. Það mátti aldrei sýna ef þeir [fótboltastrákarnir] fengu
10 þá var það svona, hvað er að þér.
Það voru ekki margir strákar sem vildu viðurkenna að þeir þyrftu að læra fyrir próf.
Stelpur gátu gert það sem þær vildu, ef þær vildu vera heima að læra þá var það
alveg í lagi.

Í vangaveltum um þessar fullyrðingar voru áberandi hugmyndir eins og: „Stelpur eru
duglegri að stunda námið vegna þess að stelpur þurfa að standa sig vel í námi til að
ná langt, sérstaklega okkar kynslóð.“ Það er athyglisvert að það sama gilti ekki um
drengi. Jafnvel var talið að orsökin gæti legið í því að drengir hefðu forskot frá náttúrunnar hendi og þyrftu því ekki að leggja eins mikið á sig. Staðalímyndin „strákar
þurfa ekki að læra“ lifir þó að viðmælendur geri sér almennt grein fyrir því að hún
standist ekki. Fram kom hjá mörgum viðmælendum viðhorf eins og birtast í eftirfarandi tilsvari:
[Maður] vissi nú alltaf að þeir lærðu eitthvað þó svo að þeir kæmu og segðu maður
lærði ekki neitt en þú færð ekkert 10 nema ef þú lærir.

Almennt töldu viðmælendur að stúlkur hefðu meiri metnað og væru markvissari í
að vinna að settu marki. Umræðan snerist um að stúlkur hefðu meiri metnað „strax á
yngri árum“ meðan „fáir strákar hafi haft metnað þegar þeir voru yngri“, „þeir ætla
að redda sér út úr þessu – [og læra fyrir] lokapróf, ég bara redda þessu þá“ eða „þeir
[strákarnir] nenntu þessu ekki í grunnskóla en átta sig síðan á því að þeir þurfa að
læra og leggja sig fram“. Fram kom það viðhorf að „stelpan hefur lagt miklu meira í
námið en strákarnir hafa reynt margt, hætt og byrjað aftur á einhverju nýju, þeir hafa
ekki hugmynd um hvað þeir vilja en stelpan heldur sínu striki“.
„Hvatning foreldra skiptir máli“
Áhrif foreldra og uppeldis komu sterklega fram í umræðunni um námsárangur í
stærðfræði. Viðmælendur voru sammála um að finnast „foreldrahvatning skipta mjög
miklu máli, ef foreldrar sýna engan áhuga þá er minni áhugi hjá mér“. Þeir töldu
áhuga foreldra stafa af umhyggju þeirra fyrir framtíð barna sinna því „margir krakkarnir eiga lærða foreldra og ef ekki lærðir þá vildu þeir foreldrar að börnin þeirra
lærðu“.
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Í orðræðu viðmælenda mátti heyra að áhugi foreldra væri ólíkur eftir kyni barna.
Þeir töldu að það væru „[gerðar] meiri kröfur til stelpna, þær eiga að vanda sig meira“
og „[þær] eiga að vera snyrtilegar, en strákar mega gera það sem þeir vilja“. Fram kom
einnig það viðhorf að „foreldrar ýta kannski frekar við stelpum að læra því foreldrar
vita að það er mikilvægt fyrir stelpur“ og að „strákar hafa kannski meira frelsi til að
hanga með strákunum“. Ástæðurnar fyrir þessum mun að mati viðmælenda voru
þjóðfélagslegar þar sem stúlkur þyrftu menntun frekar en drengir til að ná frama í
þjóðfélaginu.
„Fleiri fyrirmyndir sýnilegar“
Fyrirmyndir í þjóðfélaginu hafa mikil áhrif á ungt fólk að mati viðmælenda okkar.
Þeir telja að fyrirmyndir hafi áhrif á viðhorf og hugmyndir fólks og að skortur sé á
fyrirmyndum fyrir stúlkur í atvinnugreinum sem tengjast stærðfræði og stærðfræðitengdum fræðigreinum. „Auðvitað skiptir það máli kannski líka fyrir stelpur sem eru
yngri en við að sjá að konur geta alveg gert þetta eins og karlar.“
Að mati viðmælenda okkar hafa viðhorf í samfélaginu áhrif á hugmyndir ungs
fólks um það sem telst vera eðlilegt. Þeir töldu að drengir hefðu almennt meiri áhuga
á stærðfræði og veldu hana þess vegna. „Það er náttúrulega þannig að strákar velja
þetta meira eins og maður sér í verkfræði eða svoleiðis“ og „það er bara að stelpur
hafa ekki gaman af því“:
Ég er ekki viss um að stelpa, sem er voða góð í stærðfræði, myndi endilega fara í
eðlisfræðibraut þar sem þeir sem eru góðir ættu að vera. Kannski langar hana bara
ekki að verða verkfræðingur.

Einnig kom fram að „fleiri strákar eru í valáföngum í stærðfræði í framhaldsskóla,
kannski vilja stelpur halda fleiri möguleikum opnum“ því „maður er ekkert búinn að
ákveða, já, ég ætla að vera þetta [heldur] hafa sem fjölbreyttast“.
Athyglisvert er að þrátt fyrir hugmyndir þeirra um áhrif áhuga á námsval og starfsframa mátti greina sterka staðalímynd hjá mörgum um hvað væru kvennastörf og
hvað karlastörf:
Það fyrsta sem mér dettur í hug eru flugfreyjur sem nota mikið af tungumálum og
svo hvað heitir það, já ferðamálafulltrúar og eitthvað svoleiðis þá sér maður þetta fólk
miklu meira fyrir sér konur en ef maður sér einhvern mann að gera rannsókn þá sér
maður frekar fyrir sér einhvern mann en einhverja konu sem gerir svona rannsókn.

Viðmælendur töldu mikilvægt að taka það fram að hlutir væru að breytast og meira
væri af jákvæðum fyrirmyndum fyrir stúlkur úti í atvinnulífinu þar sem í dag „eru
þær [konurnar] framsæknari að fá að komast í stjórnunarstöður og svoleiðis heldur en
áður fyrr“. Einnig kom fram að mikil breyting væri á háskólastiginu. Ekki eingöngu
að stúlkur væru núna í meirihluta í háskóla heldur að það væri breyting á kynjaskiptingu í kennarahópnum:
Þegar maður er að skoða bæklinga frá Háskólanum … þá er fullt af konum, þetta
eru ekki bara gamlir karlar sem eru að kenna á háskólastigi, það er fullt af ungum og
sætum konum.
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Viðmælendur okkar voru almennt á þeirri skoðun að það væri kominn tími til að konur
væru meira sýnilegar í samfélaginu, eins og einn viðmælandi okkar sagði: „Mér finnst
það bara flott, alveg meiriháttar, það á að vera þannig.“

Samantekt og umræður
Í viðtölum okkar koma fram dæmi um sjónarmið og hugmyndir ungs fólks á Íslandi
um stærðfræði og stærðfræðinám. Með því að flokka inntakið í meginþemu og undirþemu er sjónum beint að fjölbreyttum þáttum sem skýrt koma fram í gögnunum.
Meginþemun, hefðbundið stærðfræðinám og kynjamyndir, afmarka þá tvo meginþætti sem greina má.
Viðmælendur lýstu stærðfræðikennslu þar sem kennarinn leggur fram áætlun um
reikning dæma úr námsbók. Sumir kennarar þeirra útskýrðu aðferðir við reikninginn
fyrir nemendahópnum og gengu svo á milli og hjálpuðu meðan aðrir gerðu ráð fyrir
að nemendur ynnu sjálfstætt allan tímann og kennarinn hjálpaði hverjum og einum.
Ummæli þeirra styrkja þá mynd af stærðfræðikennslu hér á landi að megináhersla
sé lögð á að komast áfram í námsbók. Nemendur hafa svo frelsi til að spyrja og það
fer því ekki síður eftir þeim sjálfum hve djúpt er kafað í efnið hverju sinni. Meginhlutverk stærðfræðikennarans virðist vera að skapa aðstæður og vera til staðar til
að útskýra. Þessi mynd sem við höfum hér eftir viðmælendum okkar er í samræmi
við niðurstöður Savola (2008) sem lýsir uppbyggingu íslenskra kennslustunda sem
annars vegar einstaklingsmiðaðri kennslu og hins vegar upprifjun–kennslu–æfingu.
Viðmælendur sögðust almennt hafa haft áhuga á stærðfræðinámi sínu en þó kom
sterkt fram að þar skipti kennarinn miklu máli. Þekking, skilningur og áhugi kennarans á faginu og nemendunum var talinn hafa mikil áhrif. Viðhorf viðmælendanna var
að þeir gengju inn í heim sem kennarinn hefði skipulagt. Skólaumhverfið er mótað af
félags- og menningarlegum þáttum samfélagsins og þátttaka í skólaumhverfinu gefur
ákveðin tækifæri til þekkingarsköpunar. Nemendahópurinn er í gagnvirku sambandi
við skólaumhverfi sitt þar sem kennarinn er persónugervingur samfélagsins. Hugmyndir nemenda um tækifæri sín til stærðfræðináms mótast af fyrri reynslu og samfélagslegum viðhorfum til slíks náms. Viðhorf nemenda hafa áhrif á það hvernig þeir
nálgast námið og hvaða möguleika þeir sjá. Það kemur fram hjá viðmælendum að þeir
sjá ólík tækifæri til náms eftir því hver kennarinn er.
Áberandi var hve mikla áherslu viðmælendur lögðu á tilfinningalega þætti þegar
þeir ræddu um stærðfræðinám sitt. Stúlkurnar í hópnum drógu fram mikilvægi skilnings og áhrif hans á áhuga. Oft kom fram í viðtölunum hjá báðum kynjum að það
að skilja eitthvað eftir að hafa velt því fyrir sér vakti miklar og jákvæðar geðsveiflur.
Stúlkurnar frekar en drengirnir ræða um að séu dæmi reiknuð án þess að skilja hvers
vegna svarið verður rétt minnki áhuginn fljótt og að þeim finnist tilgangslaust að vera
að leysa dæmi á þann hátt. Boaler (2008) kemst að sömu niðurstöðu. Hún heldur því
fram um stúlkur að þær vilji vita af hverju tilteknar aðferðir virki, hvaðan þær komi
og hvernig megi tengja þær við aðrar aðferðir og aðra stærðfræðiþekkingu. Fram
kemur hjá henni að drengir vilji gjarnan vita það líka en að það skipti þá ekki eins
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miklu máli. Í hugmyndum um farsælt stærðfræðinám (Van de Walle, 2001) er mikil
áhersla lögð á að nemendur byggi upp þekkingu sína þannig að þeir byggi nýja þekkingu ofan á fyrri þekkingu og tengi saman. Það er talin forsenda þess að nemendur
geti beitt þekkingu sinni og yfirfært hana á önnur svið. Út frá því má álykta að óskir
stúlknanna séu skynsamlegar og eðlilegt að þær hverfi frá stærðfræðinámi ef ekki er í
boði að öðlast raunsanna þekkingu.
Í meginþemanu kynjamyndir kemur skýrt fram að viðmælendur álitu að þeir gætu
lært þá stærðfræði sem þeir vildu. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa gengið
vel í stærðfræði í grunnskóla. Fram kom líka að viðmælendur okkar töldu að fáar
stúlkur í framhaldsskóla veldu sér viðbótarstærðfræði en tækju þá stærðfræði sem
þær teldu sig þurfa til að geta haft sem fjölbreyttasta möguleika á framhaldsnámi.
Drengirnir virðast frekar velja stærðfræðitengdar brautir í framhaldsskóla því þótt
þeir séu færri en stúlkur í námi til stúdentsprófs eru þeir álíka margir og þær á slíkum
brautum (Hagstofa Íslands, 2011). Viðmælendur gáfu þá skýringu að stúlkur vilji
skoða ýmsa nýja möguleika í valáföngum og séu leitandi í framhaldsskóla um hvað
þær vilji læra meira eða gera við líf sitt. Drengirnir eru frekar taldir vera vissir um að
stærðfræðiáfangar henti en séu þó ekki svo mikið að velta fyrir sér framtíðinni.
Jafningahópurinn hefur lengi verið talinn áhrifamikill í mótun hugmynda einstaklingsins um sjálfan sig og hegðun hans. Í viðtölum okkar kom mjög skýrt fram að
viðmælendur höfðu sterka ímynd af því hvernig stúlkur og drengir væru sem námsmenn. Hin hefðbundna staðalímynd af hinni iðnu og skipulögðu stúlku og drengnum
sem ekki lítur í bók var skýrt dregin fram þótt allir virtust að einhverju leyti gera sér
grein fyrir að þessi mynd væri ekki sönn. Hún litaði þó sterkt alla umræðu og var
notuð sem skýring á góðum árangri stúlkna. Einnig komu fram þau viðhorf að til þess
að stúlkur gætu náð settu marki þyrftu þær að vinna vel en að drengir hefðu oft góða
greind og þyrftu þess vegna síður að læra til að ná tilskildum árangri. Svipuð viðhorf
koma fram í rannsókn Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2003).
Í ýmsum erlendum rannsóknum (sjá t.d. Bjerrum Nielsen, 2004; Walkerdine, 1989)
og í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur á framhaldsskólanemum (1994) kemur fram
að hugmyndin um hinn greinda, hlutlæga, rökhugsandi karl og hina órökvísu konu
lifir ennþá í vestrænum samfélögum. Unglingar tilheyra oft ákveðnum klíkum sem
sýna hegðunarmynstur byggð á þessum hugmyndum. Gjarnan eru ákveðin kynhlutverk í hópunum og oft eru unglingahópar kynskiptir. Í almennri umræðu viðmælenda
okkar um kynjamun kom skýrt fram stöðluð kynímynd. Jafnvel þó að viðmælendur
teldu ekki að þessi mynd ætti við sig eða vini sína álitu þeir hana vera viðmið sem þeir
væru að hverfa frá, oft með stuðningi jafningahóps. Hin staðlaða kynímynd hefur því
væntanlega ennþá töluverð áhrif á viðhorf og hugmyndir ungs fólks.
Viðmælendur töldu foreldra og forráðamenn einnig vera áhrifaaðila. Þeir draga
fram mikilvægi þess að fá stuðning og hvatningu frá þeim til þess að standast kröfur
skólans. Í greininni Noisy girls ræðir Bjerrum Nielsen (2004) um þróun sjálfsmyndar
norrænna kvenna. Hún rekur í greininni þróun þess hvernig ungar konur hafa litið á
möguleika sína og tekur dæmi af þremur kynslóðum kvenna á 20. öldinni. Þar kemur
greinilega fram að konur af yngstu kynslóðinni telja að foreldrar þeirra styðji þær í að
framkvæma eigin hugmyndir en geri jafnframt kröfur um að þær hafi markmið og
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hugmyndir um hvað þær vilja taka sér fyrir hendur. Þetta er í samræmi við það sem
kom fram hjá viðmælendum. Þeir töluðu jafnframt um að drengir hafi meira frelsi
og að foreldrar hafi minni áhyggjur af því hvað þeir aðhafist. Rannsóknir á högum
og líðan ungs fólks sem Rannsóknir og greining hafa gert á undanförnum árum (sjá
t.d. Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga
Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2007) sýna sömu niðurstöðu
hvað varðar kynjamun á stuðningi og samveru með foreldrum. Margar skýringar eru
hugsanlegar á þessum mun, m.a. menntunarkröfur á hinum kynskipta vinnumarkaði
og hefðbundið hlutverk kvenna í fjölskyldum.

Að lokum
Meginniðurstaða greiningar okkar á rannsóknargögnunum er að viðmælendur segja
sömu sögu og gefa mynd af hefðbundinni stærðfræðikennslu þar sem ekki er ýtt
undir rannsóknir og sjálfstæða hugsun í stærðfræðináminu og hefðbundinni námshegðun kynjanna er viðhaldið. Fram kemur að margir áhrifaþættir spila saman og
að viðmælendur eru almennt sáttir við þá stærðfræðikennslu sem þeir hafa fengið.
Hugmyndir þeirra um það hvernig stærðfræðinám getur farið fram mótast af reynslu
þeirra af einsleitum kennsluaðferðum og þröngum skilningi á því í hverju stærðfræðinám geti falist. Þeir líta á þrautalausnanálgun og opin verkefni sem tilbreytingu en
telja að alvöru stærðfræðinám felist í að ná valdi og skilningi á aðferðum við að leysa
ýmis stærðfræðileg viðfangsefni.
Hin staðlaða kynímynd lifir góðu lífi meðal viðmælenda. Hún hefur sterk áhrif á
hugmyndir þeirra og væntingar til drengja og stúlkna í eigin hópi og þeirra sjálfra.
Viðmælendur okkar líta þannig á að almenn viðhorf í samfélaginu séu mjög kynskipt
og að þau hafi mikil áhrif á hugmyndir og viðhorf stúlkna og drengja. Þó að viðmælendur okkar séu almennt sterkir námsmenn og þeim standi í raun allir möguleikar
opnir hafa kynjaviðhorfin sterk áhrif á val þeirra og ákvarðanir. Viðmælendur líta
þannig á að þeir hafi frelsi en eru samt meðvitaðir um áhrif hefðbundinna kynhlutverka í samfélaginu. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að viðmælendur okkar
gera sér grein fyrir áhrifum námsumhverfis og viðhorfa á stærðfræðinám og mikilvægi stærðfræðikennarans.
Spurningar hafa vaknað um ýmsa þætti sem vert væri að rannsaka nánar. Má þar
nefna: Hvernig er námsumhverfið í stærðfræðikennslu? Hvaða reynslu af stærðfræðinámi fá nemendur tækifæri til að afla sér? Hvaða skilaboð fá nemendur frá samfélaginu um æskilega námshegðun? Hvernig hefur baráttan fyrir jafnrétti kynjanna
skilað sér inn í skólastofuna? Í hverju felst kynjamunur í námsaðferðum? Hvað eiga
nemendur við þegar þeir tala um skilning á stærðfræði? Ýmsar rannsóknir hafa verið
gerðar sem gætu lagt til gögn og niðurstöður sem nota mætti til að svara að hluta til
spurningum okkar en lítið er til af íslenskum rannsóknum og því væri áhugavert að
gera fleiri rannsóknir og skoða þá félags- og menningarlegu þætti sem hafa afgerandi
áhrif á það hvernig nemendur takast á við nám sitt.
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Athugasemdir
1. PISA-rannsóknin (The Programme for International Student Assessment) er fjölþjóðleg rannsókn á frammistöðu 15 ára unglinga í skóla og viðhorfum þeirra til
sjálfra sín og skólans. Rannsóknin var fyrst gerð árið 2000 og hefur verið endurtekin
á þriggja ára fresti síðan. Efnahags- og framfarastofnun Evrópu (OECD) stendur að
rannsókninni og er markmiðið að bæta menntastefnu og námsárangur.
2. „Jokkmokk“-áhrifin lýsa því þegar hópur flytur af landsbyggðinni í stórborgina til
að freista gæfunnar. Í þessu tilfelli er það hópur stúlkna sem leggja metnað sinn í
námið því þær ætla sér að flytjast burt til stórborgarinnar og koma sér áfram þar.
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Young peoples’ voices on mathematical learning
ABSTRACT
When it comes to mathematical learning, it is important for teachers (and others) to
listen to students to gain insight into their ideas of mathematics and mathematics
learning. Since the 1970s, significant interest has been taken in the study of students’
beliefs and ideas, based on the idea that beliefs influence how people understand
themselves and their surroundings, how they live their lives, and how they learn.
Despite this large body of research, the literature is rather unclear when it comes to
the definition of beliefs, attitudes, affects, and emotions. The main view is that on the
basis of ideas regarding a specific issue or topic, every individual develops beliefs
which evolve from simple perceptions, experience, ideas, and expectations. Beliefs
are built up from many factors and their interactions are complicated. Pupils develop
their beliefs and persuasions in interaction with their surroundings and they also
have an impact on their surroundings. Mathematical ideas and beliefs act as a filter
that affects all their thoughts and actions concerning mathematics. Prior experience
of mathematics and the learning of mathematics influence both beliefs towards learning and the use of mathematics. Societal mathematical beliefs also influence pupils’
convictions. Additional factors influence the mathematical behavior of students. A
network of experiences from people in one’s surroundings has an impact on an individual’s beliefs and how or if they try to learn mathematics. In addition to cognitive
factors, beliefs towards subjects and learning are the basis of learning. Beliefs
are related to factors such as motivation, self-confidence, and a positive frame of mind.
These factors not only support learning, they are part of it. This study investigates
students’ conceptions about mathematics and mathematics learning.
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The paper presented here uses interview data from two studies conducted by the
authors to search for answers to the research question “what ideas and conceptions
do young adults have about mathematics and mathematics learning and teaching?”
Twenty three individuals were interviewed, fourteen girls and nine boys. All participants did well in school and had plans for continuing their education. The study conducted by Guðbjörg Pálsdóttir included four girls from the Reykjavik metropolitan
area. They were individually interviewed at the end of 10th grade and again during
their last year in gymnasium. The study conducted by Ólöf Björg Steinþórsdóttir and
Sriraman included nineteen pupils, ten girls and nine boys, during their last year in
gymnasium. The participants lived in both rural and urban Iceland. The interviews
were organized in four group interviews and two individual interviews.
In general, the participants in both studies were asked to describe a “typical” math
lesson and what it meant for them to be students of mathematics. They were then
asked to discuss how they approached problem solving, what were important factors
that impact their mathematical learning, and reflect on societal views on mathematics,
mathematics learning and teaching. The present study is a reanalysis of the interview
data in the two studies mentioned above. The principle of thematic analysis (Braun
& Clarke, 2006) was applied to the interview transcripts to uncover the repeated patterns and themes that described the behavior being studied. Each interview was carefully reanalyzed in order to extract common components from both data sets. These
common components were then analyzed and two main themes emerged from the
reanalyzed data: (1) traditional mathematics teaching and learning (2) gendered discourses. Each theme was then further analyzed using the same method to identify
subcategories within each theme.
Four categories emerged from the theme traditional mathematics teaching and
learning. These four categories were (1) “the teacher demonstrates on the board“, (2)
“mathematics teachers should be helpful“, (3) “mathematics learning – only calculating“, and (4) “when I understand I feel good“. The results gave insight into the
gendered discourses that takes place among young adults in Iceland. It is interesting
how their perceptions of stereotypes are intertwined in their discourses. Three categories emerged, (1) “girls are conscientious – boys are lazy“, (2) “encouragement from
parents matters“, and (3) “more role models are observable“. It is important to note
that this theme is not related to a gender difference in the interviews but rather the
gendered discourses that emerge during the conversation.
The results indicate that the mathematical experiences the interviewees had as students of mathematics comprised traditional classroom practice with an emphasis on
efficiency in algorithms. The results also point out the importance of understanding
the mathematics being learned and enjoying it. Finally, the study provides insight into
the gendered discourse among young adults about girls’ and boys’ learning behaviors
and educational expectations. Similarly, the data shows how educational and career
choices are gendered.
Keywords: Beliefs, mathematics learning, mathematics teaching
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„Bara ef maður hefði sett meiri
kraft í þetta“
Aðdragandi og afleiðingar síðbúins brotthvarfs úr háskólanámi
Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu einstaklinga sem hurfu frá
háskólanámi sem þeir voru vel á veg komnir með að ljúka. Rannsóknin er byggð á viðtölum
við sjö einstaklinga sem hurfu frá námi úr félags- eða hugvísindum við Háskóla Íslands.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þó að þessir einstaklingar hafi verið ánægðir
í námi og náð ágætum árangri hafi námsval þeirra verið lítt ígrundað og þeir hafi ekki haft
skýr markmið með náminu. Þeir áttu erfitt með að skipuleggja tíma sinn og vinnu í námi,
fannst þeir ekki fá nægilegar leiðbeiningar innan skólans um BA-ritgerðarskrif og tókst ekki
að samræma ritgerðarskrifin starfi og öðrum hlutverkum í lífinu. Þeir voru ósáttir við að
hafa ekki lokið háskólanáminu þótt þeir teldu það ekki skipta sköpum fyrir núverandi starf
að ljúka því. Þeir töldu að háskólagráða gæti styrkt stöðu þeirra á vinnumarkaði og aukið
möguleika þeirra á frekara námi. Fyrst og fremst töldu þeir það þó mikilvægan persónulegan
ávinning að ljúka náminu. Niðurstöðurnar varpa skýrara ljósi á það ferli sem leitt getur til
síðbúins brotthvarfs úr námi og geta nýst til þess að vinna gegn brotthvarfi úr háskólanámi.
Efnisorð: Brotthvarf, háskólanemar, námsval, náms- og starfsferill, náms- og
starfsráðgjöf

Inngangur
Menntun er mikilvæg í nútímasamfélagi þar sem miklar kröfur eru gerðar um þekkingu, hæfni og sveigjanleika fólks í síbreytilegu starfsumhverfi. Hún gerir fólki einnig
kleift að eflast og þroskast og ná markmiðum sínum í námi og starfi (Savickas, 2005).
Haustið 2010 voru rétt tæplega 20 þúsund nemendur á háskólastigi á Íslandi en brotthvarf úr háskólanámi hér á landi er mikið (Hagstofa Íslands, 2004, 2011). Þó ekki séu
fyrir hendi nákvæmar upplýsingar um umfang þess hefur það mælst allt að 57% á
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fyrsta ári í einstaka námsgreinum (Háskóli Íslands, 2008; Ríkisendurskoðun, 2007).
Auk þess hverfur þó nokkuð stór hópur nemenda, eða allt að 8%, frá námi eftir að
hafa lokið tveimur þriðju hlutum þess eða meira (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik
H. Jónsson, 2008).
Lítið er til af rannsóknum á brotthvarfi úr háskólanámi hérlendis og hafa þær
einkum beinst að nemendum sem hverfa frá snemma á námsferlinum. Að sumu leyti
er ekki óeðlilegt að háskólanemendur hætti námi á fyrri stigum þess, sérstaklega í
opinberum skólum þar sem eru fáar inntökutakmarkanir, engin skólagjöld og fjölbreytt námsframboð. Brotthvarfi nemenda sem komnir eru langt áleiðis í námi fylgir
meira tap fyrir viðkomandi nemendur, skólastofnun og samfélagið í heild. Skólinn
og nemandinn hafa varið tíma og fjármunum til náms sem nemandinn lýkur ekki og
brotthvarf úr námi veldur röskun á náms- og starfsferli einstaklingsins (Hovdhaugen,
2009; Ríkisendurskoðun, 2007). Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í
reynslu einstaklinga sem horfið hafa frá háskólanámi sem þeir voru komnir vel á
veg með að ljúka. Áhersla var lögð á aðdraganda brotthvarfs og afleiðingar þess fyrir
þróun náms- og starfsferils einstaklinganna.

Bakgrunnur
Helstu ástæður brotthvarfs úr háskólanámi
Tinto (1975, 1982, 1993) hefur sett fram eina af þeim kenningum sem fjalla sérstaklega
um brotthvarf úr háskólanámi (e. student integration theory) og beinir hann sjónum
að samspili nemanda og háskólasamfélags. Hann telur að útskrift ráðist að miklu
leyti af því hvort markmið nemandans séu skýr og háskólanámið þáttur í heildstæðum
náms- og starfsferli. Samkvæmt kenningum um starfsþróun er litið svo á að ungt fólk
um tvítugt sé á svokölluðu könnunarþrepi (e. exploration stage). Þá mótast náms- og
starfstengdur áhugi einstaklingsins með megináherslu á þá möguleika sem eru fyrir
hendi í námi og á vinnumarkaði (Savickas, 2005; Super, 1957; Swanson og Gore, 2000).
Má telja að margir háskólanemendur séu á þessu stigi og áform þeirra því mögulega
enn í mótun.
Tryggð einstaklingsins við viðkomandi skólastofnun er annað lykilhugtak í kenningu Tintos. Hann gagnrýnir að fyrst og fremst hafi verið litið á brotthvarf sem mistök nemandans en lítið fjallað um hlutverk og ábyrgð skólans. Miklu máli skiptir
hvort nemandinn upplifir sig sem fullgildan meðlim í háskólasamfélaginu. Ef honum
gengur vel að aðlagast háskólasamfélaginu og nemendahópnum styrkir það bæði
markmiðssetningu hans og tryggð við skólann og dregur þannig úr líkum á brotthvarfi (Tinto, 1975, 1993). Því meira sem kennarar og annað starfsfólk skóla sinna
nemendum og því meiri samskipti sem nemendur hafa sín á milli þeim mun minni
líkur verða á brotthvarfi úr námi (sjá t.d. Braxton, Milem og Sullivan, 2000; McKenzie
og Schweitzer, 2001; Tinto, 1982, 1993, 1997).
Erfiðleikar við að aðlagast háskólasamfélaginu eru meginástæða brotthvarfs úr
háskólanámi samkvæmt Tinto (1975, 1993). Bean er einn þeirra sem gagnrýnt hefur
Tinto fyrir að taka ekki nægilegt tillit til annarra mikilvægra áhrifaþátta. Í kenningu
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sinni (e. student attrition model) leggur Bean áherslu á félagslega stöðu nemandans,
fjölskylduna og aðstæður á vinnumarkaði (Bean 1980, 1982; Cabrera, Nora og
Castañeda, 1993). Rannsóknum ber saman um að háskólanemar sem eiga háskólamenntaða foreldra hverfa síður frá námi en aðrir (sjá t.d. Ishitani, 2003; Ozga og
Sukhnandan, 1998; Stratton, O´Toole og Wetzel, 2007, 2008). Jafnframt hefur komið
fram að hvatning og stuðningur frá fjölskyldu ýtir undir þrautseigju í námi, bæði á
framhalds- og háskólastigi, og dregur úr líkum á brotthvarfi (Eggens, van der Werf
og Bosker, 2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005; Smith og
Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007). Áhrif foreldra minnka þó eftir því sem háskólanemendur eru eldri (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010).
Vinna samhliða háskólanámi eykur aftur á móti líkur á því að nemendur hætti námi
(sjá t.d. Montmarquette, Viennot-Briot og Dagenais, 2007; Smith og Naylor, 2001;
Stratton o.fl., 2007, 2008).
Bean telur háskólanema ávallt vega og meta hvort þeir hafi meiri ávinning af því
að vera í námi en að sinna öðrum hlutverkum í lífinu, svo sem á vinnumarkaði (Bean,
1980, 1982, 1983). Samkvæmt lífsskeiðakenningunni (e. life-span theory) þróast námsog starfsferill einstaklings smám saman út frá sjálfsvitund hans og þeim meginhlutverkum sem hann sinnir á lífsleiðinni sem námsmaður, starfsmaður, fjölskyldumeðlimur og borgari (Savickas, 2005; Swanson og Gore, 2000). Nemandi í háskóla sinnir,
eða stefnir á að sinna, mörgum þessara hlutverka. Á Íslandi hefur fólk háskólanám
um og yfir tvítugt og því er ekki óalgengt að nemendur hafi stofnað fjölskyldur og
þurfi að sjá fyrir sér samhliða námi. Fjölskylduábyrgð og vinna með námi dregur úr
tækifærum nemenda til virkrar þátttöku í félagslífi skólans, ýtir undir togstreitu á
milli hlutverka og getur gert aðlögun þeirra að háskólasamfélaginu erfiða (Cabrera
o.fl., 1993; Sandler, 2000; Tinto, 1993).
Óhjákvæmilegt er að líta til þess að kenningar Tintos og Beans eru settar fram fyrir
um þremur áratugum í Bandaríkjunum. Velta má fyrir sér hversu vel þær eigi við nú á
tímum og við íslenskar aðstæður. Á þessum tíma var hlutfall háskólamenntaðra lægra
en nú tíðkast og minna um að fólk stundaði háskólanám sem hlutanám samhliða starfi
(sjá t.d. Cabrera o.fl., 1993; Herzog, 2005; Sandler, 2000). Engu að síður virðast rannsóknir síðustu áratuga styðja þær í meginatriðum (Cabrera o.fl., 1993; Hovdhaugen,
2009; McKenzie og Schweitzer, 2001; Sandler, 2000; Smith og Naylor, 2001) og ekki
hafa verið settar fram nýrri heildstæðar kenningar um brotthvarf úr háskólanámi (sjá
t.d. Herzog, 2005; Mannan, 2007). Rannsóknum ber saman um að brotthvarf úr námi
sé flókið ferli þar sem spila saman bakgrunnur einstaklingsins, stuðningur fjölskyldu,
fyrri frammistaða í námi, aðlögun hans að viðkomandi skólastofnun og þær aðstæður
sem hann býr við í daglegu lífi (sjá t.d. Eggens o.fl., 2008; Johnson, 2006; Ozga og
Sukhnandan, 1998; Stratton o.fl., 2007; Tinto, 1993).
Í nýlegri íslenskri rannsókn eru helstu ástæður brotthvarfs háskólanema að mestu
leyti sambærilegar við niðurstöður erlendra rannsókna og tengjast einkum ástandi
á vinnumarkaði, markmiðssetningu í tengslum við nám og erfiðleikum við að samræma nám starfi og öðrum hlutverkum í lífinu (Háskóli Íslands, 2008; Heiður Hrund
Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Flestar rannsóknir hafa beinst að snemmbúnu
brotthvarfi. Þessi rannsókn beinist hins vegar að því að kanna hvaða þættir skipti
mestu máli í aðdraganda að brotthvarfi þeirra sem hætta seint á námsferlinum.
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Afleiðingar brotthvarfs úr háskólanámi
Athyglisvert er að ekki eru til heildstæðar kenningar um afleiðingar brotthvarfs úr
háskólanámi fyrir einstaklinginn. Náms- og starfstengdur áhugi þróast aðallega hjá
ungu fólki sem er á könnunarþrepi samkvæmt kenningum um þróun starfsferils
(Swanson og Gore, 2000). Því er ekki óeðlilegt að ungt fólk hætti í námi og taki upp
þráðinn síðar í öðru námi eins og fram hefur komið í nýlegri rannsókn á afburðanemendum hérlendis (Lóa Hrönn Harðardóttir, 2010) og í brotthvarfsrannsóknum
í Noregi (Hovdhaugen, 2009). Segja má að háskólakerfið og sérstaklega opinberu
háskólarnir bjóði nemendum upp á að prófa sig áfram þar sem ekki eru skólagjöld og
flest nám er án inntökutakmarkana. Aftur á móti er meiri ástæða til að hafa áhyggjur
af afleiðingum þess að hverfa frá á seinni stigum náms. Undir lok könnunarþrepsins er
komið að undirþrepi því sem Super (1957) kallar framkvæmd en þá býr háskólaneminn
sig undir þau umskipti að fara út í atvinnulífið og skapa sinn eigin starfsferil. Hverfi
hann frá námi kemst hann ekki fyllilega yfir á þetta framkvæmdaþrep og getur upplifað það þannig að hann hafi misst stjórn á náms- og starfsferli sínum (Savickas, 2005).
Ljóst er að brotthvarf getur haft áhrif á námstengda sjálfsmynd fólks og trú á eigin
getu til að takast á við skólagöngu. Rannsóknir á ungu fólki sem horfið hefur úr framhaldsskólanámi sýna að það upplifir sig minnimáttar og hefur litla trú á eigin getu
í námi (Ágústa Björnsdóttir, 2007; Hsieh, Sullivan og Guerra, 2007; Kristjana Stella
Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Háskólamenntun eykur valmöguleika á vinnumarkaði og möguleika á störfum sem njóta virðingar í samfélaginu (Blustein, Kenna,
Gill og DeVoy, 2008; Gerður G. Óskarsdóttir, 1995, 2000). Í könnun kom í ljós að um
70% þeirra sem höfðu hætt í háskólanámi voru í störfum sem ekki kröfðust menntunar umfram grunnskóla (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Bendir
það til þess að brotthvarf úr námi geti haft neikvæðar afleiðingar fyrir starfsferil fólks,
stöðu þess á vinnumarkaði og tekjumöguleika (Blustein, Juntunen og Worthington,
2000; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Lítið er þó vitað um þær afleiðingar sem það hefur
fyrir náms- og starfsferil fólks að hætta á síðari stigum háskólanáms og er sjónum
beint að því í þessari rannsókn.

Aðferð
Þátttakendur
Tekin voru viðtöl við fólk sem hætti í háskólanámi á síðari stigum þess. Þátttakendur voru sjö einstaklingar sem hurfu frá grunnnámi í félags- eða hugvísindum við
Háskóla Íslands þar sem brotthvarf úr námi er hvað mest (Háskóli Íslands, 2008;
Ríkisendurskoðun, 2007). Leitað var ábendinga um mögulega þátttakendur frá námsog starfsráðgjöfum við Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands og frá nemendum við
Félags- og mannvísindadeild skólans. Haft var samband við mögulega þátttakendur í
gegnum síma og þeim kynnt fyrirkomulag og tilgangur rannsóknarinnar.
Þátttakendurnir voru á aldrinum 25–44 ára, þrjár konur og fjórir karlmenn. Við
val á þátttakendum voru sett þau viðmið að þeir hefðu lokið 120 ECTS-einingum
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eða meira af 180 eininga grunnnámi og að þeir hefðu ekki lokið háskólaeiningum
í að minnsta kosti eitt skólaár. Allir þátttakendur lögðu stund á nám til BA-gráðu í
félags- eða hugvísindum við Háskóla Íslands. Við framsetningu á niðurstöðum var
þess gætt að ekkert kæmi fram sem gerði einstaklingana þekkjanlega. Þátttakendum
eru hér gefin nöfnin Hanna, Arna, Hrannar, Jóhann, Gísli, Brynhildur og Stefán. Arna
og Brynhildur áttu eftir eitt til tvö námskeið auk BA-ritgerðar en aðrir þátttakendur
áttu einungis BA-ritgerð eftir.

Framkvæmd
Rannsóknin er byggð á hálfopnum einstaklingsviðtölum sem fóru fram á tímabilinu
september 2008 til apríl 2009. Fyrsti höfundur, sem starfað hefur um árabil sem námsog starfsráðgjafi við Háskóla Íslands, tók öll viðtölin. Flest fóru þau fram á vinnustað
hans og höfðu viðmælendur hönd í bagga varðandi val á staðsetningu. Hvert viðtal
var 60–90 mínútur að lengd. Í viðtölunum var sjónum beint að líðan viðmælenda í
háskólanáminu, ástæðum þess að þeir hurfu frá námi, starfsferli þeirra og þeim áhrifum
sem þeir töldu að brotthvarf frá námi hefði haft á náms- og starfsferil þeirra, sjálfsmynd og almenna líðan.

Greining og úrvinnsla
Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory)
þar sem greining fer fram bæði samhliða gagnaöflun og að henni lokinni. Öll gögn voru
lesin gaumgæfilega og með opinni kóðun var leitað að þemum eða kóðunarflokkum.
Með markvissri kóðun voru gögnin síðan lesin út frá hverjum kóðunarflokki og leitað
eftir tilteknum atriðum í gögnunum sem tengdust viðkomandi hugtaki eða þema
(Charmaz, 2006). Við gagnagreininguna var beitt sífelldum samanburði (e. constant
comparative method) þannig að tekin voru viðtöl og hafist handa við að greina þau
áður en aflað var frekari gagna. Síðan var frekari gagna aflað, þau unnin með framangreindum hætti og greining þeirra borin saman við fyrri greiningar þar til fræðilegri
mettun var náð. Með skipulögðum aðferðum grundaðrar kenningar var leitast við
að safna gögnum sem gáfu sem fjölbreyttasta mynd af viðfangsefninu og fylltu upp í
eyður í niðurstöðunum (Charmaz, 2006; Creswell, 2007).

Niðurstöður
Niðurstöðum er skipt í þrjá meginkafla og þar eru kynnt þau þemu sem fram komu í
viðtölunum. Fyrst er fjallað um aðdraganda náms og hvernig viðmælendum gekk að
aðlagast háskólasamfélaginu. Síðan er námstímanum lýst og aðdraganda brotthvarfs.
Að lokum er fjallað um mat viðmælenda á afleiðingum brotthvarfs fyrir þróun námsog starfsferils þeirra og almenna líðan.
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Aðdragandi náms og aðlögun að háskólasamfélaginu
Félagslegur og menntunarlegur bakgrunnur þátttakenda er nokkuð fjölbreyttur. Fjórir
þeirra eru fæddir og uppaldir á landsbyggðinni en þrír eru af höfuðborgarsvæðinu.
Þeir stunduðu framhaldsskólanám í fjölbrautaskólum og menntaskólum af ólíkum
stærðum og gerðum og á mismunandi námsbrautum. Þeim gekk ágætlega í framhaldsskóla og höfðu ekki mikið fyrir námi. Flestir töldu að framhaldsskólinn hefði
veitt þeim nokkuð góðan undirbúning fyrir háskólanám. Aðeins einn faðir af þeim
fjórtán foreldrum sem að viðmælendum standa hefur háskólamenntun. Engu að síður
voru viðmælendur á einu máli um að fjölskyldur þeirra hefðu veitt þeim stuðning og
hvatningu til háskólanáms.
Námsval viðmælenda var lítt ígrundað og í sumum tilvikum nánast tilviljanakennt.
Að framhaldsskóla loknum voru þeir óvissir um hvað þeir vildu læra en lýsa því
þannig að þeir hafi ákveðið að ,,prófa“ viðkomandi námsgrein eins og fram kemur í
máli Hrannars:
Þetta er fag sem ég hef svona mikinn áhuga á þannig að það kitlaði mann svolítið
að prófa það. Ég var sko síðasta árið í menntaskóla mikið að skoða hvað ég ætti að
gera og það auðvitað dundu á manni sko kynningar alls staðar að og svo svona datt
maður svolítið inn á þetta þegar maður var að fletta í gegnum námsframboðið og svo
bara líkaði manni þetta vel þegar maður fór að prófa, fór að koma í tíma og þannig
og ákvað bara að halda áfram.

Enginn valdi nám með það að leiðarljósi að námið væri hagnýtt á vinnumarkaði heldur
virðist áhugi, félagsskapur og það að þeir töldu sig ráða vel við námið hafa ráðið
mestu um námsvalið. Þeir töluðu um háskólaárin sem ánægjulegan tíma og þeim leið
almennt vel í náminu. Arna sagði þó að háskólalífið hefði verið talsvert öðruvísi en
hún átti von á. Henni fannst erfitt að vera í stórum nemendahópum og leið miklu
betur í skólanum eftir að hún skipti yfir í þá námsgrein sem hún ílengdist í en þar voru
námskeið tiltölulega fámenn.
Misjafnt er hversu virkan þátt viðmælendur tóku í félagslífi háskólans, allt frá því
að vera mjög virkir til þess að eiga lítil samskipti við samnemendur. Hanna var til
dæmis mjög virk í félagslífi innan skólans og naut félagsskapar samnemenda. Arna
tók hins vegar afar lítinn þátt í félagslífi nemenda. Hún kynntist fáum og þau samskipti sem hún átti við aðra nemendur voru einkum við þá sem hún þekkti fyrir, til
dæmis úr framhaldsskóla. Gísli og Hrannar sögðu það ,,heilmikil viðbrigði að hefja
háskólanám“ og að þeir hefðu saknað framhaldsskólans. Þeir orðuðu það báðir svo
að þeir hefðu þurft að ,,slíta sig“ frá framhaldsskólanum og þeim vinahópi sem þeir
áttu þar.
Þátttakendur voru nokkuð sammála um að þeir hefðu mætt jákvæðu viðmóti í
samskiptum sínum við kennara háskólans en hefðu lítið leitað til þeirra utan kennslustunda. Arna og Brynhildur leituðu þó nokkrum sinnum til kennara til þess að fá frest
á verkefnaskilum og sögðu þá ávallt hafa tekið þeim vel. Arna skilgreindi samskipti
sín við kennara skólans sem ,,persónuleg“ og sagði þá jafnvel hafa haft samband við
sig að fyrra bragði til að inna sig eftir verkefnum sem hún átti að vera búin að skila.
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Hrannar sagði aftur á móti að viðmót kennara gagnvart nemendum hefði verið eins
misjafnt og þeir voru margir. Honum fannst aðgengi að kennurum nokkuð gott en
fjarlægð á milli nemenda og kennara í fjölmennum námskeiðum mikil.
Enda þótt námsval viðmælenda hafi ekki verið vel ígrundað voru þeir sammála
um að námið hefði verið skemmtilegt. Þeir töldu sig hafa eflst og þroskast á námstímanum og lært margt gagnlegt sem nýttist þeim bæði í starfi og í lífinu almennt.
Þeir höfðu mjög óljósar hugmyndir um störf sem þeir gætu leitað í að námi loknu og
háskólanámið var því ekki meðvitað skref til að ná starfstengdum markmiðum. Þeir
ílengdust í viðkomandi námi vegna þess að það var ,,skemmtilegt“ og ,,áhugavert“
fremur en að þeir hefðu velt því fyrir sér hversu hagnýtt það væri á vinnumarkaði.
Þetta kom til dæmis fram í máli Gísla, en hann valdi nám eingöngu út frá áhuga:
Þetta er náttúrulega bara fræðigrein, þú veist, þetta er náttúrulega ópraktískasta nám
í bransanum … Ég hafði engan starfsvettvang í huga, ég hugsa ekkert þannig. Fyrir
mér er nám ekkert, þú veist, að velja einhvern vettvang og starfa við hann alla ævi.

Gísli sagði sína nánustu hafa undrast mjög námsval sitt og ekki fundist hann velja
hagnýtt nám. Hann hafi því iðulega þurft að réttlæta námsvalið bæði fyrir fjölskyldu
og vinum:
Það fannst öllum það hneykslanlegt bara að ég hefði verið að velja þetta nám í hérna
hvað getum við sagt, stærsta uppgangstíma Íslandssögunnar. Ég hef svona aðeins
öðruvísi lífsviðhorf heldur en margir aðrir sem ég þekki og þú veist mikill þrýstingur ,,af hverju fórstu ekki að læra viðskiptafræði, viðskiptafræði, viðskiptafræði,
viðskiptafræði“. Ég hef engan áhuga á því, sko bara ekki vott. … Ég þurfti að réttlæta
fyrir öðrum að það eru ekki allir eins og að það hafa ekki allir áhuga á sama hlutnum.

Hanna tók í sama streng og sagði að námið sem hún lagði stund á veitti lítil sem engin
réttindi á vinnumarkaði. Hún orðaði það sem svo að ,,svona gráða segi ekki neitt“ og
væri ,,fljótandi menntun“ sem hefði ekki tengsl við ákveðinn starfsvettvang. Hún taldi
þetta hafa virkað letjandi á sig og ef hún hefði valið starfsréttindanám á heilbrigðisvísindasviði, sem hana langaði alltaf til að leggja stund á, hefði hún líklega lokið námi:
Þá hefði ég örugglega klárað. Ég meina, ég hefði ekki hætt og sleppt lokaverkefninu,
þá hefði ég ekkert fengið vinnu. Þú veist, það hlýtur að ýta á mann.

Námstíminn og aðdragandi brotthvarfs úr námi
Viðmælendur eiga það sameiginlegt að þeim gekk ágætlega í háskólanáminu og
hafa sjaldan eða aldrei fallið á prófi. Þeir skilgreindu sig sem nemendur sem vinna í
skorpum og þrír þeirra orðuðu það sem svo að þeir hefðu verið ,,fastir” í þeim vinnubrögðum sem þeir vöndu sig á í framhaldsskóla. Tími í tengslum við námið var lítið
skipulagður og þeir áttu það til að fresta verkefnum fram á síðustu stundu eða fara
fram yfir skiladaga. Þeir töldu styrkleika sína í námi vera þá að þeir væru fljótir að tileinka sér nýtt efni, læsu hratt og ættu auðvelt með að taka próf. Ritgerðaskrif vöfðust
hins vegar fyrir nokkrum þeirra. Almennt nýttu þeir sér ekki þá stoðþjónustu sem er
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til staðar fyrir nemendur skólans í tengslum við vinnubrögð og skipulagningu í námi.
Hrannar sagði:
Það hefði örugglega verið gott fyrir mann einhvern tímann að fara eitthvað til námsráðgjafa eða sko fá hjálp en maður svona þrjóskaðist við að gera þetta bara sjálfur.
Maður hefði kannski fengið einhverjar ráðleggingar varðandi betri vinnubrögð.

Fimm af viðmælendunum sjö eiga einungis eftir að ljúka BA-ritgerð í náminu en
Brynhildur og Arna eiga einnig eftir eitt til tvö námskeið. Þeir sem einungis eiga eftir
BA-ritgerð ætluðu sér að skrifa hana með fullu starfi á fyrsta ári eftir að þeir luku
námskeiðum. Þrátt fyrir góðan ásetning varð þeim lítið úr verki, eins og kom fram í
máli Gísla:
Ég sagði bara þetta er ekkert mál, þetta eru bara sex einingar eða eitthvað, þannig að
ég fór bara að vinna á fullu … þannig að ég var í 150% starfi eða eitthvað og þá náttúrulega gerist ekki neitt.

Allir voru þeir sammála um að ef þeir hefðu skipulagt sig á annan hátt, unnið ritgerðina samhliða námskeiðum eða strax eftir að þeir luku þeim, hefðu þeir að öllum líkindum lokið námi. Þótt nemanda takist að komast í gegnum námskeið með óöguðum
vinnubrögðum virðast þau verða honum verulega til trafala þegar kemur að BAritgerðarskrifum, eins og kom skýrt fram hjá Jóhanni:
Maður er vanur að gera eitthvað svona þú veist, ég dríf mig með tuttugu blaðsíður,
það er svona kannski það mesta sem maður hefur gert áður, kannski á sex, átta tímum
með svolítið svona óskipulögðum vinnubrögðum. … Þessi aðferð hún dugði fyrst af
því að tíu, fimmtán blaðsíðna ritgerð, þú skrifar hana bara, en þarna [í BA- ritgerð]
þarftu að skipuleggja hvern kafla og búa til beinagrind.

Hrannar tók í sama streng og lýsti vinnubrögðum sínum þannig að hann hefði ekki
sett sér nein markmið né tímaáætlanir og ítrekað frestað vinnu við ritgerðina:
Bara ef maður hefði sett meiri kraft í þetta strax í byrjun. Maður bara var einhvern
veginn í einhverjum hægagangi með þetta, setti sér engin tímamörk með neitt og það
náttúrulega fór að koma í ljós að maður var svolítið óöruggur með að skipuleggja
tímann og svona. Svo þegar á leið þá fór maður bara að ýta þessu svolítið svona á
undan sér og maður hugsaði bara að maður gæti klárað þetta á næstu önn og svo
gerði maður aldrei neitt í því og því lengur sem maður frestar því erfiðara verður
það. … Svo var maður náttúrulega ekkert að setja sér nein markmið með að klára
eitthvað visst mikið fyrir einhvern vissan tíma.

Athyglisvert er að val á viðfangsefni BA-ritgerðar reyndist flestum viðmælendum erfitt.
Þeir mikluðu ritgerðina fyrir sér og töldu að ritgerðarefnið þyrfti að vera ,,merkilegt“,
,,skemmtilegt“ og ,,áhugavert“. Efnið sem loks varð fyrir valinu reyndist oft flókið og
erfitt viðureignar og flestir töldu að þeir væru búnir með ritgerðina ef þeir hefðu valið
einfaldara efni. Arna sagðist vera ,,logandi hrædd“ við að þurfa að velja efni og taldi
jafnvel að hræðslan gerði það að verkum að hún kæmi sífellt með afsakanir fyrir því
að ljúka ekki náminu.
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Skýrt kom fram að þátttakendur vildu fá meiri leiðbeiningar um skrif lokaritgerða.
Allir töldu þeir æskilegt að deildir skólans byðu upp á námskeið fyrir nemendur á
lokamisseri sem fæli í sér fræðslu og aðhald við skrifin. Hugmyndir þeirra um fyrirkomulag slíks námskeiðs voru þó ólíkar. Á heildina litið voru þeir óöruggir með ritgerðarskrifin, eins og kom fram í máli Örnu þegar hún sagði: ,,Ég veit ekkert hvernig
það gengur fyrir sig eftir að það misseri hefst sem maður er skráður í BA-ritgerð.“
Þeir viðmælendur sem komnir voru með leiðbeinendur við BA-ritgerð sögðu samband sitt við þá nokkuð gott og aðgengi að þeim ágætt. Þeir voru þó óöruggir um
hlutverk leiðbeinandans og hvers þeir mættu vænta af honum. Þeim fannst erfitt að
hafa frumkvæði að því að hitta hann, sérstaklega þegar illa gekk við ritgerðarskrifin,
og töluðu um að þeir skömmuðust sín þá fyrir að vera ekki ,,duglegri“. Þeir sögðust
gjarnan vilja hafa einhver viðmið um samskiptin. Stefán sagði:
Það hlýtur allt að vera betra heldur en ekkert, ég meina að það séu einhver viðmið,
að vita í rauninni að þetta sé svona ferillinn og þetta sé það sem prófessorinn gerir.
… Þetta þarf ekkert endilega að vera flókið, bara hvernig á að bera sig að við val á
leiðbeinanda það fyrsta og þá kannski í rauninni að leiðbeinandinn sé með einhvers
konar viðmið um hvað sé ætlast til af honum og nemandanum sjálfum.

Í ljós kom að þegar þátttakendur hættu að sitja námskeið í háskólanáminu fjarlægðust
þeir smám saman skólann, námið, samnemendur og jafnvel það efni sem þeir völdu til
BA-ritgerðar. Allir vildu þeir ljúka náminu eftir einhverjum leiðum en fannst tilhugsunin um að taka upp þráðinn aftur mjög erfið. Þeir sem hurfu frá námi fyrir nokkuð
löngu voru hræddir um að leiðbeinandinn hefði ,,gefist upp á þeim“. Til dæmis sagðist
Brynhildur fá ,,hnút í magann“ við þá tilhugsun að hefjast aftur handa og óttaðist að
leiðbeinandinn hefði misst trú á því að hún gæti skrifað ritgerðina. Viðmælendur voru
ekki í sambandi við aðra í svipuðum sporum og töluðu um að þeir upplifðu sig eina
við lokaritgerðarskrifin eins og fram kom í máli Hrannars:
Maður var að vinna og svo ætlaði maður einhvern veginn að gera ritgerðina með
þessu en svo bara einhvern veginn fór maður að fjarlægjast skólann … og maður
fjarlægðist viðfangsefnið svolítið og það varð svolítið erfitt að setjast niður og sem
sagt snúa sér að því aftur. … Manni fannst þetta bara vera einhvern veginn næstum
óyfirstíganlegt sko og fannst maður líka vera svolítið einn í þessu. Það væri gott að
hafa einhvern aðila sem er með manni í þessu, já hafa einhvern sem maður getur
talað um þetta við.

Eftirtektarvert er að enginn viðmælenda hafði sótt vinnustofur á vegum Náms- og
starfsráðgjafar Háskóla Íslands fyrir nemendur sem vinna að lokaritgerðum. Þó leituðu bæði Hrannar og Stefán nýlega til náms- og starfsráðgjafa til þess að fá ráðgjöf og
stuðning við að hefjast aftur handa við BA-ritgerðarskrif.

Afleiðingar brotthvarfs úr námi fyrir þróun náms- og starfsferils
Viðmælendur voru á einu máli um að háskólamenntunin sem þeir lögðu stund á hefði
ekki augljós tengsl við ákveðin störf en töldu þó að háskólagráða myndi skila þeim
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auknum atvinnumöguleikum, hærri launum og meiri réttindum á vinnumarkaði.
Hönnu og Gísla fannst háskólapróf nú til dags hafa að mörgu leyti sama vægi í samfélaginu og stúdentspróf hafði á árum áður, það sé ,,lykillinn að því að geta komið sér
áfram“ á vinnumarkaði. Gísli sagði þó að árangur felist fyrst og fremst í ,,vinnusemi
og hæfni“ en tengdist ekki eingöngu menntun fólks.
Fjórir viðmælenda töldu sig hafa fengið störf út á menntun sína og að hún hefði
verið metin til launa þó þeir hefðu ekki lokið námi. Hanna taldi til dæmis að það
hefði verið horft fram hjá því við ráðningu hennar að hún hefði ekki lokið náminu og
Jóhann tók í sama streng og sagði að í lýsingu á núverandi starfi hans væri gerð krafa
um BA-próf. Arna og Stefán töldu einnig að þau hefðu fengið störf út á menntun sína.
Brynhildur og Gísli sögðu aftur á móti að ekki hefði verið tekið tillit til menntunar við
ráðningu þeirra í núverandi störf og störfin væru algjörlega ótengd menntun þeirra.
Enda þótt viðmælendur teldu það ekki skipta sköpum fyrir möguleika þeirra á
vinnumarkaði að ljúka háskólanáminu, né breyta stöðu þeirra í núverandi starfi, voru
þeir allir sammála um að það yrði mikill persónulegur ávinningur fyrir þá. Hrannar
sagði: ,,Það mundi breyta stöðunni fyrir mig sko, mér myndi allavega líða miklu betur
með sjálfan mig.“
Það kom skýrt fram að allir viðmælendur höfðu áhuga á framhaldsnámi en orðuðu
það sem svo að þeir væru ,,fastir“ í námsferli sínum á meðan þeir lykju ekki BAnáminu. Þeir höfðu þó ómótaðar hugmyndir um það hvaða framhaldsnám þeir vildu
leggja stund á og höfðu lítið kynnt sér námsframboð. Hrannar sagði til dæmis að hann
skoðaði námsframboð lítið því hann vildi einbeita sér að því að reyna að ljúka BAnáminu. Hann vill ekki ,,horfa neitt lengra fram í tímann“. Jóhann orðaði það svo að
fólk með háskólapróf gæti ,,haldið áfram þaðan“ og ætti möguleika á einhvers konar
,,framþróun“ og var þá bæði að vísa til þróunar í námi og starfi. Hann sagði að ,,það
væri auðvitað mun huggulegra að vera bara með BA-prófið og geta farið í eitthvað
meira“.
Fram kom að viðmælendur töldu sjálfsmynd sína nokkuð heilbrigða og fannst háskólanámið hafa haft jákvæð áhrif á hana. Það hafði aftur á móti neikvæð áhrif á trú
þeirra á eigin getu í námi að vera með ólokna prófgráðu í farteskinu. Þeir töluðu um
að ,,hafa ekki náð markmiðum“ sínum og þeir væru með ,,hálfklárað verk“ í höndunum sem þeir skömmuðust sín fyrir. Hrannar sagði: ,,Mér finnst ég vera að bregðast
bæði sjálfum mér og öðrum. Það væri alveg skelfilegt að henda þessu öllu frá sér, öllu
sem maður er búinn að leggja í þetta.“
Brynhildur dró sig út úr félagslífi nemenda við skólann þegar hún náði ekki að
skila BA-ritgerð á tilsettum tíma. Hún kveið því að svara spurningum um námsframvindu og forðaðist því samskipti við samnemendur sína. Hún sagðist einnig forðast
að ræða um námið við foreldra sína því þau væru óánægð með frammistöðu hennar.
Hún skammaðist sín fyrir að hafa ekki tekist að ljúka við BA-ritgerðina og óttaðist að
litið væri þannig á hana að hún gæti ekki lokið þeim verkefnum sem hún tæki að sér:
Mér finnst maður líta út fyrir að vera eitthvað, ég veit það ekki, svona trassi. … Þetta
skiptir miklu máli þegar maður fyllir út ferilskrá að vera ekki með, þú veist, með
fjögurra ára námsferil sem að maður klárar ekki. Ég held að það skipti máli bara

42

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

H r a fn h i l d u r V. Kja rta nsd ót ti r, K ristjan a St el l a B lö n da l o g Si f Ei n a rsd ót ti r

svona upp á að fólk líti ekki á mig sem manneskju sem að klárar ekki verkefni sem
hún tekur að sér og svona … það er svona helst þess vegna sem að ég myndi vilja
klára þetta.

Þegar Brynhildur er spurð hvaða menntun hún hafi segist hún vera háskólamenntuð
en tekur fram að hún hafi ekki lokið námi. Hún réttlætir það að hún hafi ekki lokið námi
með því að segja að í núverandi starfi fái hún mun hærri laun en hún gæti nokkurn
tímann fengið út á háskólamenntun sína. Hún telur fólk samþykkja þá afsökun. Arna
og Hanna reyna hins vegar að komast hjá því að geta þess að þær hafi ekki lokið háskólanáminu. Hanna sagðist stundum ,,ljúga“ og segjast vera háskólamenntuð því
henni finnist það líka vera lygi að hún hafi ekki neina menntun. Gísli og Stefán voru á
sama máli og líta svo á að þeir séu háskólamenntaðir þó svo að þeir hafi ekki ,,prófið
sem sannar það“.

Umræður
Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að nemendur sem hurfu frá háskólanámi síðla á námsferlinum töldu ómarkvisst námsval helstu ástæðu þess að þeir hættu
námi, svo og það að námið var ekki ígrundað skref á náms- og starfsferli þeirra. Þá
höfðu þeir ekki heldur tileinkað sér agaðar námsvenjur. Þeim fannst námstíminn við
Háskóla Íslands hafa verið ánægjulegur tími og fengu hvatningu og stuðning til náms
frá fjölskyldum sínum. Þeim gekk ágætlega í námi þar til kom að BA-ritgerðarskrifum. Þeir töldu það ekki skipta sköpum fyrir sig í núverandi starfi að ljúka náminu en
álitu að háskólagráða myndi styrkja stöðu þeirra á vinnumarkaði og auka möguleika
á frekara námi. Þeir höfðu upplifað skömm yfir að hafa ekki lokið því námi sem að var
stefnt og töldu að það yrði mikill persónulegur ávinningur að ljúka náminu.
Áberandi var að námsval viðmælenda var fremur ómarkvisst og náms- og starfsferill þeirra ómótaður. Þessar niðurstöður styðja hugmyndir Tintos (1975, 1993) um
að útskrift nemenda ráðist að miklu leyti af því hvort markmið með námi séu skýr og
háskólanámið þáttur í heildstæðum náms- og starfsferli. Þær eru jafnframt í samræmi
við þær niðurstöður að nemendur velja oft nám frekar út frá áhuga en hagnýtu gildi
(Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2010). Könnun meðal
brotthvarfsnemenda við Háskóla Íslands sýnir að rúmlega helmingi þeirra fannst
erfitt að velja sér háskólanám (Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008).
Sambærilegar niðurstöður hafa einnig komið fram í erlendum rannsóknum (sjá t.d.
Ozga og Sukhnandan, 1998; Smith og Naylor, 2001; Stratton o.fl., 2007, 2008).
Nemendurnir virtust hafa aðlagast háskólasamfélaginu nokkuð vel og ekki skorti
á tryggð þeirra við skólann. Þeim leið ágætlega í náminu þar til kom að skrifum lokaritgerðar en mjög misjafnt var hversu virkan þátt þeir tóku í félagslífi innan skólans.
Vera má að aðlögun nemenda að háskólasamfélaginu vegi minna í tengslum við brotthvarf síðla á námsferlinum en við upphaf hans en flestar rannsóknir beina sjónum að
brotthvarfi við upphaf háskólanáms eða á fyrstu tveimur árum í námi (sjá t.d. Herzog,
2005; Johnson, 2006; Stratton o.fl., 2007, 2008; Tinto, 1993). Viðmælendur virtust þó
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standa einir eftir þegar samnemendur útskrifuðust og ekki hafa haft tækifæri til að
kynnast öðrum í svipuðum sporum.
Brotthvarfsnemarnir sjö sem rætt var við náðu ágætum árangri í háskólanámi sínu
og álitu sig hafa verið nokkuð vel undirbúna fyrir háskólanám. Þeim gekk að eigin
sögn vel í framhaldsskóla en almennt ber rannsóknum saman um að námsárangur
í framhaldsskóla spái fyrir um gengi í háskólanámi (sjá t.d. Johnson, 2006; Jón Torfi
Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2005; McKenzie og Schweitzer, 2001). Athyglisvert er að þeir töldu engu að síður að vinnubrögðum sínum hefði verið ábótavant og
virðist það einkum hafa komið niður á þeim þegar þeir þurftu að sýna sjálfstæð og
öguð vinnubrögð í BA-verkefni.
Þegar horft er til afleiðinga brotthvarfs fyrir þróun náms- og starfsferils þessara
einstaklinga virðast þær ekki alvarlegar fyrir núverandi starf. Allir viðmælendur að
einum undanskildum voru í starfi og flestir þeirra voru nokkuð sáttir, jafnvel í þeim
tilvikum þegar störfin tengdust ekki menntun þeirra. Athygli vekur að fjórir þeirra
töldu að gerð væri krafa um háskólamenntun í núverandi störfum en horft hefði verið
fram hjá því við ráðningu að þeir höfðu ekki lokið námi. Þótt þátttakendur væru
nokkuð ánægðir í núverandi störfum töldu þeir sig hafa takmarkaða möguleika á
vinnumarkaði. Þeir voru allir á einu máli um mikilvægi þess að hafa háskólagráðu
í nútímaþjóðfélagi og orðuðu það sem svo að ,,háskólagráðan myndi opna dyr að
fleiri mögulegum störfum“ og gera þeim kleift að þróa starfsferil sinn. Einnig virðist
brotthvarf úr námi hafa haft mikil áhrif á þróun námsferils hjá þessum einstaklingum
því enginn þeirra hefur farið í frekara nám á þeim tíma sem liðinn er síðan þeir voru
virkir nemendur við Háskóla Íslands. Þeir höfðu þó allir hug á að mennta sig frekar
og horfðu þá einkum til meistaranáms.
Það virðist hafa haft nokkuð mikil áhrif á sjálfsmynd og almenna líðan þátttakenda að hafa ekki lokið háskólanáminu. Þeir höfðu mikla sektarkennd yfir því og
töluðu um það sem markmið sem þeir hefðu ekki náð eða ,,ólokið verkefni“. Þeim
fannst þeir hafa brugðist sjálfum sér, fjölskyldum sínum og jafnvel vinnuveitendum í
þeim tilvikum þar sem þeir voru ráðnir á þeim forsendum að þeir myndu ljúka námi
samhliða starfi. Þeir áttu því erfitt með að svara spurningum um menntun sína og
gripu jafnvel til þess ráðs að segjast hafa lokið háskólanámi. Í rannsókn Jóhönnu Rósu
Arnardóttur (2003) komu fram sambærilegar niðurstöður þar sem fólki fannst skipta
miklu máli fyrir sjálfsöryggi að geta sagt ,,ég er …“ og vísa síðan í ákveðið starfsheiti.
Alvarlegast er að brotthvarfið virðist hafa haft þær afleiðingar, líkt og komið hefur
fram hjá yngra fólki sem hefur horfið frá námi á framhaldsskólastigi (Ágústa Björnsdóttir; 2007; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002), að viðmælendur hafi
litla trú á eigin getu í námi. Þeir hafa einnig áhyggjur af því að leiðbeinandi þeirra við
ritgerðarskrifin hafi misst trú á þeim. Athyglisvert er að þetta gerist þó að þeir hafi
staðið sig vel í námi að öllu öðru leyti en því að ljúka lokaritgerð og útskrifast.
Í þessari rannsókn var rætt við sjö einstaklinga af tveimur fræðasviðum Háskóla
Íslands. Það vekur upp spurningar um hvort hægt sé að heimfæra niðurstöður hennar
upp á nemendur sem stunda nám á öðrum fræðasviðum. Ef til vill eiga niðurstöður
hennar síður við um þá sem eru í starfstengdu námi og hafa skýrari markmið þar sem
prófgráðan og jafnvel löggilding í kjölfar hennar er aðgöngumiði að starfi. Jafnframt
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er erfitt að meta hvort niðurstöðurnar eigi við um þá sem stunda nám í háskólum þar
sem inntaka er takmörkuð og greiða þarf skólagjöld því brotthvarf er samspil einstaklingsbundinna, stofnanalegra og samfélagslegra þátta sem móta náms- og starfsferil
fólks eins og fram hefur komið.
Þrátt fyrir þessa annmarka benda niðurstöðurnar til þess að síðbúið brotthvarf úr
háskólanámi geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir náms- og starfsferil fólks. Þær geta
einnig verið leiðarljós um það hvernig koma megi í veg fyrir síðbúið brotthvarf. Mikilvægt er að hafa í huga að brotthvarf getur verið langt ferli og virðist, hjá þeim sem hér
var rætt við, meðal annars eiga sér rætur í skorti á markmiðssetningu ásamt óöguðum
og óskipulögðum vinnubrögðum sem þeir hafa tamið sér á fyrri stigum náms. Námsog starfsráðgjöf gegnir lykilhlutverki í því að aðstoða einstaklinginn við að móta
náms- og starfsferil sinn (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005; Gysbers og Henderson, 2000;
Sandler, 2000) og þess vegna er afar mikilvægt að ungmenni hafi greiðan aðgang að
heildstæðri og öflugri náms- og starfsráðgjöf í gegnum allan námsferilinn (Lent, 2005;
Sandler, 2000). Það er einnig æskilegt að náms- og starfsráðgjafar, ásamt kennurum,
reyni eins og kostur er að ýta undir og vekja athygli háskólanema á mikilvægi þess að
skipuleggja vel tíma sinn og temja sér öguð vinnubrögð í námi. Með því getur nemandinn auðveldað sér verulega vinnuna við námið og þá ekki síst við lokaritgerðarskrif (sjá t.d. Braxton o.fl., 2000; Eggens o.fl., 2008; McKenzie og Schweitzer, 2001).
Einnig má velta fyrir sér hvort skortur á skýrum markmiðum hafi haft letjandi áhrif á
vinnubrögð þessara nemenda og ýtt þannig undir hvernig fór.
Skýrt kom fram að viðmælendum fannst skorta leiðbeiningar og fræðslu um skrif
lokaritgerða í háskólanámi. Þeir töldu sig ekki fá nægilegan stuðning innan skólans og
upplifðu sig einangraða við ritgerðarskrifin. Einnig voru þeir óöruggir í samskiptum
sínum við leiðbeinendur við BA-ritgerðir og töldu að hlutverk leiðbeinanda mætti
vera betur skilgreint. Þeir áttu í erfiðleikum með að finna viðfangsefni til að fjalla um
í lokaritgerð og afmarka efnið. Samkvæmt Tinto (1997) er mikilvægt að beina sjónum
að því hvernig skólastofnunin getur ýtt undir aðlögun nemans að skólaumhverfinu
og stuðlað að tryggð hans við skólann. Skipulagt aðhald af hálfu skóla fyrir nemendur
sem vinna að lokaverkefnum getur dregið verulega úr líkum á brotthvarfi (sjá t.d.
Braxton o.fl., 2000; Eggens o.fl., 2008; Mannan, 2007; Sandler, 2000; Tinto, 1997). Fram
kemur í niðurstöðum þessarar rannsóknar og fyrri rannsókna (sjá t.d. í Heiður Hrund
Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008; Ozga og Sukhnandan, 1998) að nemendur í
brotthvarfshættu nýta sér lítið þá valfrjálsu stoðþjónustu sem er fyrir hendi innan
háskóla. Í ljósi þessa teljum við að markviss fræðsla og aðhald við lokaritgerðarskrif
þurfi að felast í einhvers konar skyldunámskeiðum innan deilda skólans. Slík námskeið skapa tækifæri fyrir nemendur til að mynda tengsl við samnemendur sem eru
að vinna að sambærilegum verkefnum og geta skýrt betur hlutverk leiðbeinanda.
Ljóst er að brotthvarf úr háskólanámi er flókið ferli sem er tilkomið vegna samspils
margra ólíkra þátta og að neikvæðar afleiðingar síðbúins brotthvarfs eru töluverðar.
Mikilvægt er því að þróa með markvissum hætti þau úrræði sem í boði eru og kynna
mjög vel fyrir nemendum þá stoðþjónustu sem er til staðar í háskólaumhverfinu.
Þótt náms- og starfsval sé alltaf persónuleg ákvörðun einstaklingsins þarf að hlúa
vel að nemendum til að virkja þann kraft sem þarf til að skapa sér eigin starfsferil. Þó
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sjónum hafi aðallega verið beint að einstaklingnum í þessari rannsókn má heldur ekki
gleyma að stofnanir þurfa einnig að leggja sitt af mörkum til að ýta undir og viðhalda
aðlögun nemenda og tryggð við háskólasamfélagið. Þetta á ekki síst við um fjölmenn
fræðasvið þar sem brotthvarf er hvað mest. Hafa ber í huga að brotthvarf hefur ekki
einungis neikvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir stofnanir og samfélagið í heild.
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Late drop-out from university
A qualitative study on antecedents and consequences
ABSTRACT
The drop-out rate from the University of Iceland is unusually high or up to 57% in
some majors. Additionally, up to 8% of students at the University of Iceland drop-out
late in their educational process when they are heading towards graduation (Heiður
Hrund Jónsdóttir & Friðrik H. Jónsson, 2008; Ríkisendurskoðun, 2007). This has
caused a major concern because drop-out is costly both in terms of time and financial
resources for individuals, institutions and the community. This is especially the case
for those that drop out after spending 2–3 years at the University without completing
their degree.
Tinto (1975; 1993) and Bean (1980; 1982) have proposed two complementary models
that explain drop-out and retention among university students. They suggest that
individual factors, such as student goal setting and commitment to the university and
involvement in the community play a role in drop-out. The interaction between student and institution, together with social status, family, parents‘ education and other
commitments or life roles also explain drop-out. Research in the area has been largely
supportive of their conceptualizations (e.g. Cabrera, Nora & Castañeda, 1993; Hovdhaugen, 2009; McKenzie & Schweitzer, 2001; Sandler, 2000; Smith & Naylor, 2001). In
a recent study in Iceland, drop-out students stated that the main reasons for abandoning their studies were: employment opportunities, academic conditions and atmosphere, unclear career goals and difficulties in combining the student role and other
life roles such as family. According to Super´s (1957) theory of career development, it
may not come as a surprise that young people, still in the exploration stage of their
development, have unclear career goals and want to try out different options before
making final decisions. However, very little is known about the antecedents and what
consequences it has for the individual to drop out from university, especially at the
implementing stage when one is about to finish a degree and enter the job-market.
The major aim of this study was to gain insight into the experience of individuals
who have dropped out of university shortly before graduation. The focus is on their
perceived reasons for drop-out and the consequences it has had for their career development and self-perception. Semi-structured interviews were conducted with seven
individuals who had been enrolled as students in the faculties of social sciences or
humanities at the University of Iceland. Five of the students had completed all their
studies except their BA-thesis and two had one or two additional courses left.
The participants were generally content during their course of study and successful in their academic achievements. However, the results showed that their academic
choice had not been thoughtful and both academic and career goals in general were
unclear. Their choice of study was mainly based on their interests or their friends‘
educational choices. Additionally, the students reported difficulties in organizing their
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study time and were unsuccessful in coordinating the task of writing the BA-thesis
with other personal responsibilities. The individuals felt that the university guidelines and support system for writing a BA-thesis were insufficient. However, they had
not taken much advantage of the existing support system during their studies. The
drop-out has had negative consequences because the students feel at a disadvantage
on the job-market and, most notably, dissatisfied with themselves for not having finished their academic studies. They also feel somewhat stuck in their career development. They are interested in further studies; especially in graduate studies which they
are unable to attend until they have completed their undergraduate education. The
results of this study have practical implications for the design of institutional strategies to prevent drop-out. First, career counseling services and guidance seem to play
a key role in helping students clarify their goals and think about their educational
choices in terms of their life-long career. Second, it is important for both counselors
and teachers to make students aware of the importance of good study habits. Third, as
Tinto suggests, the university needs to help students adjust academically and socially
throughout their studies.
Keywords: Late drop-out, college students, academic choice, career goals, career
development
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Líf og störf ungra innflytjenda
Reynsla ungmenna af tíu ára búsetu á Íslandi

Í greininni er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknar meðal níu ungmenna af erlendum
uppruna sem búsett eru á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið var að afla upplýsinga um reynslu
þeirra af lífi og starfi í íslensku samfélagi undanfarin ár. Sérstök áhersla var á upplifun þeirra á
skólagöngu á Íslandi og hvernig þau teldu að íslenskir skólar gætu betur komið til móts við innflytjendabörn. Ítarleg einstaklingsviðtöl voru tekin við níu ungmenni á aldrinum 15–24 ára,
sex stúlkur og þrjá pilta. Tvö þeirra eru af evrópskum uppruna og sjö af asískum. Í greininni er
leitast við að draga fram sögu þeirra og reynslu síðan höfundur tók viðtöl við sömu ungmenni
á árunum 2002–2005. Helstu niðurstöður benda til þess að ungmennin hafi náð að aðlagast
íslensku samfélagi og þau líti framtíðina björtum augum. Þau telja reynslu sína af tveimur
menningarheimum og tungumálakunnáttu veita sér styrk. Nokkur þeirra eiga enn í erfiðleikum
með íslensku í námi sínu. Þau telja að betur megi styðja við íslenskunám innflytjenda í framhaldsskólum og stuðla þurfi að auknum félagslegum tengslum nemenda af ólíkum uppruna.
Efnisorð: Ungmenni af erlendum uppruna, aðlögun, menningarleg sjálfsmynd,
framtíðarsýn

Inngangur
Ungir innflytjendur á Íslandi eru áhugaverður hópur en í honum er m.a. að finna eina
fjölbreyttustu og fjölmennustu kynslóð innflytjenda á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2011).
Í hópi ungra innflytjenda eru börn sem komu til Íslands á fyrstu árum ævi sinnar og
hafa gengið í íslenska leik- og grunnskóla frá upphafi en einnig ungmenni sem flust
hafa til landsins á miðri grunnskólagöngu sinni eða í lok hennar.
Árið 2002 hófst rannsókn höfundar með tíu fjölskyldum innflytjenda og stóð hún
til 2005 (Hanna Ragnarsdóttir, 2007, 2008). Í þessum fjölskyldum, sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu, voru í upphafi rannsóknar alls nítján börn á leik- og grunnskólaaldri.
Rannsóknin sneri að reynslu fjölskyldnanna af íslensku samfélagi og skólagöngu
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barnanna í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Af þessum tíu fjölskyldum eru nú fimm
fjölskyldur úr fyrri rannsókninni enn á Íslandi. Tvær fjölskyldur fóru frá Íslandi á
tímabilinu 2002–2005, áður en fyrri rannsókninni lauk en þrjár fjölskyldur fóru á tímabilinu 2005–2010.
Í rannsókninni sem hér er gerð grein fyrir var rætt við þau níu ungmenni sem höfðu
tekið þátt í framangreindri rannsókn sem enn bjuggu á landinu. Þau voru á aldrinum
15–24 ára þegar viðtöl voru tekin við þau í upphafi árs 2011. Markmiðið var að afla
upplýsinga um skólagöngu ungmennanna og reynslu þeirra af lífi og starfi í íslensku
samfélagi.

Fræðilegur bakgrunnur
Aðlögun að nýju samfélagi er margþætt ferli. Við flutning í nýtt samfélag er mikilvægt
að kynnast m.a. staðháttum, reglum og viðmiðum, auk þess sem kunnátta í ríkjandi
tungumáli nýja samfélagsins er mikilvægt skilyrði fyrir virkri þátttöku og samskiptum.
Markmið þessa kafla er að kynna í stuttu máli fræðileg skrif um aðlögun að nýju
samfélagi, þá hæfni einstaklinga sem mikilvæg er talin til að aðlögun gangi vel, mikilvægi móðurmáls og ríkjandi tungumáls viðkomandi samfélags í aðlögunarferlinu,
svo og nám og kennslu í fjölmenningarsamfélagi. Loks verður fjallað um stöðu ungra
innflytjenda á Íslandi samkvæmt nýjum rannsóknum og hvernig íslenskum skólum
hefur tekist að koma til móts við vaxandi fjölbreytileika nemendahópa undanfarin ár.

Aðlögun að nýju samfélagi og þverþjóðleg hæfni
Mikið hefur verið fjallað um aðlögun að nýju samfélagi og þróun sjálfsmyndar við
slíkar aðstæður undanfarin ár. Margar rannsóknir hafa fjallað um valið milli menningar upprunalandsins og nýja landsins sem fram fer hjá ungu fólki er það aðlagast
nýju samfélagi og hvernig það fer bil beggja í sjálfsmyndarmótun sinni við slíkar
aðstæður. Ýmsar rannsóknir fjalla einnig um það hvernig ungt fólk fer milli hlutverka
og menningarheima samfélags eða skóla annars vegar (meirihlutamenningar) og
heimilis (eigin menningar) hins vegar (Bhatti, 1999; Brooker, 2002; Hall, 1995; Hanna
Ragnarsdóttir, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að innflytjendabörn þróa með sér nokkurs
konar menningarblöndu (e. hybrid identity) (Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001)
við aðlögun að nýju samfélagi. Í menningarblöndu felst að smíða tengingar milli
eigin menningar og meirihlutamenningar nýja samfélagsins og öðlast færni tveggja
menningarheima (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007). Nýjar rannsóknir og skrif fræðimanna benda þó til þess að þróun menningarlegrar sjálfsmyndar ungra innflytjenda
í nútímasamfélögum tengist mun fleiri þáttum en menningarheimunum tveimur, þ.e.
eigin menningu og meirihlutamenningu. Singh og Doherty (2008) velta því m.a. fyrir
sér hvernig ungt fólk sem flytur milli landa sækir í fjölbreytta menningu og tungumál
er það mótar sjálfsmynd sína. Að mati Popkewitz og Rizvi (2009) er líf einstaklinga nú
tengt menningu ýmissa og jafnvel fjarlægra landa með margvíslegum hætti. Hnattræn samskipti hafi rofið hin hefðbundnu tengsl svæðis og sjálfsmyndar. Sjálfsmynd
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einstaklinga geti því þróast óháð tíma, stað og hefðum ef þeir svo kjósa. Þannig skipti
menningarheimarnir tveir e.t.v. minna máli en áður var talið í mótun sjálfsmyndar
ungra innflytjenda.
Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um það hvernig aðlögun ungs fólks að nýjum samfélögum fer fram og hvaða hæfni sé þeim mikilvæg í nútímasamfélögum, á tímum
hreyfanleika og hnattvæðingar. Rizvi (2009) heldur því fram að líf í fjölmenningarsamfélögum nútímans skapi aðstæður þar sem tækifæri bjóðast, en geti einnig gert fólk
vanmáttugt. Að flytja í nýtt samfélag feli þannig í sér hvort tveggja í senn, tækifæri
og erfiðleika. Það sé þó mikilvægt að huga að því veganesti sem þurfi til að tækifærin
nýtist ungu fólki sem best.
Bennett (1993) hefur fjallað um tvenns konar viðbrögð við erfiðleikum og jaðarstöðu
þeirra sem flytjast til nýs lands, út frá rannsóknum á svonefndum þriðjumenningarbörnum sem snúa heim aftur eftir búsetu fjarri heimahögum. Bennett telur að skilgreina megi tvenns konar viðbrögð við slíkri jaðarstöðu, annars vegar innilokandi
(e. encapsulated) og hins vegar uppbyggjandi (e. constructive) jaðarstöðu. Þeir sem
falla undir skilgreiningu Bennetts (1993) á innilokandi jaðarstöðu eiga gjarnan erfitt
með að skilgreina hverjir þeir eru og upplifa einangrun og togstreitu varðandi menningarlegar rætur sínar. Þeir sem bregðast við á uppbyggjandi hátt nota hins vegar
fjölbreytta og alþjóðlega reynslu sína sér til framdráttar og leggja áherslu á að nýta sér
tækifærin sem fyrir hendi eru.
Vertovec (2009) hefur á svipaðan hátt fjallað um þverþjóðleika (e. transnationalism)
og mikilvægi þverþjóðlegrar hæfni (e. transnational competence) í nútímasamfélögum.
Að mati Vertovec felst slík hæfni í tiltekinni reynslu og kunnáttu sem gerir einstaklingum kleift að vera virkir þátttakendur í ólíkum menningarheimum og þvert
á landamæri ríkja. Þverþjóðlega hæfni má flokka í fimm víddir, þ.e. greinandi vídd,
tilfinningalega vídd, skapandi vídd, samskiptavídd og hagnýta vídd. Nánar tiltekið felur
greinandi vídd m.a. í sér skilning á grundvallargildum og siðum annarrar menningar
og samfélags, svo og hæfni til að tengja og yfirfæra þann skilning á eigin menningu
og samfélag. Tilfinningaleg vídd felur m.a. í sér að vera opinn fyrir ólíkri menningu
og sýna ólíkri menningu, reynslu, hefðum og gildum áhuga og virðingu. Í skapandi
vídd felst m.a. hæfileiki til að nýta sér möguleika ólíkrar menningar til lausnaleitar
og innblásturs. Samskiptavídd felur m.a. í sér færni í ýmsum tungumálum og samskiptum þvert á menningu. Loks felst í hagnýtri vídd hæfni til að byggja sambönd
þvert á menningu.
Umfjöllun Hansens (2010) um heimsborgarahyggju (e. cosmopolitanism) er einnig
mikilvæg í þessu samhengi. Hann telur að heimsborgarahyggju megi bæði öðlast með
lífsreynslu og skóla en best sé að hún spretti úr hvoru tveggja. Hann leggur áherslu á
að í heimsborgarahyggju felist virðing fyrir opnum hug og hreinskilni, og vilji til að
læra af öðrum. Heimsborgarahyggja byggist þannig á menningarlegri samþættingu
og varðveislu menningar í breytilegum heimi. Hún gengur út frá menningarlegum
margbreytileika sem viðmiði.
Í nýjum rannsóknum og fræðilegum skrifum er lögð aukin áhersla á mikilvægi
þess að ungir innflytjendur hafi tiltekna hæfni, opinn hug og víðsýni til að geta nýtt
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tækifærin sem bjóðast í nýju landi. Annað og ekki síður mikilvægt er hæfileikinn til að
tileinka sér ný tungumál og geta notað þau í daglegu lífi.

Móðurmál, annað mál og markmál
Ýmsar kenningar hafa verið uppi um hversu langan tíma það taki unga innflytjendur
að ná tökum á nýju tungumáli til jafns við jafnaldra sína. Það mál sem er ríkjandi í
umhverfinu og er kennt sem annað mál eða viðbótarmál er kallað markmál (e. target
language) (Samuel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010).
Að mati ýmissa fræðimanna er máltaka viðbótarmáls flókið fyrirbæri og erfitt að
alhæfa um tímalengd í því samhengi. Þó telja sumir að reikna megi með að það taki
u.þ.b. þrjú til fimm ár að ná munnlegri færni (e. oral proficiency) en allt að því fjögur til
sjö ár, jafnvel tíu ár, að ná akademískri færni (e. academic proficiency) (Hakuta, Butler
og Witt, 2000). Cummins (2005) gerir á sama hátt greinarmun á tungumálafærni á
markmáli í daglegum samskiptum annars vegar og í kennslu í skólaumhverfi hins
vegar. Félagsleg og samskiptaleg málfærni (e. basic interpersonal communication skills)
á þannig við um færni til að nota markmálið í daglegum samskiptum en akademísk
málfærni (e. cognitive academic language proficiency) á við um víðtækan orðaforða og
málnotkunarhæfni sem nemendur þurfa til að geta náð árangri í greinabundnu námi.
Í nýjum rannsóknum er lögð áhersla á að hraðinn á máltöku viðbótarmáls sé háður
ýmsum þáttum, bæði einstaklingsbundnum og umhverfisþáttum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Baker (2003) nefnir m.a. að ástæður þess að einstaklingur læri viðbótarmál, aðstæður hans eða hennar til að læra það og ílag (e. input) og einstaklingsþættir
hafi mikið um að segja um það hvernig til tekst. Með ílagi er átt við hvers konar og
hversu mikið máláreiti einstaklingur býr við í sínu nánasta umhverfi (Samuel Lefever
og Inga Karlsdóttir, 2010).
Ýmsar skilgreiningar eru til á því að vera tvítyngdur. Í víðum skilningi merkir
það að nota tvö mál að einhverju leyti í daglegu lífi eða jafnvel að búa yfir kunnáttu í tveimur málum þó annað málið sé e.t.v. notað sjaldan (Elín Þöll Þórðardóttir,
2007). Tvítyngi er fjölþætt, flókið og einstaklingsbundið fyrirbæri sem háð er bæði
innri og ytri aðstæðum einstaklingsins, svo sem menningu heimilis og skóla, félagslegri stöðu einstaklingsins, aldri, námsbakgrunni, persónuleika, sjálfsmynd og fleiri
þáttum (Baker, 2003; Birna Arnbjörnsdóttir, 2010; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Margir
telja tvítyngi mikilvæga hæfni í nútíma fjölmenningarsamfélagi (sjá t.d. Elínu Þöll
Þórðardóttur, 2007).

Nám og kennsla í fjölmenningarsamfélagi
Að mati fræðimanna þurfa skólar í fjölmenningarsamfélögum nútímans að byggja
starf sitt á jöfnuði, stuðla að virkri þátttöku nemenda og skipuleggja starfshætti þar
sem komið er til móts við alla nemendur (Banks, 2007). Fjölmargar nýlegar rannsóknir
hafa varpað ljósi á jaðarstöðu innflytjendabarna í skólum sem hamlar þeim í námi og
samskiptum (Brooker, 2002; Hernandez, 2004; Nieto, 2010; Rumbaut og Portes, 2001).
Margsinnis hefur verið bent á að skóla skorti undirbúning og þekkingu til að takast
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á við fjölbreytileika nemenda (Nieto, 2010). Þannig sé nemendum jafnvel bannað að
tala móðurmál sitt í skólum eða gert grín að framburði þeirra á markmálinu. Skipulag
kennslu geti einnig falið í sér ójöfnuð, m.a. þannig að kennsla byggist á þekkingu tiltekins hóps nemenda en hunsi þekkingu annarra.
Fræðimenn hafa fjallað um leiðir til úrbóta og hefur sú umræða tekið til skólaþróunar, námskráa, kennsluaðferða og stjórnunar, svo nokkuð sé nefnt (Banks, 2007;
Gay, 2000; Ryan, 2003). Gay (2000) leggur áherslu á að byggja þurfi á þeim grunni sem
hver nemandi kemur með í skólann og líta á reynslu og þekkingu hvers nemanda sem
styrkleika. Þannig sé komist hjá því að einblína á það sem nemandann skortir. Banks
(2007) hefur lagt áherslu á hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar sem leið
til að koma til móts við fjölbreytta nemendahópa og Nieto (2010) leggur áherslu á
mótun fjölmenningarlegra skólasamfélaga þar sem hver nemandi fái tækifæri til að
tengja námið reynslu sinni og þekkingu.

Íslenskar rannsóknir á reynslu ungra innflytjenda
Nýlegar rannsóknir meðal ungra innflytjenda gefa nokkuð góða mynd af stöðu mála í
íslenskum skólum og hvaða breytinga sé þörf. Nokkrar rannsóknir leiða í ljós hindranir
sem nemendur mæta í skólum og félagslega einangrun þeirra. Aðrar draga fram
velgengni og seiglu nemenda þrátt fyrir ýmsa erfiðleika. Í niðurstöðum eigindlegar
rannsóknar Nínu Magnúsdóttur (2010) meðal 27 erlendra unglinga þar sem hún leitaði m.a. svara við því hvaða hindrunum þeir mættu í íslenska skólakerfinu kemur
fram að félagsleg einangrun hafi verið sá þáttur sem reyndist þeim erfiðastur. Lítil
íslenskukunnátta vó einnig þungt samkvæmt niðurstöðum Nínu og rannsókn hennar
bendir til þess að aukin færni í íslensku tryggi ekki aðgang að íslenskum vinahópi.
Í niðurstöðum viðtalarannsóknar Svanhildar Daníelsdóttur (2009) með sex erlendum
ungmennum á aldrinum 18–19 ára á reynslu þeirra af skólagöngu í efri bekkjum
grunnskólans kom hins vegar fram að skólagangan reyndist þessum nemendum
ekki eins erfið og höfundur hafði haldið. Þó að ekki hafi verið lögð áhersla á skólastarf í anda fjölmenningarlegrar menntunar og lítil sem engin áhersla hafi verið lögð
á samræður, hóp- eða samvinnunám í kennslunni gekk ungmennunum öllum vel í
grunnskólanum og þau báru kennurum sínum og samnemendum vel söguna. Ulrike
Schubert (2010) komst að svipuðum niðurstöðum í eigindlegri rannsókn sinni með 14
nemendum af erlendum uppruna í grunnskóla. Í niðurstöðunum kom fram að ekki
virtist vera markvisst byggt á fjölbreyttri reynslu og hæfni nemendanna í skólanum.
Enn fremur kom fram að tengsl nemendanna við íslenska jafnaldra og kennara einkenndust af vissu óöryggi og erfiðleikum í samskiptum. Samskipti erlendu nemendanna við íslenska samnemendur voru þannig mjög takmörkuð í skólanum, bæði
vegna tungumálaerfiðleika en einnig vegna skorts á umræðu um erlendu nemendurna. Niðurstöður viðtalarannsóknar Hildar Blöndal (2010) meðal íslenskra nemenda
sem búsettir höfðu verið erlendis, þar sem athuguð var reynsla þeirra af skólagöngu í
grunnskólum á Íslandi, eru áhugaverðar í þessu samhengi. Niðurstöðurnar benda til
þess að einstaklingar sem alast upp við þessar alþjóðlegu aðstæður búi yfir ákveðinni
færni og viðhorfum til lífsins sem mótast hafi af skólagöngu í alþjóðlegum skólum
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og reynslunni af flutningum milli landa. Hildur telur þessa þætti vera t.d. jákvæðni,
samskiptahæfni, víðsýni og umburðarlyndi og koma þeir heim og saman við áherslur
Vertovec (2009) á þverþjóðlega hæfni sem áður er getið.
Þátttaka í íþrótta- og tómstundastarfi er mikilvægur félagslegur þáttur í aðlögun
að skólum og samfélagi. Í niðurstöðum viðtalarannsóknar Sólveigar H. Georgsdóttur
og Hallfríðar Þórarinsdóttur (2008) á þátttöku innflytjendabarna í skipulögðu íþróttaog tómstundastarfi í Breiðholti kemur fram að aðeins fá af börnunum sem talað var
við stunduðu íþróttir með íþróttafélagi. Ástæður voru margvíslegar, m.a. voru börn
sem nýkomin voru til landsins feimin og veigruðu sér við að hefja íþróttastarf með
ókunnugum. Í sumum tilvikum skorti foreldra upplýsingar um íþróttastarf. Í öðrum
tilvikum var ekki hefð fyrir almenningsíþróttum í upprunalandinu og frístundum
frekar eytt á heimilinu.
Niðurstöður spurningakannana meðal grunnskólanema veita mikilvægar upplýsingar um stöðu margra innflytjendabarna í íslenskum skólum og samanburð á stöðu
þeirra og íslenskra jafnaldra. Rannsókn Þórodds Bjarnasonar (2006) á líðan barna í
grunnskólum leiddi m.a. í ljós að börnum sem eiga báða foreldra erlenda líður verr
í skóla og þau eru líklegri til að hafa orðið fyrir einelti en börn sem eiga báða foreldra íslenska. Alþjóðlegar samanburðarrannsóknir á stöðu ungra innflytjenda gefa
á sama hátt mikilvægar vísbendingar um stöðu mála í skólakerfinu. Í niðurstöðum
PISA (Programme for International Student Assessment) á Íslandi 2006 og 2009, þar
sem metin er færni í lesskilningi, stærðfræði og náttúrufræði og birtar eru í tveimur
skýrslum Námsmatsstofnunar, kemur fram munur á frammistöðu innflytjendabarna
og innfæddra í grunnskólum á Íslandi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og
Júlíus K. Björnsson, 2007; Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010). Fram kemur mikill munur á færni í öllum greinunum milli innflytjenda og innfæddra, mun minni þó í stærðfræði en í lesskilningi og
náttúrufræði. Velta má fyrir sér hverjar ástæðurnar séu en í skýrslunum kemur fram
að í mörgum þátttökulöndum PISA hafi niðurstöður sýnt mun á frammistöðu innflytjenda og innfæddra.
Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir gefa til kynna að aðlögun barna og ungmenna að nýju samfélagi sé flókið og margþætt fyrirbæri. Vafasamt er að alhæfa um
aðlögun tiltekinna hópa eða nefna einhverjar kjöraðstæður til aðlögunar. Þó er ljóst að
grundvallarþekking á málefnum innflytjendabarna í skólum og virk samskipti skóla
og heimila eru mikilvæg ef aðlögun barnanna á að ganga vel. Einnig er ljóst að stuðningur við íslenskunám er nauðsynlegur á öllum skólastigum og að tryggja þarf virka
þátttöku innflytjendabarna í skólastarfi og samskipti þeirra við íslenska jafnaldra.
Niðurstöður ofangreindra rannsókna ber flestar að sama brunni. Ungir innflytjendur virðast eiga erfitt uppdráttar í íslenskum skólum, þó einhverjar undantekningar séu þar á. Í niðurstöðum fyrri rannsóknar höfundar með sömu börnum og fjölskyldum þeirra kom m.a. fram að í skólunum skorti þekkingu og skipulag til að koma
til móts við börnin og styðja þau til náms.
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Aðferð
Markmiðið með rannsókninni sem hér er greint frá var að afla upplýsinga um skólagöngu ungmennanna og reynslu þeirra af lífi og starfi í íslensku samfélagi. Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:
• Hvernig hafa ungmennin upplifað skólagöngu sína á Íslandi?
• Hvernig telja þau að skólar á Íslandi geti betur komið til móts við innflytjendabörn?
Rannsóknin var eigindleg en sú rannsóknaraðferð er talin hentug þegar rannsaka á
félagsleg tengsl og lífshætti fólks. Lögð er áhersla á viðhorf og skoðanir þátttakenda,
svo og upplifanir þeirra af eigin reynslu (Flick, 2006).
Rannsóknin fólst í hálfskipulögðum (e. semi-structured) ítarlegum einstaklingsviðtölum við ungmennin (Kvale, 1996). Hálfopin eða hálfskipulögð viðtöl eru yfirleitt
talin líklegri til að varpa ljósi á skoðanir viðmælenda en ýmsar aðrar rannsóknaraðferðir. Í þeim felst sveigjanleiki sem gefur viðmælendum tiltekið svigrúm en um
leið fylgja þau viðtalsramma sem kemur í veg fyrir að rannsakandi og þátttakandi
missi sjónar á viðfangsefnum viðtalsins. Þessi aðferð var valin í því skyni að fá fram
sjónarmið ungmennanna eins nákvæmlega og ítarlega og mögulegt væri (Flick, 2006;
Kvale, 1996). Þátttakendur voru valdir með tilliti til þátttöku sinnar í fyrri rannsókn
höfundar (2007, 2008) og var því um markmiðsúrtak (e. purposive sampling) að ræða,
þar sem þátttakendur voru valdir sérstaklega vegna þekkingar sinnar á því sem rannsaka átti (Cohen, Manion og Morrison, 2000). Í rannsókninni var leitað til sömu fjölskyldna og í fyrri rannsókn höfundar. Foreldrarnir og ungmennin veittu fúslega leyfi
til viðtala og heimsóknar á heimili sín þar sem viðtölin fóru fram. Viðtölin tóku um
eina klukkustund hvert og voru hljóðrituð. Foreldrar voru viðstaddir á heimilum allra
ungmennanna nema tveggja elstu stúlknanna sem eru fluttar að heiman. Heimsóknirnar hófust með stuttum viðtölum við foreldrana þar sem spurt var m.a. um stöðu
fjölskyldunnar í upprunalandinu og aðdraganda flutninganna til Íslands, tengsl fjölskyldunnar við upprunalandið og þátttöku foreldranna í íslensku samfélagi.
Af ungmennunum níu í rannsókninni eru tvö af evrópskum uppruna, frá tveimur
löndum, og sjö af asískum, frá þremur löndum. Í hópnum eru sex stúlkur og þrír piltar. Ungmennin tilheyra samtals fimm fjölskyldum. Tveir piltanna eru á unglingastigi
í grunnskóla, fimm ungmennanna stunda framhaldsskólanám, ein stúlka stundar
háskólanám og önnur stúlka stundar vinnu. Vegna persónuverndarsjónarmiða verða
ungmennin ekki kynnt sérstaklega sem einstaklingar og ekki gerð grein fyrir niðurstöðum hvers viðtals fyrir sig, en þess í stað verða sameiginleg meginþemu dregin út
úr viðtölunum.
Ungmennin komu öll til Íslands árið 2002 og hófu þá skólagöngu í íslenskum
leik- og grunnskólum. Foreldar þeirra áttu það sameiginlegt að vera innflytjendur á
Íslandi, að eiga börn á leik- og grunnskólaaldri sem hófu skólagöngu árið 2002 og að
þeir lögðu mikla áherslu á að börnin þeirra fengju góða menntun. Að öðru leyti áttu
foreldrarnir fátt sameiginlegt. Uppruni þeirra, tungumál, trúarbrögð, svo og efnahagsleg og félagsleg staða var mjög fjölbreytt.
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Í viðtölunum við ungmennin var spurt um ýmis atriði er snerta daglegt líf þeirra
en einnig var leitast við að draga fram sögu þeirra og reynslu frá því fyrri rannsókn
höfundar lauk árið 2005 með því að gefa þeim gott svigrúm til að tjá sig í viðtölunum.
Ungmennin voru m.a. spurð um stöðu þeirra í dag, hvort þau stunduðu nám eða
atvinnu, hvernig búsetu þeirra væri háttað og hvernig staða fjölskyldunnar væri, m.a.
með tilliti til atvinnu. Þau tjáðu sig um nám og störf, félagshóp og félagslíf, svo og
tengsl sín við íslenskt samfélag og upprunaland sitt. Ungmennin voru enn fremur
beðin um að segja frá skólagöngu sinni og íslenskunámi og hvað þau teldu að hefði
mátt betur fara í því ferli. Loks var spurt um náms- og starfsáhuga þeirra og framtíðaráform, hvort einhverjar hindranir væru fyrir því að þau fengju óskir sínar varðandi
nám og starf uppfylltar og þá hverjar helstar.
Viðtölin voru afrituð, marglesin og lykluð. Við gagnagreininguna var þemalyklun
beitt og leitað að meginstefjum í gögnunum (Flick, 2006). Þau mynda þemu sem gerð
er grein fyrir í niðurstöðukaflanum.

Niðurstöður
Niðurstöðum úr viðtölunum við ungmennin níu má skipta í fjóra meginþætti; aðlögun
að nýju samfélagi, reynslu af skólagöngu, tungumál og framtíðarsýn.

Aðlögun að nýju samfélagi og félagslegt net
Ungmennin í rannsókninni segja að þau hafi aðlagast vel íslensku samfélagi og að í
því eigi þau framtíðarmöguleika, mun fremur en í upprunalöndum sínum. Þau taka
þó fram að þau séu ekki Íslendingar, heldur líti á sig í senn sem Íslendinga og að þau
tilheyri upprunalandi sínu. Ein stúlkan segist vera „svona fifty fifty“. Önnur segir:
Ég er búin að vera hér í níu ár … úti 15, hér níu ár … Helmingur af lífi mínu var hér
… Það er dálítið erfitt núna … ég fer á hverju ári til [upprunalandsins], svona tvær
vikur, þrjár vikur eða mánuð, bara misjafnt. En, nú finnst mér erfitt að búa úti … Nú
er ég svo vön að búa á Íslandi og hvernig er á Íslandi …

Sum ungmennanna líta þó fremur á sig sem nokkurs konar heimsborgara og þau hin
sömu leggja áherslu á að þau vilji ferðast um í framtíðinni og jafnvel búa í öðrum
löndum. Einn piltanna segist gjarnan vilja búa og starfa í mörgum löndum, segist
tengja sig við Ísland í dag fremur en upprunalandið, en vera þó fyrst og fremst heimsborgari:
Ég ætla fyrst að klára hérna … kannski búa hvar sem er, mér er alveg sama … þar
sem enskan er notuð af því að ég elska hana svo mikið … bara vinna þar og ferðast …
fara hvert sem ég get, ekki vera … á einum stað … frekar breyta og sjá eitthvað nýtt.

Flest ungmennin segjast halda í hefðir frá heimalöndunum með fjölskyldum sínum
og öðrum samlöndum sínum á Íslandi. Þeim finnst mikilvægt að viðhalda hefðum og
siðum og nefna í því samhengi einnig trúarlegar hátíðir og í nokkrum tilvikum iðkun
trúarbragða.
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Ungmennin sem stunda nám í framhaldsskólum hafa einkum myndað félagsleg
tengsl við aðra innflytjendur. Þau segja erfitt að ná vinatengslum við íslenska jafnaldra. Það sama á við um elstu ungmennin sem eru á vinnumarkaði og í háskóla. Þau
segjast eiga samskipti við íslensk ungmenni í starfinu en ekki fyrir utan sinn vinnutíma. Ungmennin sem stunda nám í grunnskólum hafa aðra sögu að segja. Þau hafa
verið í íslenskum grunnskóla frá upphafi og segjast eiga jafnt íslenska og erlenda vini.

Erfiðleikar og velgengni í námi
Ungmennin níu hafa stundað nám í alls fjórum grunnskólum og fjórum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess stundar eitt þeirra nám í háskóla. Þau tala
almennt um góða reynslu úr skólunum en sum taka fram að þau hafi verið einangruð,
einkum í framhaldsskólunum, og hafi ekki fengið nægan stuðning. Ein stúlkan nefnir
að þar sem hún hafði aðeins verið eitt ár í grunnskóla áður en framhaldsskólaganga
hennar hófst hafi undirbúningur hennar þar ekki nægt til að geta stundað framhaldsskólanám. Þá hafi framhaldsskólinn ekki getað veitt henni þann stuðning sem hún
þurfti. Hún hafi einangrast og liðið mjög illa. Þessi reynsla hefur markað þau spor í lífi
hennar að hún segist hafa orðið algerlega afhuga námi og er nú fyrst, átta árum síðar,
24 ára gömul, farin að huga aftur að námi þó að hún segist enn vera svolítið hrædd við
að fara aftur í skóla. Hún segir um reynslu sína í framhaldsskólanum:
Mér fannst … þetta var bara of erfitt fyrir mig. Ég var eini útlendingurinn sem talaði
ekki íslensku eða … mjög, mjög lítið. Allir hinir voru komnir miklu lengra en ég …
Ég bara var týnd þarna. Þetta var alltof erfitt … Allir voru að tala ensku líka, ekki ég
og ég skildi ekki neitt.

Hún er ánægð með líf sitt og starf í dag og lýsir því með eftirfarandi hætti:
Ég er ánægð í vinnunni … það er mikill plús … Í skólanum þá var ég alltaf ein, enginn sem vildi tala við mig og alltaf heima og alltaf … útundan. Í vinnunni þá er þetta
ekki þannig … þá tölum við allir saman, ég er ekki feimin.

Fyrir utan byrjunarörðugleika í skólunum sem mörg ungmennanna tala um nefnir
aðeins einn piltanna að hann hafi orðið fyrir aðkasti í skólanum, sem beindist einkum
að trúarbrögðum hans. Hann segir að tvö til þrjú undanfarin ár hafi verið sérstaklega
erfið og hann hafi verið lagður í einelti af tilteknum hópi ungmenna án þess að brugðist
hafi verið við því í skólanum. Hann segist að lokum hafa tekið málin í sínar hendur,
ákveðið að hunsa þau ungmenni sem lögðu hann í einelti og látið sem ekkert væri.
Frá þeim tíma segir hann að námið hafi líka farið að ganga sérstaklega vel, enda hafi
hann fengið aðra kennara:
Þá breyttist allt … þá fékk ég aðra kennara og … þeir voru svo sterkir, þeir hjálpuðu
mér og … ég er einn af þeim bestu núna.

Ungmennin segja að sú íslenska sem þau kunna nú sé í raun afrakstur ára þeirra í
grunnskólunum. Þar hafi ágætur grunnur verið lagður en þau taka einnig fram að lítið
hafi bæst við síðan. Þau sem sækja framhaldsskóla segjast fá þar stuðning, sem þau
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segja að hafi aukist undanfarin ár er skilningur hafi vaxið á þörfum þeirra. Þau segja
jafnframt að þau hafi lítinn stuðning fengið við íslenskunám sitt í framhaldsskóla.
Einn framhaldsskólanna virðist þó skera sig úr að þessu leyti og hefur þróað sérstakt
skipulag til að styðja ungmenni með önnur móðurmál en íslensku. Ungmenni sem
sækja nám í þeim skóla nefna einnig að þar hafi þau rödd og fái mörg tækifæri til að
hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Þau kunna vel að meta það. Ein stúlkan segir um þetta:
Ég byrjaði í [öðrum skóla] og þar var alltof mikil íslenska og ég skildi ekki neitt. Svo
var stofnuð þar nýbúadeild. … En í [mínum skóla], það er margt þar fyrir útlendinga
… Við erum í stjórn þar og gerum margt saman … Það er alltaf verið að spyrja okkur
hvað við viljum gera …

Elstu ungmennin í hópnum sem komu til Íslands á unglingsárum sínum hafa átt erfiðast
með að ná tökum á íslensku og því átt nokkuð erfitt með nám. Elsta stúlkan í hópnum flosnaði upp úr námi eins og áður er nefnt. Þau sem næst koma í aldursröðinni
eru í framhaldsskólum og ein stúlka er í háskóla. Þau hafa öll glímt við tungumálaörðugleika í námi sínu og sú glíma er stöðug, t.d. í náttúrufræði og öðrum greinum.
Aðspurð hvar erfiðleikarnir séu mestir segir ein stúlknanna:
Í náttúrufræði er kennarinn bara að tala um kaflann á íslensku og mörg orð sem ég
hef aldrei heyrt áður og ég skil ekki hvað hann er að tala um og hvað er hann að gera
og hvað við eigum að gera í verkefni …

Aðspurð hvað hún telji vera til ráða í stöðunni segir hún:
Þegar hann er að útskýra getur hann kannski útskýrt aðeins betur fyrir mig í tímanum … mér fannst betra um sumarið þegar ég er í fríi þá get ég bara tekið bókina og
farið yfir og næsta ár tekið náttúrufræði.

Önnur stúlka nefnir að það erfiðasta sé að læra um íslensk orðtök. Ungmennin nefna
að gott væri að hafa markvissari stuðning við íslenskunámið og hvað háskólann
varðar, mætti t.d. bjóða upp á aðstoð við skrifleg skil verkefna sem fælist í yfirlestri
og ábendingum um hvað betur mætti fara í fræðilegum skrifum. Þess ber að geta
að flest ungmennanna höfðu hvorki íslensku- né enskukunnáttu við komuna til
Íslands, en nokkur þeirra höfðu lært dálitla ensku í grunnskólum í heimalandi sínu.
Enskukunnáttan hefur lítið hjálpað þeim og sumum alls ekki. Ungmennin gera sér
fulla grein fyrir því að íslenskunáminu lýkur ekki þegar grunnskólagöngunni lýkur.
Þau skilja að sífellt bætist við orðaforðann í framhaldsskólum og háskóla og því verði
íslenskunám æviverkefni þeirra vilji þau setjast að á Íslandi. Aðspurð hvað reyni mest
á í háskólanáminu segir ein stúlkan:
Það er íslenskan … og svo er ég ekki það góð í ensku. Glósurnar eru á íslensku og
það eru orð sem við notum ekki venjulega … orð sem tengjast faginu. … Það gengur
svo hratt að ég á erfitt með að ná því … Íslenskan mín er ekki það góð, ég get ekki
fylgst með …

Athyglisvert er að ungmennin fjögur sem nú eru 15–19 ára (og voru við komuna til
Íslands á aldrinum fimm til tíu ára) taka það fram í viðtölunum að þeim gangi vel í
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námi og að þau telji sig ekki þurfa stuðning í íslensku. Þó að þau hafi átt erfitt uppdráttar fyrstu árin í grunnskólanum hafi þau náð það góðum tökum á íslensku að þau
standi jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum. Velgengni þeirra í námi staðfestir það
og tveir piltanna, sem enn stunda nám í grunnskólum, telja sig hafa betri kunnáttu í
íslensku í dag en í móðurmáli sínu. Þau fimm sem eru á aldrinum 20–24 ára glíma að
eigin sögn enn við erfiðleika í námi og starfi sem stafa af ónógri þekkingu á íslensku.

Tungumál: Tækifæri og erfiðleikar
Tungumál ber mikið á góma í viðtölunum, bæði tungumálaerfiðleika og möguleika
tengda tungumálum. Ungmennin ræða töluvert um reynslu sína af íslenskunámi,
baráttu og að lokum sigra við að ná tökum á íslensku. Þau yngri lýsa reynslu sinni og
upplifun af því að tapa jafnframt móðurmáli sínu. Íslenskan hafi smám saman orðið
þeirra fyrsta mál:
Ég tala betri íslensku en [móðurmál] … þegar ég tala við fólk þá annað hvort ensku,
þá bætir maður ensku máli við eða íslensku … þegar ég tala við afa minn [í upprunalandinu] þá er ég bara, ööö … hvað á ég að segja?

Þó að ungmennin noti móðurmálið á heimili sínu í daglegum samskiptum nefna þau
m.a. að þau eigi orðið erfitt með að skrifa það og þurfi í samræðum oft að hugsa sig
um til að finna réttu orðin. Þau virðast ekki hafa miklar áhyggjur af þessari þróun en
segja þetta einkum vera erfitt þegar þau heimsæki upprunalönd sín og hitti ættingja
og vini þar.
Sum þeirra hafa þó áhuga á að læra meira í móðurmáli sínu og stefna á frekara nám
í því í framtíðinni. Stúlkan sem stundar háskólanám segir:
Ég er ennþá betri í [mínu móðurmáli] en íslensku og ensku. [Móðurmál mitt] er besta
málið mitt … og í framtíðinni vil ég læra það betur, sérstaklega að skrifa.

Á heimilunum eru dæmi um að jafnvel tvö önnur mál séu notuð samhliða íslenskunni
og er þá enska gjarnan annað þeirra.

Framtíðarsýn: Menntun, störf, búseta og fjölskylda
Ungmennin eru öll áhugasöm um nám og störf í framtíðinni. Eins og áður segir stundar
ein stúlknanna háskólanám, í raunvísindum. Hin ungmennin nefna framtíðaráætlanir
sínar, svo sem í læknisfræði, tannlæknisfræði, viðskiptafræði, hönnun, tölvunámi og
fleiri greinum. Öll stefna þau á frekari menntun að loknu núverandi námi sínu og eru
með áhugaverðar framtíðaráætlanir.
Í viðtölunum við ungmennin kemur fram að þau sjá fyrir sér búsetu á Íslandi í
framtíðinni. Sum tala þó um að takist þeim ekki að uppfylla framtíðaróskir sínar muni
þau reyna fyrir sér í upprunalandinu eða í öðrum löndum. Þegar þau eru spurð hvort
þau hafi áhuga á búsetu í upprunalöndum sínum í framtíðinni segjast þau frekar
munu kjósa Ísland eða jafnvel önnur lönd til búsetu.
Þegar talið berst að stofnun fjölskyldu telja sum ungmennanna það mikilvægt að
eignast maka sem aðhyllist sömu trúarbrögð og lífsviðhorf. Múslímsku ungmennin í
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hópnum segja að finni þau ekki slíkan maka á Íslandi muni þau leita aðstoðar foreldra
sinna til að finna maka í upprunalandi sínu:
Ef ég á kærasta ef ég elska hann og giftist honum … það er í lagi fyrir fjölskylduna. Ef
hann er kristinn … múslimi má giftast kristnum. En ef hann er trúlaus frá byrjun …
gengur það ekki … En ef ég er ekki með neinn þá bara finna þau fyrir mig [maka] og
spyrja mig, … hvort mér líki hann eða ekki … og ég segi já eða nei.

Hún bætir við: „Við förum ekki hundrað prósent eftir trúnni, en við reynum alla vega
og það skiptir okkur máli.“
Í stórum dráttum eru ungmennin afskaplega ánægð með líf sitt á Íslandi þó að
skólagangan hafi reynst þeim erfið í upphafi. Þau eru sátt við stöðu sína og hafa öll
gert áætlanir um framtíðina.

Umræður og niðurlag
Niðurstöður viðtalanna við börnin og ungmennin níu benda til þess að þau hafi náð
góðri fótfestu í íslensku samfélagi þó að nokkur þeirra telji sig ekki hafa náð nægilega
góðum tökum á íslensku. Þau virðast ánægð með líf sitt og líta tilveruna og framtíðina
björtum augum þrátt fyrir ýmsa erfiðleika í fortíð og nútíð. Flest þeirra ætla sér að setjast
að á Íslandi en sum hafa auk þess áhuga á að ferðast og skoða sig um í heiminum
þegar tækifæri gefast. Öll börnin og ungmennin hafa áhuga á frekari menntun, þó
sum þeirra, einkum þau yngstu í hópnum, séu óviss um það hvers konar menntun og
starfsvettvang þau muni kjósa sér. Eins og ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós (SuárezOrozco og Suárez-Orozco, 2001) líta börnin og ungmennin á sig bæði sem Íslendinga
og útlendinga, og vísa þá til upprunalands síns auk búsetu á Íslandi. Sum eiga þó
erfitt með að skilgreina sig, vilja síður tengja sig við tiltekið þjóðerni og telja sig frekar
heimsborgara (Hansen, 2010; Singh og Doherty, 2008; Vertovec, 2009). Flutningur til
nýs lands á unga aldri, skólaganga og starf í nýja landinu hefur greinilega markað
djúp spor í reynsluheim þeirra. Þau fjalla flest um þessa djúpstæðu reynslu með þeim
hætti að ljóst er að hún hefur fært þeim víðsýni og þroska, en um leið æðruleysi.
Líklegt er að reynslan skapi þeim vissa sérstöðu í hópi jafnaldra sinna eins og ýmsar
rannsóknir hafa bent til (Hanna Ragnarsdóttir, 2008; Hernandez, 2004; Rumbaut og
Portes, 2001; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001).
Í rannsókninni kemur fram að sum ungmennin hafa náð það góðum tökum á markmálinu, íslensku, að þau standa jafnfætis íslenskum jafnöldrum sínum. Velgengni
þeirra í námi staðfestir það. Þetta á einkum við um þau yngri í hópnum, sem hafa
verið í íslenskum grunnskóla frá upphafi og eru nú á unglingastigi. Samkvæmt lýsingum þeirra hafa þau náð akademískri málfærni (Cummins, 2005) í íslensku. Þessi
niðurstaða kemur heim og saman við rannsóknir á máltöku annars máls þar sem fram
kemur að það taki allt að því fjögur til sjö ár, jafnvel tíu ár, að ná akademískri færni
í öðru máli (Hakuta, Butler og Witt, 2000). Eldri ungmennin hafa átt erfiðara með
íslenskuna og þurfa enn stuðning við hana í námi sínu. Foreldrar ungmennanna hafa
fremur lítið getað stutt þau í íslenskunáminu þar sem fæstir þeirra hafa betri íslensku-
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kunnáttu en ungmennin. Sams konar munur kemur fram hvað varðar félagslega
þætti. Þau ungmenni sem hafa verið í íslenskum grunnskóla frá upphafi segjast eiga
jafnt íslenska og erlenda vini. Þau sem eldri eru segjast einkum eiga vini af erlendum
uppruna. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessum mun. Þau ungmenni sem hafa verið
í íslenskum grunnskóla frá upphafi hafa jafnframt lært að taka þátt í skólamenningu
viðkomandi skóla (Brooker, 2002; Hanna Ragnarsdóttir, 2008; Nieto, 2010). Lítið virðist þó hafa farið fyrir kennslu í þeim anda sem Gay (2000) og Nieto (2010) lýsa sem
mótun fjölmenningarlegra skólasamfélaga þar sem hver nemandi fái tækifæri til að
tengja námið reynslu sinni og þekkingu. Niðurstöðurnar benda til þess að leggja þurfi
aukna áherslu á gagnkvæma aðlögun meðal nemenda, t.d. með fjölmenningarlegri
menntun (Banks, 2007) og þróun fjölmenningarlegra skólasamfélaga (Ryan, 2003),
ekki síst í framhaldsskólum. Einnig þurfi að styðja betur við íslenskunám erlendra
nemenda í framhaldsskólum og háskólum en nú er gert.
Ungmennin virðast ekki upptekin af menningarlegri sjálfsmynd sinni og telja sig
ekki þurfa að velja sér stað eða tengsl við annaðhvort Ísland eða upprunalandið.
Margar rannsóknir hafa fjallað um þetta val, þ.e. hvernig ungt fólk fer bil beggja í
sjálfsmyndarmótun sinni eða hvernig það fer milli hlutverka og menningarheima
samfélags og heimilis (Bhatti, 1999; Hall, 1995). Ungmennin í rannsókninni virðast
njóta þess besta úr báðum menningarheimum. Ástæður fyrir þessu kunna að vera
það umhverfi sem ungmenni lifa í, með stöðugri notkun netmiðla til að mynda og
viðhalda tengslum þvert á landamæri. Þau halda þannig tengslum við ungmenni í
upprunalöndum sínum, svo og í öðrum löndum (Popkewitz og Rizvi, 2009). Jafnframt
virðast þau ákveðin í að nýta aðstæður sínar sér til framdráttar (Bennett, 1993; Hildur
Blöndal, 2010; Rizvi, 2009). Önnur skýring gæti verið sú að í skólagöngu þeirra hafi
þau ekki verið hvött til að „verða“ Íslendingar, þ.e. að skólarnir hafi ekki lagt ríka
áherslu á aðlögun þeirra að íslensku samfélagi eða að „íslenska“ börnin. Það hafi síðan
skilað sér í sveigjanlegri menningarsjálfsmynd ungmennanna eða þróun menningarblöndu (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2007; Suárez-Orozco og Suárez-Orozco, 2001). Á
heimilum ungmennanna er ekki lögð áhersla á hefðir og menningarlega sjálfsmynd
upprunalandsins sem hindrað gætu aðlögun þeirra að íslensku samfélagi (Bhatti,
1999). Foreldrar ungmennanna virðast einnig vilja veita þeim svigrúm til að móta sitt
eigið líf og framtíðaráætlanir. Með því að viðhalda tengslum við upprunalandið en
styðja ungmennin jafnframt til náms og starfa í íslensku samfélagi veita foreldrarnir
þeim hvort tveggja í senn, menningarlegan grunn upprunalandsins og fjölbreytta
möguleika í nýju samfélagi.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að sum ungmennin hafa upplifað
jaðarstöðu vegna ónógrar íslenskukunnáttu, átt við erfiðleika að etja í námi og verið
félagslega einangruð. Þær niðurstöður eru samhljóða niðurstöðum annarra íslenskra
rannsókna (Almar M. Halldórsson o.fl., 2007; Almar M. Halldórsson o.fl., 2010; Nína
V. Magnúsdóttir, 2010; Schubert, 2010; Þóroddur Bjarnason, 2006). Niðurstöðurnar
leiða einnig í ljós að ungmennin telja sig njóta góðs af því vali sem þau hafa og fjölbreyttum möguleikum sem felast í virkum tengslum við tvo menningarheima, virku
tvítyngi og fjölbreyttri tungumálakunnáttu (Baker, 2003; Birna Arnbjörnsdóttir, 2010;
Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).
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Mikilvægt er að gera frekari rannsóknir á aðlögun ungra innflytjenda að íslensku
samfélagi og ekki síst hlutverkum skóla í aðlögunarferlinu. Á grunni þeirra mætti
móta skólaumhverfi sem styður betur við gagnkvæma aðlögun íslenskra og erlendra
ungmenna, svo og virka þátttöku ungra innflytjanda í íslensku samfélagi.
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Lives and work of young immigrants
Experiences from ten years´ of residence in Iceland
Abstract
Immigration in Iceland has increased considerably in the past few decades and
immigrants now live in most areas, rural as well as urban (Hagstofa Íslands, 2011).
Immigrant children and youth consequently attend most preschools and compulsory
schools in Iceland, creating new challenges for school communities which previously were more homogeneous in terms of students´ ethnicity and languages (Hanna
Ragnarsdóttir, 2008).
The paper discusses the main findings of a qualitative study conducted in January
and February 2011 among immigrant youth in Iceland. The purpose of the research
was to analyse their experiences of life and work in Icelandic society during the past
ten years, with particular emphasis on their school experiences and how they thought
schools in Iceland could better support immigrant children. The main research questions focused on how the youths had experienced their schooling in Iceland and how
schools could better respond to the needs of immigrant children.
Theoretical perspectives include writings on adjustment to new societies, cultural
and hybrid identities (Bhatti, 1999; Hall, 1995; Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2001).
The paper also draws on writings on transnational competences (Vertovec, 2009) and
cosmopolitanism (Hansen, 2010) as important qualities in modern multicultural societies. Writings and research on the acquisition of target and second languages (Cummins,
2005; Elín Þöll Þórðardóttir, 2007; Hakuta, Butler & Witt, 2000; Samuel Lefever & Inga
Karlsdóttir, 2010) are discussed as well as issues concerning multicultural education
and culturally relevant pedagogies (Banks, 2007; Gay, 2000; Nieto, 2010). The theoretical
chapter also draws on former Icelandic research among immigrant youth (Almar M.
Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson & Júlíus K. Björnsson, 2007; Almar M. Halldórsson,
Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson & Júlíus K. Björnsson, 2010; Hildur Blöndal,
2010; Nína Magnúsdóttir, 2010; Schubert, 2010; Sólveig H. Georgsdóttir & Hallfríður
Þórarinsdóttir, 2008; Svanhildur Daníelsdóttir, 2009; Þóroddur Bjarnason, 2006).
Methods in the study included individual in-depth and semi-structured interviews
with the nine participants, who were six young women and three young men at the
age of 15 to 24. Purposive sampling was used to track the individuals, who all participated in the author´s previous study, among ten immigrant families in Iceland (2002–
2005). Two of the participants are originally European; from two European countries
and seven of them are originally Asian; from three Asian countries. They belong to
five families. Questions in the interviews centred on their daily lives, their education
and work, their social networks and friends, their connections with Icelandic society
and their countries of origin, as well as their future plans. An effort was made to
learn about their personal histories and experiences since the author´s earlier research,
which included their families, was concluded.
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The main findings of the research indicate that the participants in the study have
all successfully adapted to Icelandic society and take a positive stand towards it. They
describe themselves as having mixed identities or being cosmopolitans. They appear
to have managed to use for their own benefits their experiences in a new society and
the opportunities it provides, and they all have interesting future plans in work and
education, both in Iceland and elsewhere.
The participants all claim that they attained much of their present Icelandic knowledge during their years in compulsory school, but that little has been added since.
The older participants (age 20–24) in the group, who came to Iceland in their adolescence and started compulsory school in Iceland, have struggled more in their subsequent studies than the younger participants (age 15–19) who have been in an Icelandic
compulsory school most of their lives in Iceland, or from the first grade. A young
woman of 24 consequently dropped out from upper secondary school and has not
gone back. The individuals in the younger group are doing well in their studies and
no longer need support in Icelandic or other subjects.
The participants´ social networks appear to differ between the older and younger
groups. The youth in the older group mostly have friends of immigrant backgrounds,
while in the younger group social relations include Icelanders as well as other
immigrants.
Keywords: Immigrant youth, integration, cultural identity, future plans
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Horft um öxl
Reynsla grunnskólabarna af leikskólanum

Markmið rannsóknarinnar var að auka þekkingu á viðhorfum og reynslu barna í fyrsta
bekk grunnskóla af leikskóladvöl. Þátttakendur voru 40 grunnskólabörn, úr tveimur grunnskólum í Reykjavík. Rannsóknin byggist á þeirri sýn að barnæskan sé félagslega mótuð og
á þeirri sannfæringu að ung börn séu hæf og fær um að láta í ljósi skoðanir sínar og hafa
áhrif á líf sitt og umhverfi. Tekin voru hópviðtöl við börnin þar sem þau voru beðin að
rifja upp leikskóladvöl sína; það sem þeim var minnisstæðast úr leikskólanum og hefði
nýst í grunnskólanum. Í framhaldi af viðtölunum teiknuðu börnin myndir úr leikskólanum. Leikskólakennarar barnanna voru aðstoðarmenn við rannsóknina og jafnframt þátttakendur í rannsókninni. Niðurstöður sýna að minnisstæðustu þættir leikskólastarfsins
voru frjáls leikur úti við og samskipti við önnur börn var sá þáttur sem mestri gleði og
mestum sársauka olli. Börnin töldu að þau hefðu aðallega haft gagn af því fyrir grunnskólagönguna að læra að haga sér rétt samkvæmt reglum og undirbúa lestur og stærðfræði.
Efnisorð: Leikskóli, raddir barna, tengsl leik- og grunnskóla

Inngangur
Einn meginmunurinn á högum barna nú um stundir og fyrr á tímum er sá að nú dvelja
flest börn utan veggja heimilanna stóran hluta dagsins. Í þessu samhengi er stundum
talað um stofnanavæðingu bernskunnar. Á Íslandi er leikskólinn hluti af menntakerfinu og þar dvelja flest börn frá tveggja ára aldri. Með aukinni stofnanavæðingu
bernskunnar hefur rannsóknum, sem beina sjónum að aðstæðum yngstu barnanna
í leikskólum, fjölgað. Á 6. og 7. áratug síðustu aldar komu fram menntarannsóknir
sem beindu sjónum að yngstu börnunum. (Fyrir þann tíma voru einkum unnar sálfræðilegar rannsóknir á ungum börnum.) Í þessum rannsóknum er sjónum beint að
aðstæðum, líðan, menntun og reynslu barna í leikskólum og grunnskólum. Algengast
hefur verið að skoða þessa þætti með hliðsjón af viðhorfum og sýn fullorðinna,
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svo sem kennara, foreldra eða rekstraraðila. Á allra síðustu árum hafa í auknum mæli
komið fram rannsóknir þar sem leitað er eftir sjónarmiðum barnanna sjálfra sem í
stofnununum dvelja.
Þegar börn hefja grunnskólagöngu á Íslandi hafa allflest þeirra verið í leikskóla
í fjögur ár. Samt eru það mikilvæg tímamót þegar börn hætta í leikskóla og hefja
grunnskólagöngu. Umgjörð þessara stofnana er ólík, félagslegt samhengi þeirra er
nýtt fyrir börnin og námskröfur eru aðrar (Dockett og Perry, 2006, 2007; Jóhanna
Einarsdóttir, 2006a, 2007b). Börn eru búin undir þessar breytingar með ýmsum hætti
í sínu félagslega umhverfi. Sú rannsókn sem kynnt er í þessari grein var unnin með
börnum í fyrsta bekk grunnskóla með það að markmiði að skoða hvernig þau minnast
leikskóladvalarinnar og hvaða þættir það eru í leikskólanum sem þau telja að hafi
undirbúið þau fyrir grunnskólagönguna. Jafnframt voru viðbrögð leikskólakennara
barnanna við þeim sjónarmiðum sem komu fram hjá börnunum skoðuð.

Sjónarmið barna
Á undanförnum tveimur áratugum hefur aukin áhersla verið lögð á að hlusta á raddir
barna til að öðlast skilning á námi þeirra, lífi og reynslu. Þessi þróun tekur mið af þeim
kenningum og hugmyndum að barnæskan sé félagslega mótuð og að börn séu sjálfstæðir borgarar með eigin viðhorf og sjónarmið. Litið er svo á að börn séu hæf og fær
um að taka þátt í samfélaginu og láta í ljósi skoðanir sínar og hafa áhrif á umhverfi
sitt. Litið er á skoðanir barna sem mikilvægar og barnæskuna sem afmarkað rannsóknarefni (Christensen og James, 2000; Christenson, 1999; Corsaro, 1997; Dockett,
Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 2009; James og Prout, 1997; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a,
2008c; Qvortrup, 1994, 2002).
Sýn á ung börn sem hæfa borgara með eigin réttindi og skyldur má rekja til Samnings
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Sameinuðu þjóðirnar, 1989) og nýlegrar viðbótar við samninginn sem tekur sérstaklega til barna yngri en átta ára og réttar þeirra
til að taka þátt í ákvörðunum er varða þeirra eigið líf og láta í ljós skoðanir sínar
(United Nations, 2005). Litið er svo á að börn hafi rétt til að láta í ljós skoðanir sínar
og séu hæf til að gefa upplýsingar um eigin reynslu og sjónarmið sem taka beri alvarlega. Í rannsóknum er nú leitast við að fræðast um þekkingu barna, sjónarmið og
áhuga með því að nota fjölbreyttar aðferðir sem henta ólíkum börnum í ólíkum
aðstæðum. Þegar unnar eru rannsóknir þar sem leitað er eftir áliti barna á málefnum
sem þau varða er talað um að gera rannsóknir með börnum í stað rannsókna á börnum
(Corsaro og Molinari, 2000a; Mayall, 2000; O'Kane, 2000).
Eftir því sem rannsóknum með ungum börnum hefur fjölgað hefur í auknum mæli
verið fjallað um ýmsar áskoranir tengdar þátttöku barna í rannsóknum og rannsakendur hafa bent á álitamál og þversagnir í tengslum við rannsóknir með börnum
(Dockett o.fl., 2009; Eide og Winger, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2007b; Kjørholt,
2005; Schiller og Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Bent hefur verið á að með því að efla
og hlusta á raddir barna sé sú hætta fyrir hendi að aðeins heyrist raddir hinna sterku
í barnahópnum og þær séu síðan túlkaðar sem raddir allra barna en þeim börnum
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sem minna mega sín verði ýtt enn lengra út á jaðarinn (Vandenbroeck og Bie, 2006;
Warming, 2005); og að áhersla á að hlusta á raddir barna og auka þátttöku þeirra
geti orðið til þess að ýta undir rétt einstaklingsins ofar rétti hópsins. Jafnframt hefur
verið bent á að börn hafa margar raddir sem eru ekki endilega samhljóma (BühlerNiederberger og Van Krieken, 2008). Aðrir hafa velt því upp hvort áhersla á sjónarmið
barna geti gengið of langt, þ.e. ef litið er á þeirra sjónarmið sem þau mikilvægustu,
æðri sjónarmiðum annarra, svo sem kennara og foreldra (MacNaughton, Hughes og
Smith, 2007; Mannion og I'Anson, 2004).
Einnig hefur verið gagnrýnt að oft hafi verið litið fram hjá því félagslega og menningarlega samhengi sem börn eru sprottin úr og viðhorf þeirra mótast af (Komulainen,
2007). Mannion (2007) telur t.d. nauðsynlegt að endurskoða hugmyndir um þátttöku
barna og beina í staðinn sjónum að samskiptum barna og fullorðinna. Mikilvægt sé
að hlusta á það sem börn hafa að segja en um leið að átta sig á að líf þeirra og viðhorf eru ekki einangruð heldur mótast þau í samskipum við lykilpersónur í lífi þeirra
og að samskipti barna og fullorðinna ráði miklu um það hvaða raddir heyrast, hvað
börnin geta talað um og hvaða áhrif þau hafa. Í sama streng taka Redding-Jones, Bae
og Winger (2008) og vekja athygli á að þegar hlustað er á sjónarmið barna þarf að hafa
í huga samskipti og valdaskipan fullorðinna og barna.

Rannsóknir á viðhorfum barna til leikskólans
Margvíslegar aðferðir hafa verið notaðar til að fá fram sjónarmið barna, t.d. viðtöl,
teikningar, ljósmyndir, hlutverkaleikur og athuganir (Dockett, 2008; Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). Rannsóknir með íslenskum leikskólabörnum sýna að góð samskipti við
önnur börn og leikur úti og inni eru börnum mikilvægust. Þau vilja geta valið um
viðfangsefni og vilja forðast verkefni sem krefjast þess að þau sitji kyrr og hafi hljóð
(Jóhanna Einarsdóttir, 2006c, 2008c). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Tauriainen (2000) í finnskum leikskólum sem sýna að börn telja mikilvægast að
geta leikið sér án afskipta fullorðinna. Mörg börn í þeirri rannsókn nefndu einnig að
þeim líkaði illa að sitja lengi og vildu fá að hreyfa sig. Börnin í rannsókn Sheridan og
Pramling Samuelsson (2001) í Svíþjóð nefndu einnig að það sem þau vildu helst gera í
leikskólanum væri að leika við önnur börn. Þrátt fyrir ólíkar áherslur í leikskólastarfi
í hinum norræna og hinum enskumælandi heimi sýna rannsóknir með börnum þar
einnig sambærilegar niðurstöður. Vinátta við önnur börn og að vera viðurkenndur í
barnahópnum er börnum mikilvægt. Leikur er undantekningarlaust vinsælasta viðfangsefnið og frelsi til að velja sér verkefni er börnum mikilvægt (Clark og Moss, 2001;
Evans og Fuller, 1998; Page, 2008; Stephen og Brown, 2004; Wiltz og Klein, 2001).
Fremur fáar rannsóknir eru til þar sem hefur verið leitað eftir sjónarmiðum barna á
leikskólanum eftir að þau hafa lokið leikskóladvölinni. Nefna má að Strander (1997) tók
viðtöl við 16 og 17 ára unglinga og bað þá að rifja upp reynsluna úr leikskólanum. Unglingarnir mundu best atburði sem tengdust jákvæðum eða neikvæðum tilfinningum.
Leikur, vinir og samskipti voru mikilvægust. Einnig minntust þeir starfsfólks sem var
skemmtilegt og bar virðingu fyrir börnunum og óskum þeirra. Torstenson-Ed (2007)
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skoðaði einnig hvernig unglingar endursköpuðu (e. reconstruct) bernskureynslu sína,
þ.e. hvernig þeir minntust og töluðu um reynslu sína. Mikilvægustu minningar úr
leikskólanum tengdust leik með öðrum börnum. Kennurum sem börnin minntust sem
góðra kennara var lýst eins og súrefni í loftinu, þeir voru til staðar án þess að börnin
tækju eftir þeim (Torstenson-Ed, 2007, bls. 56). Ceglowski og Bacigalupa (2007) tóku
viðtöl við börn á aldrinum 1–18 ára til að heyra um reynslu þeirra af leikskóladvölinni.
Minnisstæðast var leikur við önnur börn og útivist en einnig minntust mörg börnin
með ánægju þegar lesið var fyrir þau í leikskólanum. Börnin nefndu skemmtilegt
starfsfólk sem tók þátt í leik og verkefnum með þeim en þau minntust líka leiðinlegs
starfsfólks sem öskraði á börnin og sinnti þeim ekki.

Úr leikskóla í grunnskóla
Í flestum vestrænum samfélögum er verulegur munur á stefnu, hefðum, námskrá,
kennsluaðferðum og umhverfi leikskóla og grunnskóla og eru börn búin undir að
töluverðar breytingar verði á lífi þeirra þegar þau flytjast milli skólastiganna. Corsaro
og Molinari (2005) hafa lýst svokölluðum sameiginlegum undirbúningsatburðum
(e. priming events) sem leikskólabörn taka þátt í sem undanfara breytinganna. Þessir
undirbúningsatburðir, sem geta bæði verið formlegir, eins og t.d. heimsóknir í grunnskólann, eða óformlegir og þáttur í daglegu starfi leikskólans, móta viðhorf barna til
grunnskólans. Þessir atburðir eru afar mikilvægir því með þátttöku í þeim mótast
hugmyndir þeirra um það sem í vændum eru (Corsaro og Molinari, 2005).
Farsæll flutningur milli skólastiga getur skipt sköpum fyrir framtíð barna í námi og
starfi. Rannsóknum sem beina sjónum að flutningi barna milli skólastiganna og þeim
þáttum sem þar geta haft úrslitaþýðingu hefur því fjölgað gríðarlega á undanförnum
áratug (Brooker, 2002; Dockett og Perry, 2007; Dunlop og Fabian, 2007; Entwisle og
Alexander, 1998; Griebel og Niesel, 2002, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 2004a, 2004b,
2006b; Kagan og Neuman, 1998; Margetts, 2002; Peters, 2010). Viðhorf fullorðinna til
þessara breytinga hafa verið rannsökuð víða og á allra síðustu árum hefur rannsóknum
sem beina sjónum að viðhorfum barna og reynslu einnig vaxið fiskur um hrygg.
Rannsóknir á væntingum barna til grunnskólagöngunnar og hvernig þau sjá muninn
milli leik- og grunnskóla sýna að flest leikskólabörn líta á grunnskólabyrjunina sem
mikilvægan atburð í lífi sínu. Þau búast við breytingum frá leikskólanum, þar sem
þau gátu leikið sér og valið um viðfangsefni, og vita að þau þurfa að takast á við að
læra námsgreinar í grunnskólanum. Þau gera sér líka grein fyrir reglum og venjum
sem þau þurfa að aðlagast. Önnur börn eru mikilvæg á þessu tímabili og mörg börn
segjast munu sakna þeirra barna sem ekki fara í sama grunnskóla og þau. Mörg börn
segjast einnig sakna þess að geta leikið sér (Broström, 1999, 2002; Corsaro og Molinari,
2000a, 2000b; Eide og Winger, 1994; Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2007a, 2007c; Pramling
Samuelsson og Williams Graneld, 1993; Seefeldt, Galper og Denton, 1997; Woodhead
og Moss, 2007).
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Rannsóknarspurningar
Í þessari rannsókn er leitast við að bæta við fyrri þekkingu á viðhorfum barna til leikskólans með því að biðja börn í fyrsta bekk grunnskólans að líta til baka og rifja upp
leikskóladvölina. Í fyrri rannsóknum hafa sjónarmið leikskólabarna meðan þau eru
enn í leikskólanum verið könnuð eða leitað eftir áliti eldri barna á skólagöngunni. Í
þessari rannsókn höfðu börnin nýlega lokið leikskóladvölinni og byrjað í grunnskóla.
Raddir og sjónarmið barna mótast af þeim viðhorfum sem þau upplifa í félagslegu
umhverfi sínu. Þess vegna var önnur vídd einnig tekin inn í rannsóknina, þ.e. viðbrögð leikskólakennaranna við því hvernig börnin minntust og endursköpuðu leikskóladvölina. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi:
• Hvað er börnunum minnisstæðast úr leikskólanum?
• Hvað finnst börnunum að þau hafi lært í leikskólanum sem nýtist þeim
í grunnskólanum?
• Hver eru viðbrögð leikskólakennaranna við minningum og reynslu barnanna?

Aðferð
Fjörutíu börn í fyrsta bekk í tveimur grunnskólum í Reykjavík tóku þátt í rannsókninni. Þau höfðu öll sótt sömu tvo leikskólana árið áður. Gögnum var safnað í
febrúar og mars fyrsta árið þeirra í grunnskóla. Þrír af fyrrverandi leikskólakennurum
barnanna voru meðrannsakendur og tóku viðtöl við börnin. Þeir voru einnig þátttakendur í rannsókninni því tekin voru viðtöl við þá um upplifun þeirra af því sem
börnin minntust frá leikskóladvölinni.
Eftir að leyfi höfðu fengist frá sveitarfélaginu, skólastjórum, kennurum barnanna
og foreldum þeirra heimsóttu leikskólakennararnir grunnskólana og óskuðu eftir því
við börnin að þau tækju þátt í rannsókninni. Í rannsóknum með börnum er mikilvægt að nota aðferðir, sem börn skilja, til að útskýra fyrir þeim um hvað rannsóknin
er og hvað farið er fram á við þau (Dockett o.fl., 2009; Harcourt og Conroy, 2005;
Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). Leikskólakennararnir, sem tóku viðtölin, fóru í gegnum
upplýsingabækling sem útbúinn hafði verið til að skýra rannsóknina fyrir börnunum
og upplýsa þau um að þau réðu því hvort þau tækju þátt í rannsókninni og gætu
hætt við þegar þau vildu. Öll börnin samþykktu að taka þátt og skrifuðu nafnið sitt á
bæklinginn til samþykktar. Einnig er mikilvægt að hafa í huga við rannsóknir unnar
með börnum að velja aðferðir sem henta börnum með mismunandi áhuga og hæfni
(Dockett o.fl., 2009; Eder og Fingerson, 2002; Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). Í þessari
rannsókn voru tekin viðtöl við börnin í litlum hópum og þau teiknuðu jafnframt
myndir sem voru notaðar sem gögn.

Viðtöl
Viðtölin voru tekin við börnin tvö eða þrjú saman. Börn á þessum aldri eru vön að
ræða saman í hópum í leikskólum og grunnskólum þannig að þau þekkja þessar
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aðstæður vel. Í hópunum fór fram lífleg umræða þar sem börnin aðstoðuðu hvert
annað við að rifja upp atburði og smáatriði. Með því að tala við börn í hóp er leitast við
að draga úr valdaójafnvægi milli hins fullorðna og barnanna þar sem börn eru öflugri
þegar þau eru fleiri saman. Þau eru yfirleitt afslappaðri þegar þau eru með vinum
sínum en ein með fullorðnum (Eder og Fingerson, 2003; Graue og Walsh, 1998; Greig
og Taylor, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2003, 2007b; Mayall, 2000; Parkinson, 2001).
Í viðtölunum voru börnin beðin um að rifja upp og tala um leikskóladvöl sína.
Þau voru spurð um það sem þeim fannst minnisstæðast, hvað þeim fannst skemmtilegast og leiðinlegast í leikskólanum, hvenær þau voru örugg, ánægð eða spennt og
hvenær þau voru leið eða óhamingjusöm, hvað væri öðruvísi í grunnskólanum en í
leikskólanum og hvað þau hefðu lært í leikskólanum sem kom þeim að gagni í grunnskólanum. Viðtalsspurningarnar voru hálfopnar og viðtölin voru skipulögð eins og
umræður í hóp.

Teikningar
Strax eftir viðtölin voru börnin beðin um að teikna myndir af því sem þeim fannst
skemmtilegt og því sem þeim fannst leiðinlegt í leikskólanum. Rannsakendur ræddu
við þau um teikningarnar og skrifuðu ummæli barnanna á bakhlið blaðsins. Börnin
voru öll, að einu barni undanteknu, ánægð með að fá að teikna og flest þeirra tóku
góðan tíma í að vinna teikninguna. Áhersla var lögð á ferilinn við að teikna fremur en
að greina teikningarnar. Á meðan þau teiknuðu spjölluðu börnin saman og við rannsakandann. Frásagnirnar höfðu áhrif á teikningarnar og teikningarnar höfðu áhrif á
frásagnirnar (Jóhanna Einarsdóttir, Dockett og Perry, 2009). Kostir þess að nota teikningar sem rannsóknaraðferð eru að þær bjóða einnig upp á óyrta tjáningu sem hentar
mörgum börnum. Fyrir flest börn eru teikningar kunnuglegar og þau eru skapandi
og virk þegar þau teikna. Með því að teikna eru þau hvött til að takast á við viðfangsefni sem skipta máli fyrir þau með aðferðum sem þau þekkja vel. Börnin geta
breytt og bætt við teikningarnar og tekið tíma í að vinna að þeim. Með því að tengja
teikningar barnanna og frásagnir fékkst innsýn í reynslu barnanna og þá merkingu
sem þau höfðu gefið leikskóladvölinni (Barker og Weller, 2003; Dockett og Perry, 2005;
Holliday, Harrison og McLeod, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2007b; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2009; Punch, 2002).

Leikskólakennararnir sem meðrannsakendur og þátttakendur
Þrír leikskólakennarar, sem börnin þekktu úr leikskólanum, tóku þátt í gagnaöfluninni. Þeir tóku viðtölin við börnin og hvöttu þau til að teikna myndir úr leikskólanum.
Sú aðferð að fá leikskólakennara, sem börnin þekktu, til að tala við börnin um leikskóladvölina var tilraun til að draga úr valdaójafnvægi milli rannsakenda og barna.
Jafnframt gátu leikskólakennararnir rifjað dvölina í leikskólanum upp með börnunum
og verið með á nótunum þegar börnin töluðu um leikskólann.
Leikskólakennararnir voru einnig þátttakendur í rannsókninni. Eftir að þeir höfðu
hitt börnin tók ég tvö hópviðtöl við þá til að heyra hvernig þeim fannst að hitta börnin
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aftur og hvernig þau upplifðu leikskóladvölina. Eftir að gögnin höfðu verið greind tók
ég aftur viðtöl við leikskólakennarana í hóp, kynnti þeim niðurstöðurnar og notaði
þær til að kalla fram umræður um sjónarmið barnanna og reynslu. Með því að hlusta
á börnin og jafnframt á mikilvægar manneskjur í lífi þeirra var leitast við að hlusta á
ólíkar raddir.

Greining gagna
Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð frá orði til orðs og síðan flokkuð og kóðuð. Því næst
voru þau færð yfir í NVivo-forritið og flokkuð samkvæmt kóðununum. Rannsóknarspurningarnar voru fyrst notaðar sem kóðunarrammi. Um var að ræða lýsandi flokkun
sem fól í sér litla túlkun. Þegar gögnin höfðu verið flokkuð á þennan hátt voru þau
lesin aftur og kóðuð á túlkandi hátt (Miles og Huberman, 1994). Teikningar barnanna
og frásagnir þeirra af þeim voru skoðaðar í samhengi við þá merkingu sem börnin
komu á framfæri en ekki út frá hæfni þeirra til að teikna á ákveðinn hátt (Holliday
o.fl., 2009; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2009). Í stað þess að greina teikningarnar í því
augnamiði að meta þroska barnanna eða öðlast skilning á sálfræðilegum þáttum í
myndum þeirra var markmiðið að skoða hvernig þau túlkuðu upplifun og reynslu
sína af leikskólanum með teikningunum (Holliday o.fl., 2009). Teikningarnar voru
mikilvæg viðbótargögn við viðtölin auk þess sem þær voru mikilvægt viðfangsefni
fyrir börnin í viðtölunum.
Greining viðtalanna og teikninganna leiddi í ljós nokkur þemu sem tengdust því sem
börnin minntust með ánægju, því sem þau voru óánægð með og því sem þeim fannst
gagnlegast þegar þau byrjuðu í grunnskólanum. Viðtölin við kennarana voru greind og
kóðuð í samræmi við viðbrögð þeirra við þemum úr gögnunum frá börnunum.

Niðurstöður
Minnisstæðast úr leikskólanum
Börnin rifjuðu upp og ræddu leikskóladvölina í litlum hópum og áttu fæst þeirra í
vandræðum með það. Nokkur börn sögðust í byrjun lítið muna úr leikskólanum en
þegar börnin fóru að ræða saman rifjaðist ýmislegt upp fyrir þeim. Þegar eitt barn
byrjaði að tala um eitthvað minnti það annað barn á eitthvað annað. Hér verður gerð
grein fyrir því sem börnin ræddu um sem skemmtilegast og leiðinlegast úr leikskólanum. Einnig verða kynnt viðhorf leikskólakennaranna til frásagna barnanna.1
Jákvæð reynsla
Til að hvetja börnin til að tala um og rifja upp jákvæða reynslu úr leikskólanum voru þau
spurð hvenær þau hefðu verið ánægð í leikskólanum, hvenær þeim leið vel, hvenær
þau voru örugg og hvað þeim hafi líkað best. Flest þeirra nefndu samskipti og leik við
önnur börn þegar þau töluðu um jákvæða reynslu úr leikskólanum. Hér eru nokkur
dæmi um það:
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Karen: Þegar ég hitti Helgu í fyrsta skipti, þegar við vorum orðnar vinkonur, þá leið
mér alveg rosalega vel.
Bryndís: Mér fannst skemmtilegt að leika við Alex og leika við Kristin í dýnunum og
líka með einingakubbana.
Haraldur: Mér fannst gaman að leika við Rúnar og Bjarna, Einar og Birgir.

Fremur fátítt var að börnin ræddu sérstaklega um starfsfólkið í leikskólanum. Aðeins
ein stúlka talaði mikið um einn leikskólakennara. Það var hins vegar ljóst að starfsfólkið hafði mikilvægu hlutverki að gegna í lífi margra barnanna í leikskólanum,
einkum ef þau höfðu þurft á hjálp eða stuðningi að halda. Nokkur börn nefndu að
þau hefðu verið örugg í leikskólanum þegar kennarinn var nálægur. Hér ræða tvær
stúlkur um það hvenær þær voru öruggar í leikskólanum.
R.: Hvenær voruð þið örugg í leikskólanum?
Elsa: Í kjöltu kennarans.
Anna: Við hliðina á honum – kennaranum.

Leikskólakennararnir ræddu um þetta og sögðu að það kæmi þeim ekki á óvart að
önnur börn væru mikilvægari en starfsfólkið því að síðasta árið í leikskólanum væru
börnin orðin örugg með sig, þar sem þau væru búin að vera í leikskólanum í nokkur
ár „þannig að þau þurfa minna á manni að halda svona síðasta árið“. Þetta er í samræmi við það sem ein stúlka sagði, að hún hefði verið ánægðust þegar hún hefði verið
í elsta hópnum „því þá var ég búin að kynnast öllum“.
Hlutir og atburðir sem voru öðruvísi og tilheyrðu ekki daglegu skipulagi voru oft
nefndir sem minnisstæðir og ánægjulegir. Til dæmis öskudagurinn, vettvangsferðir,
þegar lögreglan kom í heimsókn, þegar börnin fengu að fara á hestbak, þegar foreldrarnir komu og sungu fyrir þau, sumarhátíð, útskriftarhátíð og þegar þau léku
Víkingaleikritið.
Þegar börnin ræddu um það leikefni eða leiksvæði sem þeim hefði líkað best í
leikskólanum voru svör þeirra nokkuð fjölbreytt. Flest börnin í báðum leikskólunum
nefndu leik úti við. Þau nefndu bæði „leika úti“, ákveðin leiktæki eins og rólur og
kastala eða leiki eins og fótbolta eða þau nefndu ákveðna vini sem þau léku við úti.
Kristján og Jónas sögðu báðir að þeim hefði fundist skemmtilegast úti. Þegar þeir voru
spurðir nánar út í það sagði Jónas: „Ég fór alltaf í fótbolta við Óla“ og Kristján sagði að
það hefði verið skemmtilegt úti: „Af því að þar var doldið leiktækjaval. Og við gátum
farið bak við hól og þannig.“
Leikskólakennurunum fannst áhugavert að heyra að börnin vildu helst vera þar
sem þau voru úr augsýn fullorðinna svo sem á bak við hæðina. Myndirnar, sem börnin
teiknuðu, og frásagnir þeirra um myndirnar lýsa þessum sjónarmiðum og sýna margar
þeirra börn að leik úti við. Af 55 myndum af ánægjulegum hlutum eru 28 þeirra af leikskólalóðinni, 13 frá stúlkum og 15 frá drengjum. Börnin teiknuðu myndir af sjálfum
sér að leika við önnur börn úti eða myndir af tækjum eins og rólum, kastölum og
rennibrautum.

78

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

J ó h a n n a Ei n a rsd ót ti r

Mynd 1. Það var skemmtilegast að róla

Mynd 2. Skemmtilegast úti að leika

Sú áhersla sem börnin lögðu á leikvöllinn og útileik kom leikskólakennurunum ekki
á óvart. Þeir ræddu hins vegar um að þessu væri nokkuð erfitt að kyngja af því að
þetta væri sá tími dagsins sem þeir hefðu minnst fyrir og oft og tíðum sá tími sem þeir
notuðu til að slaka á og að þeir hefðu stundum samviskubit ef þeir tækju langan tíma
í útivistina. Eins og einn leikskólakennarinn sagði: „Í okkar huga vill hún [útivistin]
vera svona lausn á meðan við náum andanum. Þá finnst manni þau ekki vera að gera
neitt. En greinilegt er að hún er þeim ofsalega mikils virði.“
Kubbaleik tilgreindu börnin í báðum leikskólunum sem skemmtilegan leik. Torgið,
sem var opið rými í öðrum leikskólanum, var spennandi í minningu barnanna. Leikskólakennararnir veltu fyrir sér vinsældum torgsins og töldu að ástæðan gæti verið
sú að þar væru börnin frjáls að hreyfa sig og hefðu meira pláss en annars staðar inni
við. „Hefur þetta ekki svolítið með rými að gera? Það er hátt til lofts og vítt til veggja.“
Í eftirfarandi dæmi ræða tveir drengir um það sem þeim fannst skemmtilegast í leikskólanum.
Jón: Mér fannst allt skemmtilegt úti.
R.: Já. Var eitthvað skemmtilegt inni?
Jón: Já – að leika okkur.
…
Jón: Mér fannst skemmtilegast þegar við vorum á elstu deildinni í kubbunum.
Haraldur: Já-há.
R.: Hvaða kubbum?
Haraldur: Einingakubbunum.
Jón: Mér fannst frekar skemmtilegara í stóru legókubbunum.

Þó svo að sumir hlutir væru nefndir oftar en aðrir sem skemmtilegir má ekki líta
fram hjá því að það var einstaklingsmunur varðandi þá þætti sem börnunum fannst
ánægjulegir í minningunni. Þó að mörg börnin nefndu leiki á útisvæði sem skemmtilega voru önnur sem töluðu um að þau hefðu verið ánægðust þegar þau voru inni að
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leika sér og slappa af. Í eftirfarandi dæmi ræða Sólveig og Anna saman um það sem
þeim fannst skemmtilegast.
Anna: Mér fannst skemmtilegast að perla og fara í mömmó.
R.: Já.
Sólveig: Ég þoli ekki mömmó.
…
R.: Þannig að, Anna, þér fannst skemmtilegast að perla og fara í mömmó?
Anna: Já. En aðeins skemmtilegra að fara í mömmó.
…
R.: En, Sólveig, hvað fannst þér skemmtilegast í leikskólanum?
Sólveig: Mér finnst voða skemmtilegt að mála og líka að vera í þarna, hvað heitir það,
þarna stóru kubbunum.

Þegar sjónarmið barnanna voru kynnt leikskólakennurunum ræddu þeir um það sem
börnin töluðu ekki um. Þau minntust ekki á að atburðir, sem kennararnir höfðu lagt
sig fram um að undirbúa vel, hefðu verið skemmtilegir eða áhugaverðir, eins og þemavinna sem þeir töldu börnin hafa haft mikla ánægju af. Börnin höfðu fengið bæklinga
með sér heim með skráningum, teikningum og myndum frá þessari þemavinnu en
samt sem áður minntust þau ekki á þetta þegar þau rifjuðu upp leikskóladvölina.
Leikskólakennari 1: Það minntist enginn á þemastarfið nema beinagrindurnar.
Leikskólakennari 2: Það kom mér dálítið á óvart.
…
R.: Þau minnast ekki mikið á það sem er þunginn í skipulögðu starfi.
Leikskólakennari 2: Það sem okkur finnst … alveg „kreisí“ og okkur fannst þau ættu
að tala aðeins um það en það stendur ekkert upp úr.
Leikskólakennari 1: Og það er það sem þau eiga heima hjá sér: Myndir og skráningar
og það sem hefur fylgt þeim heim.
R.: Þau tala mest um vinina.
Leikskólakennari 1: Það er greinilega bara aðalmálið. En þegar maður er með þeim í
þema þá eru þau … þú veist, þau eru spennt [og spyrja] „Er fundur hjá okkur í dag?“.
Leikskólakennari 3: Þannig að það skiptir kannski ekki miklu máli hvað er gert með
þeim heldur að þau séu saman og hafi nóg pláss [hlær].

Neikvæð reynsla
Þegar börnin voru spurð hvort það væri eitthvað sem þeim líkaði ekki í leikskólanum
eða hvort þau hefðu einhvern tíma verið leið voru svör þeirra nokkuð fjölbreytt. Mörg
börnin svöruðu því til að þau myndu ekki eftir neinu sem þau hefðu verið leið yfir í
leikskólanum. Stúlkan í dæminu hér að neðan sagðist ennþá sakna leikskólans.
Sólrún: Ég sakna leikskólans ennþá.
R.: Já.
Sólrún: Ég er oft að segja við mömmu og pabba: Mig langar að hætta í skóla og byrja
aftur í leikskóla.
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Það var töluverður munur milli leikskólanna á því hvers börnin minntust sem leiðinlegs. Í öðrum leikskólanum nefndu börnin aðallega erfiðleika í samskiptum milli
barnanna sem óskemmtilegt, eins og þegar einhver var að skemma fyrir öðrum, stríða
eða leggja í einelti eða þegar þau höfðu engan til að leika við. Anna sagði: „Ég er leið
þegar enginn vill leika við mig.“ Margrét sagði að þau hefðu verið leið þegar þau voru
skilin út undan. Birta nefndi að henni hefði ekki fundist gaman „þegar það var árás.
Einu sinni var ég úti í garði og ég var ótrúlega hrædd og ég grátti alveg“.
Það kom einnig greinilega fram í myndum barnanna hvað þeim líkaði ekki í leikskólanum. Af 37 myndum af leiðinlegum hlutum voru 11 myndir um ágreining milli
barna eða samskiptaerfiðleika.

Mynd 3. Þegar Alli var að berja mig
Mynd
		

4.

Þetta er úti. Stundum voru strákarnir
að berja stelpurnar

Nokkrar telpur í öðrum leikskólanum ræddu mikið um einn strákinn sem þær sögðu
að hefði alltaf verið að ráðast á þær og stríða þeim, sérstaklega þegar þær voru að leika
sér úti. Þær töldu ástandið lítið hafa batnað í fyrsta bekk því nú væri hann byrjaður að
kyssa þær. Í dæminu hér að neðan rifjuðu þrjár stúlkur upp atvik sem þær höfðu lent í.
R.: En voruð þið einhvern tímann mjög leiðar?
Sigrún: Ég hélt nefnilega.
Elísabet [grípur fram í]: Já, þegar var verið að meiða okkur. Þá vorum við leiðar.
[Hinar kinka kolli til samþykkis]
Brynja: Þegar Kristján var að meiða okkur.
Hrönn: Eða Magnús.
Elísabet: Já, eða Magnús. Þeir voru mestu stríðnispúkarnir.
Hrönn: Ég man þegar Kristján ætlaði að binda Sísí með, held ég, grasi að grindverkinu.
Hann gerði það.
Sigrún [grípur fram í]: Hann gerði það og Sísí gat losað sig með léttu. Því þetta var
bara svona slitið gras. Hann hélt að enginn gæti komist í gegnum það.
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Þegar leikskólakennararnir ræddu um þetta atvik gáfu þeir þá skýringu að þessi
strákur hefði byrjað leikskóladvölina illa með því að bíta hin börnin og þó að þeir
hefðu í samstarfi við foreldrana náð að leysa málið farsællega hefði drengurinn orðið
blóraböggull og honum verið kennt um flest sem miður fór. Þeir ræddu líka um þann
möguleika að stúlkurnar hefðu haft hvetjandi áhrif hver á aðra, þ.e. þegar ein fór að
segja sögur af strákunum hefðu hinar munað eftir öðrum. Í huga leikskólakennaranna
var þetta ekki sérstaklega erfitt eða árásargjarnt barn.
Í hinum leikskólanum var áberandi hversu mörg barnanna minntust hvíldarinnar
sem leiðinda. Fyrir sum börnin var þetta biðtími þar sem þau gátu hvorki hvílt sig né
sofið. Í dæminu hér að neðan ræða þrjár stúlkur hvíldina, tilganginn með henni og
hvernig þær litu öðruvísi á hana þegar þær voru yngri.
Anna: Mér fannst mjög leiðinlegt í hvíld.
R.: Er það? Hvað var leiðinlegt í hvíldinni?
Anna: Ég gat aldrei sofnað í hvíldinni.
Sara: Ekki ég heldur. Ég teldi bara upp á tvöhundruð eða hundrað eða eitthvað.
R.: En átti maður að sofna?
Kristín: Nei. Maður gat sofnað.
R.: Já.
Anna: Þetta var bara svona – eitthvað svona fyrir leikskólakennarann.
…
R.: Ert þú sammála því að það hafi verið leiðinlegt að fara í hvíld?
Kristín: Skítleiðinlegt að vera í hvíld.
R.: Einmitt.
Anna: En litlu krakkarnir elska það.
R.: Já. En þið voruð einu sinni litlar í leikskólanum.
Kristín: Ja-há.
Anna: Þá svaf ég eins og lítill engill.
R.: Er það? Var þá gaman að vera í hvíld?
Anna: Já. Út af því að þá gátum við, þú veist. Þá skildum við eiginlega ekki neitt.

Kennaranum í þessum leikskóla var nokkuð brugðið að heyra hvernig börnin töluðu
um hvíldina og sagði að þetta væri ekki eins og hvíldin væri hugsuð eða eins og hún
hefði upplifað þetta. „Það á að vera notalegt að slaka á og þú mátt alveg hreyfa þig.“
Í tengslum við þessa reynslu barnanna ræddu leikskólakennararnir um að á síðasta
ári barnanna í leikskólanum þyrftu þau e.t.v. ekki á eins miklum hvíldartíma að halda
og þegar þau voru yngri. Einn þeirra sagði: „Þetta segir manni svolítið um hvíldina,
þegar þau eru orðin svona gömul þurfa þau kannski ekki að leggjast niður.“

Það sem börnin lærðu í leikskólanum og kom að gagni í
grunnskólanum
Börnin töluðu um fjölbreytta hluti sem þau hefðu gert í leikskólanum; þau hefðu leikið
sér, gert tilraunir, búið til pappír o.fl. En þegar þau voru spurð hvað þau hefðu lært í
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leikskólanum beindu þau sjónum að þáttum eins og sjálfstæði, að læra reglurnar, læra
bókstafina og teikna:
Magnús: Við lærðum að líta til beggja hliða.
Birta: Við lærðum að skrifa stafi.
Fjóla: Að rétta upp hönd.
Lára: Ég lærði að teikna vel.
Adam: Soldið að klæða sig í föt.

Samskipti, mannasiðir og sjálfstraust voru nefnd í mörgum hópunum sem mikilvægir
þættir sem þau höfðu lært í leikskólanum.
Anna: Já, einhvern veginn þannig að vera ekki svakalega feiminn og eitthvað svoleiðis.
Björg: Leika sér fallega og ekki að skilja út undan og ekki meiða.
Sólrún: Mmmmm, sko, að sitja kjurr og fallega.

Þegar börnin ræddu um það sem þeim fannst gagnlegt að hafa lært í leikskólanum
og nýttist þegar þau byrjuðu í grunnskólanum töluðu þau um atriði sem þeim fannst
hafa undirbúið þau fyrir grunnskólann. Þau nefndu einstök viðfangsefni og þemaverkefni, einstaka námsþætti, mikilvægi þess að þekkja reglur skólans og haga sér rétt
og vita til hvers var ætlast af þeim. Haraldur nefndi t.d. að hann hefði verið tilbúinn
að læra um mannslíkamann þegar hann kom í skólann:
Það var þarna eitt sem mér fannst alveg létt þarna sem við áttum að læra í skólanum.
Það var út af því að ég var í beinagrindahópnum í leikskólanum og við vorum að
fjalla um líkamann og svo þegar við komum að beinagrindum, þá var svo létt fyrir
mig að skrifa og allt.

Mörg börnin nefndu að þau hefðu æft sig í að sitja kyrr og vera hljóð og gera það sem
ætlast var til af þeim í leikskólanum og það hefði komið að gagni í grunnskólanum.
Í dæminu hér fyrir neðan orðar Signý þessa skoðun þegar hún var spurð hvort hún
hefði lært eitthvað gagnlegt fyrir grunnskólann þegar hún var í leikskóla.
Signý: Að sitja kjurr … og svo að hafa hljóð í skólanum og á frístundaheimilinu.
R.: Þú ert búin að æfa þig í því?
Signý: Mmm.
R.: Er eitthvað meira svona sem þú getur sagt mér frá? Sem þú ert búin að æfa þig í?
Signý: Mmmm og líka að vera ekki mikið á ferð að labba um stofuna í skólanum.
R.: Já?
Signý: Og svo líka að hafa hljóð og syngja bara í tónmennt.
R.: Varstu eitthvað búin að æfa þig í því í leikskólanum?
Signý: Jamm.
R.: Segðu mér aðeins frá því.
Signý: Sko, hérna, að syngja með þegar átti að syngja með og vera dugleg.
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Á svipaðan hátt töluðu Steinunn og Fríða þegar þær ræddu um það sem þær hefðu
lært sem hefði komið að gagni í grunnskólanum. Þær nefndu að þær hefðu lært að
haga sér á réttan hátt og lært að lesa og skrifa.
R.: Hverju voruð þið búnar að æfa ykkur í?
Steinunn: Að rétta upp hönd og bíða.
R.: Já?
Fríða: Já, og við vorum líka búnar að æfa okkur svona smá að lesa og reikna.

Á síðasta ári barnanna í leikskólanum höfðu þau tekið þátt í ýmsum viðburðum sem
höfðu það að markmiði að tengja skólastigin. Þau höfðu farið í heimsóknir í grunnskólann og annar leikskólinn hafði sérstaka dagskrá fyrir elstu börnin einu sinni í
viku. Þar var áhersla á kennarastýrð verkefni en ekki leik auk þess sem vettvangsferðir voru mikilvægur þáttur í skipulagi verkefna fyrir elstu börnin. Hinn leikskólinn
var með aldursskiptar deildir svo elstu börnin voru alltaf saman í hóp. Leikskólakennararnir í þeim skóla töldu hlutverk sitt ekki vera að undirbúa börnin sérstaklega
fyrir grunnskólann og sögðu að meginmarkmið leikskólans væri að vinna með samskipti og félagslega þætti.

Umræða
Markmið rannsóknarinnar var kanna hvernig grunnskólabörn minntust leikskóladvalarinnar og hvaða þætti þau teldu að hefðu undirbúið sig best fyrir grunnskólann.
Þar sem sjónarmið barnanna voru könnuð fljótlega eftir að þau luku leikskóladvölinni
og eftir að þau höfðu fengið reynslu af því að vera í grunnskóla í nokkurn tíma höfðu
þau samanburð. Rannsóknin byggðist á viðhorfi til barna sem sterkra og hæfra þátttakenda og þeirri trú að hlusta beri á raddir barna og taka þær alvarlega (Christensen
og James, 2000; Clark og Moss, 2001; Corsaro, 1997; James og Prout, 1997; Mayall,
2000; Qvortrup, 1994). Til að fá fram sjónarmið barnanna voru hópviðtöl og teikningar barnanna notuð sem aðferðir við gagnaöflun. Fyrrverandi leikskólakennarar
barnanna voru meðrannsakendur og tóku viðtölin við börnin. Jafnframt var leitað
eftir sjónarmiðum þeirra, pælingum og viðbrögðum við samræðum barnanna.
Börnin voru áhugasöm um að taka þátt í að ræða um liðna tíma og teikna myndir
úr leikskólanum. Þátttaka leikskólakennaranna gæti hafa átt sinn þátt í því hversu
áhugasöm þau voru, því þeim fannst flestum spennandi að hitta gamla leikskólakennarann sinn aftur. Viðtölin voru því ánægjulegir endurfundir þar sem börnin rifjuðu
upp atburði úr leikskólanum og minntu hvert annað á. Af því að leikskólakennararnir
þekktu börnin og leikskólann áttu þeir auðvelt með að bregðast við því sem börnin
ræddu um. Í samstarfi við leikskólakennarana mótuðu börnin merkingu og endursköpuðu reynslu sína af leikskólanum. Rannsóknin sýnir að viðtölin við börnin í hóp,
þar sem þau sátu saman að teikna myndir frá leikskólanum, voru félagsleg upplifun.
Kostir hópviðtala geta hins vegar snúist upp í andhverfu sína ef ákveðin umræðuefni
verða ríkjandi og önnur gleymast eins og leikskólakennararnir bentu á þegar nokkrar
stúlkur rifjuðu upp árekstra við einn drenginn og annað féll í skuggann. Hafa ber
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þann fyrirvara á þessu að þátttaka leikskólakennaranna kann að hafa leitt til þess að
börnin hafi veigrað sér við að nefna neikvæða hluti úr leikskólanum. Ég hef þó ekki
vísbendingar um að það hafi gerst í rannsókninni.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að félagsleg samskipti séu börnunum
mikilvægust þegar þau hugsa til leikskóladvalarinnar. Börnin minntust þess að hafa
verið glöð og ánægð þegar þau voru í leik með öðrum börnum. Neikvæð reynsla og
minningar tengdust átökum og árekstrum við önnur börn. Þessar niðurstöður eru
í samræmi við aðrar rannsóknir á sjónarmiðum leikskólabarna (t.d. Clark og Moss,
2001; Jóhanna Einarsdóttir, 2006c; Page 2008; Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001;
Stephen og Brown, 2004; Tauriainen, 2000) og einnig á minningum eldri barna um leikskóladvölina (Ceglowski og Bacigalupa, 2007; Strander, 1997; Torstenson-Ed, 2007).
Það er áhugavert að rýna í það sem börnin töluðu lítið eða ekkert um. Leikskólakennararnir í öðrum leikskólanum nefndu að þeim fyndist undarlegt að börnin hefðu
ekki minnst á þemaverkefnin sem þau hefðu unnið í leikskólanum. Þetta er stór þáttur
leikskólastarfsins og þar leggja leikskólakennararnir mikla vinnu í skipulag; þegar þeir
kynna leikskólastarfið út á við er þemaverkefnunum haldið á lofti. Velta má fyrir sér
hvort ástæðan fyrir því að börnin nefndu þetta ekki sé sú að þemaverkefnin hafi fyrst
og fremst verið áhugamál starfsfólksins en ekki barnanna. Einnig má álykta sem svo
að ástæða þess að börnin töluðu mest um útivist, leik og viðfangsefni, sem þau tóku
þátt í án mikilla afskipta fullorðinna, sé sú að það er frábrugðnast grunnskólanum þar
sem mest áhersla er lögð á kennarastýrð verkefni og lítill tími er fyrir leik. TorstensonEd (2007) hefur bent á muninn á því að ræða við börn um þær aðstæður sem þau eru í
hverju sinni og því að ræða seinna um hvernig hlutirnir voru. Ný reynsla gaf börnum
í rannsókninni nýja sýn og möguleika á að bera leikskólann saman við grunnskólann.
Líf barna er hluti af félags- og menningarlegu samhengi og í samvinnu við önnur
börn og fullorðna endurskapa börn reynslu sína og þekkingu. Það er því athyglisvert að börnin í þessari rannsókn nefndu afar sjaldan starfsfólkið þegar þau ræddu
um leikskólann. Ástæðan gæti verið sú að starfsfólkið sé í augum barnanna svo samþætt leikskólanum að þeim finnst ekki ástæða til að nefna það sérstaklega. Eins og
Torstenson-Ed (2007) víkur að í rannsókn sinni þarf þetta ekki að þýða að kennararnir
séu ekki mikilvægir í augum barnanna; ef þeir sinna starfi sínu vel og af fagmennsku
taka börnin ekki eftir þeim. Hins vegar nefndu mörg börnin í rannsókninni starfsfólkið
þegar þau voru spurð hvenær þau hefðu verið örugg í leikskólanum. Þau svöruðu
að þau væru örugg þegar þau væru nálægt fullorðnum. Ekkert barnanna kvartaði
undan starfsfólki leikskólanna.
Börnin, sem tóku þátt í rannsókninni, höfðu verið saman í leikskóla um árabil og
höfðu skapað eigin félagamenningu til hliðar við menningu hinna fullorðnu og höfðu
tekið þátt í sameiginlegum undirbúningsatburðum fyrir grunnskólann (Corsaro og
Molinari, 2005). Þau töluðu um margt sem þau höfðu lært í leikskólanum en þegar
þau hugleiddu hvað hefði komið að gagni í grunnskólanum nefndu þau aðallega
námsgreinar, reglur og það að haga sér rétt. Þetta eru mikilvæg skilaboð sem gefa til
kynna hvað er mest metið í grunnskólanum og hvernig leikskólinn mótar sjónarmið
barna í gegnum undirbúningsatburði.
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Tilgangur rannsóknarinnar var að þróa og dýpka skilning á þeirri merkingu sem
börn leggja í leikskóladvölina í þeim tilgangi að bæta líf barna í leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þótt börnin hafi átt margt sameiginlegt var einnig
töluverður munur á sjónarmiðum einstakra barna. Warming (2005) og fleiri hafa bent
á að ekki sé hægt að tala almennt um sjónarmið barna því þau eru margbreytileg og
ólík og háð þeirri menningu, samfélagi og sögu sem þau tilheyra. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna hvernig þessi börn minntust leikskólans á þeim tíma sem rannsóknin var gerð og endurspegla sjónarmið þeirra á þeim tíma.
Jafnframt því sem leitað var eftir sjónarmiðum barnanna í rannsókninni var sjónum
beint að viðhorfum fullorðna fólksins í lífi þeirra. Þannig var lögð áhersla á að skoða
margháttaða túlkun og varpa ljósi á ólíka sýn á sömu aðstæður í því augnamiði að
hvetja til ígrundunar og hafa áhrif á starfshætti. Með því að taka virkan þátt í gagnasöfnun sem meðrannsakendur og fá tækifæri til að ígrunda sameiginlega samræður
og minningar barnanna gafst leikskólakennurunum tækifæri til að endurskoða ýmsa
þætti í starfi sínu.
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Looking back
Primary school children’s accounts of preschool

Abstract
The aim of the study was to increase knowledge of first grade children’s views and
experiences of their playschool education. The participants were 40 first grade children
in two primary schools in Reykjavik. The study is based on a view of childhood as
a social construction, and children as strong and active participants constructing
their own learning. Young children are viewed as competent and capable of not only
participating and expressing their views, but also influencing their own lives and
environment. The initiative of providing children with the opportunity to participate
and be heard is significantly due to the mandates of the Convention on the Rights of
the Child (United Nations, 1989), which emphasizes taking children seriously as well
as their rights to express their own beliefs. More recently, an additional statement
to the convention, issued in General Comment No. 7, draws special attention to the
rights of young children under the age of eight to participate in decision-making that
affects their lives, and to be empowered to communicate their own views (United
Nations, 2005).
The study that was conducted by the end of the children’s first year of primary
school used qualitative methods that built on children’s competencies and individual
differences. These methods included semi-structured group interviews and children’s
drawings. In the interviews, the children were asked to recollect and talk about their
playschool experiences. They were asked what they found to be the most memorable,
what they found the most fun and the most boring in playschool, when they were safe,
happy, or excited, and when they were unhappy or sad. They were also asked what
they felt was most useful from playschool when they started primary school. The
interview questions were semi-structured and the interviews were conducted more
like conversations or discussions. Following the interviews, the children were invited
to draw pictures about their playschool experiences. Emphasis was placed on the
drawing as a process rather than a product, and on listening to the children while they
drew, instead of trying to analyze their drawings. The children’s playschool teachers
were co-researchers participating in the data generation; they were, at the same time
participants in the study. The teachers were interviewed and their views on their
encounters with the children during the research and on how the children recollected
their playschool lives were recorded.
The findings of the study show that the participating children saw playschool as
an important place for participation and practicing interaction with other children.
Relations with other children were the main sources of happiness and sorrow. The
children had memories of good physical spaces in playschool where they could move
around and engage in various activities of their own choosing. Social relationships

92

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

J ó h a n n a Ei n a rsd ót ti r

were an important factor in children‘s thinking about their early childhood settings.
The children remembered being content in playschool when they were interacting
and playing with other children. Their accounts of negative experiences involved conflicts or problems in interpersonal relationships with other children. Thus the outdoor
area was frequently mentioned as a happy place but also as a place where negative
things happened. When the children talked about the things in playschool that they
found useful when they started primary school, they concentrated on aspects that
they felt had prepared them for the tasks of primary school. These included activities
and projects, the learning of different subject matter, and knowing the rules of school
and proper behavior, and what was expected of them. Although the results of the
study show that the children had many things in common, there were also differences
in their views. So it is not possible to talk about children’s perspectives in general
because they vary and are affected by the social context and key adults. The results of
this study show how the participating playschool teachers and children co-constructed
the playschool experience at the time of the study.
Keywords: Playschool, children’s perspectives, transition to primary school
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„Mín köllun er að hjálpa og reyna að
láta gott af mér leiða“
Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að öðlast dýpri skilning á sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt. Lögð var áhersla á að leita eftir áhuga þeirra á starfinu, markmiðum þeirra
og gildum. Rannsóknin var einnig liður í því að þróa áfram greiningarlíkan um borgaravitund ungs fólks með því að yfirfæra það á sjálfboðaliðastarf. Viðtöl voru tekin við fimm ungmenni á aldrinum 14–20 ára. Helstu niðurstöður voru þær að ungmennin tengdu markmið
sín með sjálfboðaliðastarfinu annars vegar persónulegum ávinningi eins og sjálfstrausti, félagshæfni og félagsskap og hins vegar samfélagslegum ávinningi eins og mikilvægi þess að vera
virkur með því að hafa rödd, hjálpa fólki í nær- og fjærsamfélaginu og hafa áhrif til umbóta.
Gildin sem endurspegluðust í sýn þeirra voru m.a. réttlæti, samkennd, hjálpsemi og ábyrgð.
Öll ungmennin hugðust taka áfram þátt í sjálfboðaliðastarfi á lífsleiðinni.
Efnisorð: Sjálfboðaliðastarf, ungmenni, viðtalsrannsókn

Inngangur
Síðustu tvo áratugi hafa rannsóknir á borgaralegri þátttöku ungs fólks á alþjóðlegum
vettvangi aukist mjög (Sherrod, Torney-Purta og Flanagan, 2010a). Þessi vakning á sér
margar rætur. Sumir benda á að með falli Berlínarmúrsins um 1990 og þeim pólitísku
hræringum og breytingum á menntakerfum sem fylgdu í kjölfarið í Austur-Evrópu
hafi athyglin beinst í ríkari mæli að lýðræði og mikilvægi þess að borgararnir taki
virkan þátt í samfélagsmálum. Aðrir telja yfirlýsingu stjórnmálafræðingsins Roberts
Putnam (2000), sem þekktur er m.a. fyrir áherslu sína á mikilvægi félagsauðs, hafa
markað tímamót um að mörg lýðræðisríki standi frammi fyrir þeirri áskorun að
yngri kynslóðirnar taki ekki nægilega virkan þátt í samfélaginu sem borgarar eins
og minnkandi kosningaþátttaka og minni áhugi þeirra á stjórnmálum beri vott um
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(Sherrod, Torney-Purta og Flanagan, 2010b). Enn aðrir telja að í vestrænum ríkjum
hafi einstaklingshyggja orðið ríkjandi á kostnað samfélagshyggju (t.d. Arnett, 2007;
Bos, Williamson, Sullivan, Gonzales og Avery, 2007; Damon, 2001). Undir merkjum
frelsis hafi borið á tilhneigingu fólks til að huga frekar að rétti sínum til athafna en
ábyrgð og skyldum við samborgarana; það líti frekar á sig sem einstakling en sem
hluta af samfélagi þar sem samfélagsleg viðhorf og gildi eins og samstaða, samlíðan
og samábyrgð eru í stafni. Ýmsir hafa því haft áhyggjur af lýðræðishugsjóninni og lífsgildum fólks á Vesturlöndum og afleiðingunum fyrir lýðræðisþjóðfélög.
Viðbrögð við þessum áhyggjum og áskorunum hafa ekki látið á sér standa. Sjá
má vaxandi áhuga víða um heim á því að efla borgaravitund (e. citizenship, civic
engagement) barna og ungmenna, þ.e. hugmyndir þeirra um lýðræði, mannréttindi
og færni í að taka þátt í lýðræðissamfélagi (t.d. Banks, 2009; Crick, 2005; Haste, 2001;
Kerr, McCarthy og Smith, 2002; Yates og Youniss, 1999). Þessi áhersla birtist í stefnumótun í menntamálum, m.a. í menntastefnu Evrópuráðsins í upphafi nýrrar aldar,
t.d. í verkefninu sem ber heitið Menntun í lýðræðislegri borgaravitund og mannréttindum (Evrópuráðið, 2011). Hún birtist einnig í stefnu Evrópusambandsins fyrir ungt
fólk 2010–2018 (Evrópusambandið, 2009); þar er m.a. fjallað um mikilvægi sjálfboðaliðastarfs sem leiðar til persónuþroska, aukinnar þekkingar og færni, borgaravitundar
og félagsauðs (7. gr.). Evrópuráðið ákvað jafnframt að árið 2011 yrði ár sjálfboðaliðastarfs í Evrópu til að leggja áherslu á að þátttaka í slíku starfi sé ein lykilleiða til að
virkja borgara í lýðræðissamfélagi með gildi samstöðu og margbreytileika að leiðarljósi. Áhersla á að efla borgaravitund barna og ungmenna birtist einnig í lögum og
námskrám ýmissa þjóða, m.a. hér á landi í endurskoðun grunnskólalaga (Lög um
grunnskóla, nr. 91/2008) jafnt sem ýmsum þróunarverkefnum í skólum (sjá t.d. yfirlit
Higgins-D‘Alessandro, 2010).
Fræðimenn hafa látið til sín taka í rannsóknum á sviði borgaravitundar ungs
fólks. Þeir hafa m.a. staðið að viðamiklum alþjóðarannsóknum eins og The IEA Civic
Education Study árið 1999 (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement, 2011a) og The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)
árið 2009 (International Association for the Evaluation of Educational Achievement,
2011b) bera vitni um. Megináhersla í rannsóknum á borgaravitund ungmenna hefur
þó hingað til fremur verið á pólitíska þátttöku unga fólksins en samfélagslega þátttöku eins og sjálfboðaliðastörf (Higgins-D‘Alessandro, 2010).
Viðfangsefni þessarar rannsóknar beinist að síðarnefnda sviðinu. Meginmarkmiðið er að öðlast dýpri skilning á sýn ungmenna á sjálfboðaliðastörf með því að leita
eftir hugmyndum þeirra um og reynslu þeirra af samfélagslegri þátttöku sem felst í
sjálfboðaliðastarfi. Í því skyni að lýsa sýn þeirra á sem heildstæðastan hátt er markmiðið jafnframt að halda áfram að þróa greiningarlíkan um borgaravitund ungs fólks
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 2008) með því að yfirfæra það á sjálfboðaliðastarf.
Samkvæmt því verður áhersla lögð á að greina áhuga ungmennanna á sjálfsboðaliðastörfum, markmið þeirra og gildi.
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Baksvið
Hugtakið borgaravitund
Sýn fólks á sjálfboðaliðastörf er þáttur í borgaravitund þess. Með borgaravitund í lýðræðisþjóðfélagi er átt við „vitund fólks um hvað það merkir að vera samfélagsþegn
eða borgari með þeim lýðréttindum, skyldum og ábyrgð sem því fylgir og endurspeglast í daglegu lífi þess með virkri þátttöku í samfélaginu“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 40). Að baki lýðræðishugsjóninni býr sú hugsun að hver einstaklingur
hafi tækifæri til að taka virkan þátt í mótun samfélags síns.
Upprunaleg skilgreining hugtaksins borgaravitund beindist að skoðunum og
athöfnum fólks sem tengjast stjórnmálum og var í fyrstu einkum litið til kosningaþátttöku (t.d. Kubow, Grossman og Ninomiya, 2000). Sjónarhornið hefur víkkað, m.a.
þannig að nú er sjónum jafnframt beint að beinni þátttöku almennings í samfélaginu,
ekki síst margs konar sjálfboðaliðastörfum (Yates og Youniss, 1999). Samkvæmt því
getur borgaravitund m.a. birst í því að nota kosningarétt sinn, taka þátt í flokkapólitík,
umræðum um samfélagsmál, taka sæti í nefndum og ráðum og sinna sjálfboðaliðastörfum til aðstoðar fólki í þágu samborgaranna.
Jafnframt má segja að hugtakið borgaravitund nái nú enn skýrar en fyrr yfir almenn
mannréttindi og réttlæti (Banks, 2009). Í þessu samhengi er rætt um alþjóðlega borgaravitund sem tekur til þess að virða almenn réttindi alls fólks (t.d. Osler og Starkey,
2003) óháð aldri þess, kynferði, hæfni, kynhneigð, trú, litarhætti, þjóðerni, menningu
og búsetu.
Þá beinast sjónir fólks í uppeldis- og menntavísindum í ríkari mæli að ýmsum
hæfnis- og þroskaþáttum barna og ungmenna sem tengjast borgaravitund, ekki síst
þáttum sem tengjast sjálfsmynd þeirra, félags- og tilfinningaþroska og siðferðiskennd
(Selman og Kwok, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Wolfgang Edelstein, 2008).
Þannig fá borgaravitund og samborgaramennt (e. citizenship education) enn nýja
vídd.

Sjálfboðaliðastarf
Hugtakið. Ýmsar skilgreiningar hafa komið fram á sjálfboðaliðastarfi en flestar þeirra
beinast að sjálfboðaliðastarfi fullorðinna (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Kjarni skilgreininganna felst í því að um
sé að ræða skipulagða þjónustu við vandalausan einstakling eða afmarkaða samfélagsþjónustu og að sjálfboðaliðinn þiggi ekki laun fyrir starf sitt. Aðrir leggja einnig
áherslu á að sjálfboðaliðastarf geti ekki aðeins gagnast öðrum einstaklingum og samfélaginu heldur einnig þeim sem sinna því. Sú áhersla kemur m.a. fram þegar fjallað
er um sjálfboðaliðastörf ungmenna sem eitt af mörgum þroskaverkefnum bernsku- og
unglingsáranna (Yates og Youniss, 1999).
Skilgreining á sjálfboðaliðastarfi sem tekur bæði til starfs sem unnið er í eigin þágu
og annarra er víðari og í þeim anda setjum við hér fram eftirfarandi skilgreiningu á
sjálfboðaliðastarfi ungmenna: Sjálfboðaliðastarf ungmenna felur í sér ólaunað vinnuframlag í þágu samborgara sem ekki eru tengdir sjálfboðaliðanum fjölskyldu- eða
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vinaböndum. Starfið getur farið fram á eigin vegum eða á vegum sjálfboðaliðasamtaka (t.d. Rauða krossins) og stofnana (t.d. skóla), ýmist í þágu nær- eða fjærsamfélags sjálfboðaliðans. Vinnuframlagið getur verið framtak sjálfboðaliðans eða hluti af
skyldu í tengslum við uppeldis- og menntunarstarf.
Þátttaka. Þátttaka fólks í sjálfboðaliðastörfum er almennt talin góð á Norðurlöndum í
samanburði við aðrar þjóðir. Í samantekt Matthies (2006) kemur fram að þátttaka fólks
nemi rúmum 50% bæði í Noregi og Svíþjóð, 40% á Íslandi, 35% í Danmörku og 33% í
Finnlandi. Í alþjóðarannsókn Johns Hopkins Center for Civil Society (36 lönd) kemur
aftur á móti fram að aðeins tvö lönd fyrir utan Noreg (52%) og Svíþjóð (28%) nái yfir
20% þátttöku (Bretland 30% og Bandaríkin 22%). Þátttaka fólksins nam frá 0,1% til
52% og var 10% að meðaltali (Center for Civil Society Studies at the Johns Hopkins
Institute for Policy Studies, e.d.). Hafa ber þó í huga að sjálfboðaliðastörf á Norðurlöndum eru að mestu í kringum íþróttahreyfingar, tómstundir og menningarmál en
síður í tengslum við félagsleg velferðar- og mannúðarmál eins og í mörgum ríkjum
Evrópu (Matthies, 2006; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006) og í Bandaríkjunum (Yates og
Youniss, 1999). Einnig ber að hafa í huga að oft eru mismunandi mælingar notaðar til
að mæla þátttöku í sjálfboðaliðastörfum og það gerir samanburðinn torveldari.
Rannsóknir á þátttöku 16–29 ára ungmenna í sjálfboðaliðastarfi á vegum félaga
og stofnana sýna að þau taka helst þátt í tómstundastarfi (23%) og trúfélögum (18%),
en þátttaka í góðgerðastarfi (5%), pólitík og starfi baráttusamtaka (5%) og fagfélaga
(2,5%) er minni (Steinbuka og Mercy, 2009). Stúlkur reynast frekar taka þátt í trúfélaga- og góðgerðastarfi, en piltar í pólitík og starfi baráttusamtaka og fagfélaga.
Hér á landi sögðust 30% fólks á aldrinum 18–24 ára hafa tekið þátt í sjálfboðaliðastarfi á síðustu 12 mánuðum árið 2005 (25–34 ára: 38%; 35–44 ára: 51%; 45–54 ára:
42%; 55–64 ára: 47%; 65–80 ára: 20%; Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). Til samanburðar
má nefna sem dæmi að í Danmörku var hlutfallið 20% í aldurshópnum 18–29 ára árið
2004 (Habermann, Henriksen, Ibsen og Koch-Nielsen, 2006) og í Bandaríkjunum 22%
í aldurshópnum 16–24 ára árið 2008 (United States Department of Labor, 2010).
Langtímarannsóknir benda til þess að þátttaka ungmenna í sjálfboðaliðastarfi og
samfélagsþjónustunámi (e. service learning) hafi gott forspárgildi fyrir frekari sjálfboðaliðaþátttöku þeirra á lífsleiðinni (t.d. Astin, Sax og Avalos, 1999; Hart, Donnelly,
Youniss og Atkins, 2007). Rannsókn frá árinu 2001 sýndi að tveir þriðju hlutar sjálfboðaliða á fullorðinsaldri höfðu gerst sjálfboðaliðar á unga aldri og þeir sem byrjuðu
ungir og áttu foreldra sem voru í sjálfboðaliðastarfi voru örlátari á tíma sinn til sjálfboðaliðastarfa (sjá yfirlit Snyder og Omoto, 2009).
Áhugi á þátttöku. Nokkrir rannsakendur hafa beint athyglinni að ástæðum fyrir áhuga
ungs fólks á því að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi, hvort sem það er innan eða utan
skyldunáms í skóla (sjá t.d. Gaskin, 2004). Flestar rannsóknanna felast í spurningalistakönnunum. Í The 1997 National Survey of Volunteering (Smith, 1998) kom m.a. fram
að fjölskyldan væri einn meginhvatinn að þátttöku ungs fólks (18–24 ára) í sjálfboðaliðastarfi en einnig væri algengt að það væri beðið að taka þátt. Eldri ungmennin
fengju einnig tækifæri til þátttöku í tengslum við háskólanám.
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Þá liggur fyrir rannsókn á ástæðum ísraelskra ungmenna (12–19 ára) og eldri hóps
leiðbeinenda (19 ára og eldri) fyrir því að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi í miðstöðvum sem
veittu ungmennum félagslegan stuðning, aðstoð og fræðslu (Haski-Leventhal, Ronel,
York og Ben-David, 2008). Gögnum var safnað bæði með spurningalistum og viðtölum.
Fram kom að yngri sjálfboðaliðarnir voru frekar sambandsmiðaðir (e. relationshiporiented) í þátttöku sinni, en þeir eldri fremur þjónustumiðaðir (e. service-oriented).
Þannig reyndist myndun félagstengsla mikilvægust fyrir yngri hópinn og ungmennin
hófu sjálfboðaliðastörf frekar með öðrum en að koma ein síns liðs. Jafnframt nefndu
yngri sjálfboðaliðarnir oftar en þeir eldri það markmið að geta sett sig í spor ungmennanna sem þeir hjálpuðu og töldu oftar að sjálfboðavinnan gæti hjálpað þeim í
framtíðinni. Aðrar rannsóknir hafa bent til þess að þátttöku ungra sjálfboðaliða megi
rekja bæði til persónulegra gilda þeirra eins og umhyggju fyrir velferð annarra og
samfélagsins og til eiginhagsmuna eins og að auka færni á ákveðnu sviði (Eley, 2003)
og hafa gaman af (Taylor og Pancer, 2007).
Í nokkrum íslenskum rannsóknum (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; Steinunn Hrafnsdóttir, 2005, 2007) hefur sjálfboðaliðastarf verið skoðað
með spurningalistum. Algengasta skýring yngsta aldurshópsins, 18–24 ára, var vilji
til að hjálpa öðrum. Unga fólkið nefndi einnig skýringar eins og að koma til móts við
þörf fyrir slíkt starf í samfélaginu, eigin þörf fyrir félagsskap og ánægju af því að ljá
krafta sína. Þá var yngsti aldurshópurinn ólíklegri en þeir sem eldri voru til að nefna
„málstaðinn“ sem ástæðu þátttöku sinnar.
Persónu- og þroskaþættir. Fræðimenn hafa skoðað þátttöku ungs fólks í sjálfboðaliðastarfi í tengslum við nokkra persónu- og þroskaþætti, einkum ungmenna í samfélagsþjónustunámi í skólastarfi. Ljóst er þó að matsrannsóknir á þessu sviði hafa ekki slitið
barnsskónum (sjá Higgins-D‘Alessandro, 2010). Flestar rannsóknirnar sem gerðar
hafa verið beinast að háskólanemum og þorri rannsóknanna felst í spurningalistakönnunum. Niðurstöður þeirra benda til þess að unga fólkinu finnist samkennd sín
(Lundy, 2007) og sjálfstraust hafa aukist með slíkri sjálfboðaliðaþátttöku og nefnir það
jafnframt mikilvægi þess að leggja sitt af mörkum til samfélagsins (Taylor og Pancer,
2007).
Youniss og samstarfsfólk hans beina þó athyglinni að aldurshópnum 15–18 ára og
hafa lagt mikið af mörkum til rannsókna á sjálfboðaliðstarfi þess hóps í tengslum við
samfélagsþjónustunám í skólastarfi. Í rannsókn Youniss og Yates (1997) töldu ungmennin þátttöku sína í samfélagsþjónustu hafa eflt pólitíska vitund sína, samkennd
og ábyrgðarkennd gagnvart því að taka þátt í að bæta samfélag sitt. Þá benda rannsóknir til þess að tækifæri unga fólksins til beinna samskipta við þann sem nýtur aðstoðar séu ein forsenda þess að þátttaka í sjálfboðaliðastörfum efli persónuþroska og
borgaravitund sjálfboðaliða (sjá t.d. Shumer, 2005; Youniss og Yates, 1997).
Lítið virðist um eigindlegar rannsóknir á sjálfboðaliðastarfi ungmenna þar sem
tekin eru djúpviðtöl við þau um reynslu þeirra. Viðtalsrannsóknir á eldri aldurshópi,
um og vel yfir tvítugt, benda til þess að unga fólkið telji þátttöku í samfélagsþjónustunámi í skólastarfi auka vitund sína um ójöfnuð og nokkur nefna sérstaklega að
ábyrgðarkennd þeirra hafi þroskast og þá í tengslum við félagslegt réttlæti (Einfeld
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og Collins, 2008). Í annarri rannsókn upplifir unga fólkið að skilningur þess á misrétti
hafi dýpkað og að samfélagsábyrgð þess og vilji til að hafa áhrif hafi aukist (MonardWeissman, 2003).

Greiningarlíkan um borgaravitund ungs fólks
Sú rannsókn sem hér er greint frá er unnin undir formerkjum þess að gefa ungu fólki
rödd (Sameinuðu þjóðirnar, 1989). Hún er unnin í anda hugmyndafræði hugsmíðahyggju, þar á meðal félagssálfræðilegra þroskakenninga (t.d. Kohlberg, 1984; Piaget,
1965/1932; Vygotsky 1978/1930; Werner, 1948).
Segja má að sjónarhorn fyrirbærafræðinnar (Heidegger, 1962/1927; Husserl,
1970/1936) á mikilvægi reynslu fólks og þeirrar merkingar sem það leggur í hlutina við
að móta veruleika sinn liggi til grundvallar hugsmíðahyggjunni (t.d. Johnston, 2001;
Nakkula og Ravitch, 1998) þar á meðal félagssálfræðilegum þroskakenningum (t.d.
Lerner, 2006; Selman, 2003). Innan þessara kenningahefða er litið svo á að hver manneskja sé virk við að móta þá merkingu sem hún leggur í hlutina. Við erum gerendur
þegar við skipuleggjum reynslu okkar; við sköpum þann veruleika sem við hrærumst í. Og sú merking sem við leggjum í heiminn verður til í samskiptum okkar við
aðra, innan og utan veggja heimilisins. Við byggjum upp og endurbyggjum þekkingu
okkar og skilning bæði á sjálfum okkur og félags- og efnisheiminum með vaxandi
aldri, þroska og reynslu.
Þessar kenningahefðir kveða ríkt á um mikilvægi þess að laða fram þekkingu,
skilning og reynsluheim barna og ungmenna og nýta til leiðsagnar í vinnu með þeim
þannig að viðfangsefnin verði unga fólkinu merkingarbærari. Með það að leiðarljósi
er unnið að því að dýpka og víkka vitsmunalega, félagslega og siðferðilega þekkingu
þeirra og skilning.
Ofangreindar kenningahefðir liggja til grundvallar greiningarlíkani á borgaravitund
ungs fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 2008). Grunnþættir þess líkans byggjast á
greiningarlíkani á uppeldis- og menntasýn kennara og skólastjórnenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Selman, 1997). Í síðarnefnda líkaninu
er lögð áhersla á að greina áhuga kennara og skólastjórnenda á starfi sínu, markmið
þeirra, gildi og starfshætti sem samtvinnast og endurspeglast í uppeldis- og menntasýn
þeirra. Jafnframt eru lífssögur þeirra skoðaðar í tengslum við uppeldis- og menntunarsýn þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).
Ofangreint líkan var lagað að líkani um borgaravitund ungs fólks með því að leggja
áherslu á að leita eftir áhuga unga fólksins á borgaralegri þátttöku, þeim markmiðum
og gildum sem þau hafa að leiðarljósi og því hvort og þá í hverju þátttaka þeirra felst.
Myndin sýnir þessa áhersluþætti. Hugsunin er sú að áhugi, markmið og gildi samtvinnist í borgaravitund einstaklingsins og virkri þátttöku hans í samfélaginu. Hér
verður líkanið um borgaravitund ungs fólks yfirfært á sjálfboðaliðastörf.
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Mynd. Líkan um borgaravitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007, 2008)

ÁHUGI

MARKMIÐ

BORGARAVITUND
OG ÞÁTTTAKA

GILDI

Markmið og rannsóknarspurningar
Eins og fram hefur komið eru rannsóknir á borgaravitund ungmenna undir tvítugu
tiltölulega nýjar af nálinni (Sherrod o.fl., 2010a). Þar hefur megináhersla verið lögð á
að kanna pólitíska þátttöku ungmennanna en síður hugað að reynslu þeirra af sjálfboðaliðastörfum sem miða að því að aðstoða fólk (Higgins-D‘Alessandro, 2010).
Algengast er jafnframt að leggja spurningalista fyrir unga fólkið með fyrirframgefnum
svarmöguleikum um viðhorf þeirra og reynslu af sjálfboðaliðastarfi (t.d. Crystal og
DeBell, 2002; Hart o.fl. 2007; Henderson, Brown, Pancer og Ellis-Hale, 2007; Reinders
og Youniss, 2006). Sú reynsla er oft bundin sjálfboðaliðastarfi sem tengist skólanámi
og yfirleitt er skylda. Rannsóknirnar hafa jafnframt beinst að afmörkuðum þáttum
eins og siðferðilegum gildum (Youniss og Yates, 1997), samkennd (Lundy, 2007) eða
sjálfstrausti (Taylor og Pancer, 2007). Eigindlegar rannsóknir þar sem tekin eru viðtöl við ungmenni fram undir tvítugt í þeim tilgangi að fá fram dýpri skilning þeirra
á sjálfboðaliðastörfum og reynslu þeirra eru sárafáar á alþjóðavettvangi (t.d. HaskiLeventhal o.fl., 2007).
Heildstæðari sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt virðist því vanta hérlendis sem
erlendis þar sem allt í senn er skoðað: áhugi þeirra á þátttöku, markmið og gildi. Meginmarkmið rannsóknarinnar er því að öðlast dýpri skilning á sýn fimm ungmenna, sem
eru á aldrinum 14–20 ára, á sjálfboðaliðastörf sín með því að skoða þessa þætti. Í þessu
skyni er markmiðið jafnframt að þróa og nota greiningarlíkanið um borgaravitund
ungs fólks (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 2008) með því að yfirfæra það á sjálfboðaliðastarf. Hér er um að ræða nýlundu í rannsóknum á sjálfboðaliðastörfum ungs fólks.
Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:
• Hver er sýn ungmennanna á eigin borgaralega þátttöku sem felst í sjálfboðaliðastarfi?
• Hvers vegna hafa þau áhuga á að sinna sjálfboðaliðastörfum?
• Hvers konar sjálfboðaliðastörfum sinna þau?
• Hver eru markmið ungmennanna?
• Hver eru gildi ungmennanna?
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Aðferð
Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt í rannsókninni, bæði við gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. Sú rannsóknaraðferð þykir heppileg þegar markmiðið er að kynnast
sýn þátttakenda á eigið líf og að hlýða á reynslu þeirra (Taylor og Bogdan, 1998). Hér
er um að ræða viðtalsrannsókn. Byggt er á fræðilegu sjónarhorni fyrirbærafræðinnar
sem felur í sér áherslu á að túlka hvernig hver manneskja leitast við að skilja reynslu
sína og leggur merkingu í líf sitt (Heidegger, 1962/1927).

Þátttakendur
Þátttakendur í rannsókninni eru fimm ungmenni á aldrinum 14–20 ára, þrír piltar og
tvær stúlkur. Yngri þátttakendurnir eru í grunnskóla en þeir eldri ýmist í framhaldsskóla eða hafa nýlokið framhaldsskóla. Ungmennin voru markvisst valin með það í
huga að þau hefðu reynslu af þátttöku í sjálfboðaliðastarfi (Creswell, 2007). Til þess
að velja þátttakendur var haft samband við ýmsa aðila sem koma að skipulagningu
sjálfboðaliðastarfs og bentu þeir á ungmenni sem mögulega gætu orðið viðmælendur.
Dulnefni eru hér notuð við að kynna hvert þeirra: Skúli 14 ára var sjálfboðaliði
í æskulýðsstarfi kirkjunnar, nemendaráðgjafi og í nemendaráði í grunnskóla; Tinna
15 ára var sjálfboðaliði í æskulýðsfélagi Þjóðkirkjunnar sem leiðbeinandi í æskulýðsstarfi og sunnudagaskóla, auk þess að starfa í kirkjuhljómsveit. Hún hafði einnig tekið
þátt í ýmsum verkefnum á vegum æskulýðsfélagsins eins og að útdeila matarpökkum
fyrir Mæðrastyrksnefnd; Helga 17 ára tók þátt í margs konar sjálfboðaliðastarfi, bæði
í skóla og á vegum félaga, og hafði starfað í félags- og stefnumótunarstarfi ungs fólks
á vegum Reykjavíkurborgar, bæði í ungmennaráði og Reykjavíkurráði; Gunnar 19 ára
starfaði sem sjálfboðaliði í fjölþættum verkefnum hjá Rauða krossinum og í skátahreyfingunni; og Ari nýorðinn 20 ára starfaði sem sjálfboðaliði í æskulýðsstarfi Þjóðkirkjunnar, í Palestínu, í kynningarstarfi á Íslandi um Palestínu og í ungliðahreyfingu
stjórnmálaflokks.

Framkvæmd
Ungmennin sem leitað var til samþykktu öll að taka þátt og foreldrar þeirra ungmenna sem voru yngri en 18 ára veittu sömuleiðis leyfi sitt fyrir þátttöku barna sinna.
Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar.
Tekin voru hálfopin einstaklingsviðtöl við ungmennin og fóru viðtölin ýmist fram
í húsnæði sjálfboðaliðastarfsins eða á vinnustað spyrjanda. Í viðtölunum við þau var
leitað eftir reynslu þeirra af sjálfboðaliðastarfi. Áhersla var lögð á að laða fram hvernig
þau telja áhuga sinn á sjálfboðaliðastarfi hafa vaknað og hvers vegna þau sinna sjálfboðaliðastörfum nú, hver markmið þeirra og gildi eru og hvort þau sjá þátttöku sína
í samhengi við borgaralega þátttöku sína í framtíðinni. Viðtölin voru afrituð orðrétt.
Öllum nöfnum var breytt, sem og öðru sem mögulegt er að rekja til viðmælenda.
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Greining
Greining gagna hófst með opinni kóðun (Emerson, Fretz og Shaw, 1995). Hugtök voru
dregin út við nákvæman lestur viðtalanna sem voru marglesin þar til mettun kom
fram, þ.e. þar til ekki birtust lengur nýjar áherslur eða þemu í gögnunum (Charmaz,
2006).
Að því búnu var gerð markviss kóðun á gögnunum og þemu fundin sem sett voru
fram í töflu. Þá voru meginþemun flokkuð undir efnisflokkana: Áhugi, Markmið og
Gildi samkvæmt greiningarlíkaninu um borgaravitund. Áhugi vísar til áhuga þeirra á
sjálfboðaliðastörfum og hvernig hann er til kominn. Markmið vísa til markmiða þeirra
með sjálfboðaliðastarfinu og hvaða áhrif þau telja sig geta haft. Gildi þeirra koma fram
í hugsjónum þeirra með starfinu.

Sýn ungmennanna
Sýn ungmennanna á sjálfboðaliðastarf sitt er hér greind eftir efnisflokkunum: Áhugi,
Markmið og Gildi.

Áhugi ungmennanna
Ungmennin segja hér frá ástæðum þátttöku sinnar í sjálfboðaliðastarfi og hvernig þau
hafa fundið áhuga sínum farveg.
Ari kynntist sjálfboðaliðastarfi í gegnum vin sinn í framhaldsskóla:
Mér fannst eftir að hann [vinurinn] byrjaði í þessu að hann yrði … svona bjartsýnni
og jákvæðari einstaklingur þannig að ég hugsaði að þetta væri eitthvað sem ég ætti
að prófa og fór þá að starfa með æskulýðsfélagi Þjóðkirkjunnar.

Í grunnskóla hafði Ari verið „hlédrægur“ félagslega og ekki haft nægilega sterka
„sjálfsmynd“ að eigin sögn. Hann segist hafa fengið áhuga á samfélagsmálum í framhaldsskóla í námskeiði um alþjóðastjórnmál og sögu. Honum finnist „rosalega vanmetið hvað kennarar hafa mikil áhrif“; mikil tækifæri liggi í því „ef kennarinn … reynir
að vera vinur manns og … gerir námsefnið skemmtilegt“. Hann hafi þar „skrifað ritgerð um [samskipti Ísraels og Palestínu] og las meira og meira og núna er þetta málefni mér rosalega hjartnæmt“. Nokkru síðar fór hann sem sjálfboðaliði til Palestínu í
þrjá mánuði og hefur fylgt því eftir með kynningarstarfi meðal ungmenna eftir heimkomuna. Ari sat í skólaráði fyrir hönd nemenda á framhaldsskólaárum sínum og hafði
nýverið hafið störf í ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks. Hann segir það „köllun“ sína
að láta gott af sér leiða.
Gunnar segist hafa byrjað í sjálfboðaliðastarfi „alveg óvart“ þegar hann var í
10. bekk. Hann var beðinn að fara á fund til að kynna sér „ungmennastarfið í Rauða
krossinum með það markmið að reyna að starta einhverju í minni heimabyggð“.
Gunnar fluttist skömmu síðar til Reykjavíkur og hefur starfað þar síðan með Rauða
krossinum vegna áhuga á málefnum sem þar er unnið að. Hann segist fljótlega hafa
orðið mjög virkur innan ungliðahreyfingarinnar og tekið þátt í stefnumótunarvinnu í
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fjölmörgum innan- og utanlandsverkefnum Rauða krossins, m.a. Vinalínunni, vinaneti
og söfnunarstjórn vegna verkefna innanlands og utan, ásamt stjórnarsetu. Þá hafi
hann í framhaldsskóla byrjað sem sjálfboðaliði innan skátahreyfingarinnar og orðið
þar foringi. Gunnar segist hafa verið vinafár á unglingsárum, en hann hafi eignast
stóran vinahóp bæði í starfi Rauða krossins og skátastarfinu.
Helga segist vera ákaflega félagslynd: „Ég er svona manneskjan sem var alltaf einhvers staðar að gera eitthvað … í nemendaráði, árshátíðarnefnd, árbókarnefnd og öllu
þessu. Það var bara hnippt í mig og ég sagði bara allt í lagi.“ Hún fór í ungmennaráð
og Reykjavíkurráð og hefur tekið þátt í félags- og stefnumótunarstarfi ungs fólks á
vegum Reykjavíkurborgar. Helga segir sjálfboðaliðaþátttöku „ástríð[u]“ hjá sér „þótt
maður sé ekki endilega að vinna í þessu [þá stundina] þá er maður voðalega mikið að
pæla í þessu og alltaf eitthvað að hugsa um þetta“.
Tinna segist hafa kynnst æskulýðsfélagi kirkjunnar í tengslum við sjálfboðaliðastörf móður sinnar í kirkjunni: „Ég er náttúrulega búin að vera í kirkju síðan ég var
eins árs eða eitthvað.“ Síðar hafi hún unnið sem leiðbeinandi í sjálfboðaliðastarfi fyrir
æskulýðsfélagið: „Ég var búin að vera svo lengi í æskulýðsfélaginu og þar er svo
skemmtilegt og skemmtilegt fólk … Við erum að vinna fyrir börn í útlöndum og leysa
þrælabörn á Indlandi og svona.“ Auk þess starfar Tinna í kirkjuhljómsveit sem spilar
reglulega til að safna fé fyrir hjálparstarf kirkjunnar. Sjálfboðaliðastarfið í æskulýðsfélaginu hafi einnig gefið henni tækifæri til að taka þátt í ýmsum verkefnum: „Ég var
til dæmis fyrir jólin í Mæðrastyrksnefnd við að úthluta matarpökkum.“
Skúli hóf störf sem sjálfboðaliði í æskulýðsstarfi kirkjunnar 12 ára: „Ég var ekki
alveg með það á hreinu hvað þetta var fyrst þegar ég fór í þetta“ en segist „feginn …
það er snilld að vera í þessu“. Hann hafi viljað „kynnast fleirum og styrkja [s]ig félagslega“. Þetta hafi byrjað „á því að við fórum fyrst í kirkjuna út af fermingunni“. Það
hafi verið boðið upp á þátttöku í „hljómsveit og við strákarnir fórum og ætluðum bara
að hafa gaman af þessu en svo fór þetta út í alvarlega hluti [hjálparsöfnun fyrir fátæk
börn á Indlandi]“. Skúli hefur einnig setið í nemendaráði, nemendaráðgjöf og tekið
þátt í sjálfboðaliðastarfi í félagsmiðstöðinni í skólanum sínum. Hann segist hafa byrjað
í sjálfboðaliðastarfi fyrir hvatningu frá systur sinni og vinkonu hennar og „mamma
hefur oft sagt að ég skuli fara í þetta allt … Ég er ekki í íþróttum eða einhverju svoleiðis … þannig að hún vildi hvetja mig til að finna mér minn farveg“.
Eins og sjá má nefna ungmennin ýmis sjálfboðaliðastörf og margvíslegar ástæður
fyrir áhuga sínum á þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Flest nefna hvatningu úr umhverfinu:
heima fyrir (Skúli, Tinna), vinar (Ari), félaga (Helga) og jafnvel heimabyggðar (Gunnar).
Eigin lífsreynsla virðist líka hafa skipt máli. Piltarnir áttu það til dæmis sameiginlegt
að leita eftir félagsskap og vilja styrkja sig félagslega, en þeir höfðu m.a. upplifað
einelti, annaðhvort náins ættingja eða á eigin skinni. Málefnin sem unnið er að skipta
þau einnig máli og þau vilja gefa af sér. Afraksturinn nær bæði til nærsamfélagsins
(öll) og fjærsamfélagsins (Ari, Gunnar, Skúli, Tinna).
Hjá öllum ungmennunum kemur fram að með þátttöku í sjálfboðaliðastarfinu virðist
áhugi þeirra aukast samfara skýrari markmiðum og sterkari hugsjónum eins og sjá má
hér á eftir í umfjöllun um markmið þeirra og gildi.
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Ljóst er að ungmennin höfðu mismikla reynslu af sjálfboðaliðastörfum; þau yngri
sýnilega minni en hin og höfðu því ekki frá eins miklu að segja.
Í töflu má sjá yfirlit um helstu þemu sem fram komu undir efnisflokkunum: Áhugi,
Gildi og Markmið.

Tafla. Sýn ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt. Þemu eftir efnisflokkunum Áhugi, Gildi og Markmið
Markmið
Áhugi

Gildi

Samfélagslegur
ávinningur

Persónulegur
ávinningur

Hvatning:
• Foreldrar
• Vinir, félagar
• Skólastarf
• Nærsamfélag

Réttlætiskennd:
• Mannréttindi
• Jöfnuður til lífskjara og grunnþjónustu
• Réttur minnihlutahópa
• Jafnrétti kynjanna

Virkur borgari:
• Hafa rödd
• Hafa áhrif
• Umbótavilji
• Kynna sér hluti

Sjálfstraust

Sjálfsstyrking

Hjálpsemi

Borgaravitund:
• Borgaraleg
réttindi og
skyldur

Ánægja:
• Gefa af sér
• Skemmtilegt

Félagslegar
ástæður:
• Félagslyndi
• Leita félagsskapar

Samkennd

Gagnrýnin hugsun
og víðsýni

Félagsskapur

Málefni:
• Gefa af sér í
nær- og fjærsamfélaginu
• Réttindabarátta

Ábyrgðarkennd

Umræða

Samskipta- og
félagshæfni

Samfélagsábyrgð

Gagnrýnin hugsun
og víðsýni

Lífsreynsla

Þekking og reynsla
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Markmið ungmennanna með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi
Markmið ungmennanna eru flokkuð sem samfélagslegur ávinningur og persónulegur
ávinningur (sjá töflu).
Samfélagslegur ávinningur. Meginþemað hér er virkur borgari og nefna ungmennin
þætti sem falla þar undir eins og að hafa rödd í samfélaginu, hafa áhrif, sýna umbótavilja og kynna sér mál til að taka upplýsta ákvörðun.
Hjá ungmennunum kemur fram skýr vitund um að borgararnir hafi samhliða réttindum sínum skyldur við aðra og mikilvægt sé að fólk sé virkt í samfélaginu. Ari segir
það skyldu borgaranna að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi. Tinna er sama sinnis og finnst
ábyrgð borgara vera „að hjálpa“ hver öðrum. Gunnar tekur undir ofangreind viðhorf
og nefnir að með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi geti borgararnir haft „heilmikil áhrif“
og telur það skyldu almennings sem hann nýti ekki nægilega. Hann segist líta á það
sem:
gjaldskrána fyrir að fá að taka þátt í … að vera á jörðinni … að taka þátt í einhverju
svona sjálfboðaliðastarfi eða gera eitthvað sem maður getur gert til þess að gefa af
sér og skila út í samfélagið.

Hann bætir við:
Við erum náttúrulega alltaf að reyna að opna huga fólks fyrir aukinni víðsýni og
benda á þessi svona borgaralegu gildi … benda þeim á hvað við eigum að gera sem
borgarar. Við eigum ekki bara að segja: ‚Mér er alveg sama.‘

Hluti af því að vera virkur þjóðfélagsþegn er að þeirra mati að kynna sér hlutina og
taka upplýsta ákvörðun (Ari, Gunnar, Helga, Skúli). Helga leggur sem dæmi mikla
áherslu á að fólk taki þátt og „sýni áhuga“ á að „kynna sér“ málefni samfélagsins, en
telur skorta tækifæri fyrir ungt fólk til að hafa áhrif. Hún bætir við:
Við hugsum of mikið um það að einkunnirnar séu góðar og fólk sé með mikið nám
að baki en hugsum ekki jafnmikið um að eyða tíma í að kenna okkur að verða virkir
þegnar í samfélagi.

Ungmennin nefna sérstaklega það markmið með þátttöku sinni í sjálfboðaliðastarfi að
sýna ábyrgð sem virkir borgarar og endurspeglast það í þátttöku þeirra. Þeim finnst
mikilvægt að miðla þekkingu sinni og reynslu af sjálfboðaliðastarfi til annarra (Ari,
Gunnar, Helga, Skúli). Ari hefur orðið:
Ég var ekkert þannig séð að stefna á það að verða blaðamaður áður en ég fór til
Palestínu. Mér fannst gaman að lesa og kynnast þessu og svona, en þegar maður fór
út: ‚Vá ég þarf að segja frá þessu, dreifa boðskapnum.‘ Þetta er svona hvetjandi til að
segja meira frá.

Hann var á leið í gamla framhaldsskólann sinn með fyrirlestur um sjálfboðaliðastarf
sitt „sem ég hefði aldrei gert hefði ég ekki farið út. Svona vefur þetta upp á sig eins
og snjóbolti“.
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Þá er þeim hugleikið að meira sé hlustað á rödd ungs fólks (Ari, Gunnar, Helga,
Skúli). Helga tekur þetta mál alvarlega og segist hafa barist fyrir því að borgarstjórnin
hlusti á sjónarmið ungmenna: „Ég ber ábyrgð á því að segja það sem … mér finnst.
Það getur verið að það sé fullt af öðrum sem eru á sömu skoðun sem eru ekki að segja
það; það þarf einhver að segja það.” Hún segist leggja mikla áherslu á lýðræðisleg
vinnubrögð: „Auðvitað eigum við í Reykjavíkurráðinu að vera fulltrúar krakkanna
í skólanum“ og því leggi hún sig fram um að hlusta á skoðanir þeirra sem hún er
fulltrúi fyrir og finnst hún hér bera ábyrgð. Skúli segist einnig í starfi sínu í félagsmiðstöðinni „reyna að fá alla til að taka þátt“. Þá hefur Gunnar unnið að því að ungt
fólk hafi meiri áhrif í stjórn Rauða krossins og fengið því framgengt að þar sitji alltaf
fulltrúi ungmenna. Sem foringi innan skátahreyfingarinnar sótti hann einnig fast að
rödd unga fólksins fengi að heyrast í stjórn hennar.
Sum ungmennanna tengja jafnframt virka þátttöku því að sýna samstöðu um samfélagsleg markmið með þátttöku í umræðu í nær- og fjærumhverfi sínu. Helga hefur
orðið:
Umræðan er svo ótrúlega sterk og ef hópur kemur henni í gang og ef maður er hluti
af honum þá er hægt að hafa áhrif … Mér finnst eiginlega það vera sú ábyrgð sem
maður þarf að axla … sitja ekki bara heima.

Hún nefnir að um þessar mundir finnist henni það vera helsta „framlag [s]itt til að
hafa áhrif“ sem ung kona að taka þátt í „umræðunni“.
Persónulegur ávinningur. Öll ungmennin eru sammála um gildi þátttökunnar í sjálfboðaliðastörfum, fyrir þau „sjálf“ og einnig að með henni geti þau „hjálpað öðrum í
leiðinni“ (Helga). Þau nefna persónulegan ávinning eins og þann að hafa öðlast betra
„sjálfstraust“: „Maður þorir miklu meira“, segir Tinna og Skúli vísar til þroskaframfara þegar hann segist „þora“ meira og hafi tekið „framförum í lífinu“ og „opnast
mikið“. Hann nefnir einnig að þátttaka hans í skólasamfélaginu leiði til þess að hann
verði „svona meiri partur af skólanum, ímynd hans“ og finnst það greinilega mikilvægt.
Einnig nefna þau að þeim finnist þátttakan hafi eflt félagshæfni þeirra. Skúli hefur
orðið: „Maður veit betur hvernig maður á að koma fram við aðra, lærir heiðarleika og
svona … Mér finnst ég geta farið bara og talað við alla.“ Gunnar tekur undir að félagshæfni hans hafi eflst og kemur jafnframt að mikilvægi víðsýni: „Maður þarf að hugsa
öðruvísi um hlutina og vera svolítið víðsýnn í starfinu.“ Helga tekur í sama streng
þegar hún segir:
[Þátttakan] hjálpar mér að nota gagnrýna hugsun og gleypa ekki bara við öllu og líka
náttúrulega þetta að koma fram og virða skoðanir annarra. Það er mikilvægt að gera
einhvers konar málamiðlun þegar fólk hefur mismunandi skoðanir.

Ungmennin tala einnig öll um hve starfið sé skemmtilegt og vísa til félagslegra markmiða með þátttöku sinni. Sem dæmi segir Tinna að í æskulýðsfélaginu sé svo „skemmtilegt og skemmtilegt fólk“ og Gunnar bendir á að sjálfboðaliðastarfið sé alls ekki einskær
„þrældómur“ heldur fylgi því „gleðistundir … og … að kynnast fólki“. Þá lítur Ari

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

107

„ M í n kö l lu n er a ð h já l pa o g reyn a a ð l áta g ot t a f m ér l ei ða“

til framtíðar og segir þátttökuna „gefa [s]ér mikið upp á framtíðina, ef maður verður
foreldri sjálfur eða bara fyrir lífið sjálft í samskiptum“. Síðast en ekki síst nefnir unga
fólkið eins og Skúli orðar það:
Manni líður betur af því að taka þátt í svona starfi … Ég hef alltaf eitthvað að gera …
og svo náttúrulega gerir maður þetta fyrir aðra líka.

Eins og sjá má telja ungmennin almennt að sjálfboðaliðastarfið gefi þeim tækifæri til
að styrkja sjálfstraust sitt og félagshæfni. Þeim finnst starfið skemmtilegt og ánægjulegt að geta gefið af sér. Skýrt kemur jafnframt fram að þau vilji leggja sitt af mörkum
til samfélagsins og hafi fundið áhuga sínum farveg með ýmsum leiðum í sjálfboðaliðastarfi.
Framtíðarþátttaka. Ungmennin eru þeirrar skoðunar að það að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi á unga aldri auðveldi þeim þátttöku síðar meir og stefna þau öll að því. Ari segir
í þessu samhengi:
Maður er búinn að prófa þetta og þetta hentar manni; þá er það svona staðfesting á
að þetta sé eitthvað sem ég hef ánægju af og stefni þá frekar að í framtíðinni. Þátttakan leiðir ekkert nema gott af sér.

Sjálfboðaliðastarfið togi í fólk þegar það hafi einu sinni tengst því eins og Gunnar
segir:
Ég mun alveg örugglega vera að einhverju leyti í svona sjálfboðaliðastarfi áfram
… Það er oft sagt í Rauða krossinum að hann sé svolítið eins og sagt er í „Hotel
California“-laginu: You can check out, but never leave. Það er eiginlega þannig þegar
maður er kominn inn!

Þá sjást þess merki, einkum í hópi eldri ungmennanna, að framtíðaráform þeirra um
nám og störf hafi mótast í og með af sjálfboðaliðaþátttökunni. Ari lýsir því hvernig
sjálfboðaliðastarfið í Palestínu hafi orðið til þess að hann ætli sér að verða blaðamaður
til að geta fjallað um mál eins og ástandið þar og haft þannig áhrif á samfélagið. Gunnar
segir frá því hvernig reynsla hans af því að vera stuðningsaðili fatlaðs drengs hafi
orðið „til þess að ég fór að pæla í sálfræðinni sem möguleika í framhaldsnámi“ og
bætir við að ef hann gæti tengt það starf sjálfboðaliðastarfi væri það „algjör draumur“.
Helga, sem hefur lifað og hrærst í félagsmálum frá því hún var barn, segist stefna á
háskólanám með áherslu á félags- og stjórnmálafræði. Hún ætli að berjast fyrir betri
lífsleiknikennslu og því að láta rödd ungmenna heyrast. Þátttaka Skúla í sjálfboðaliðastarfi varð kveikja að framtíðaráformum um að verða „tónlistarmaður“. Tinna er enn
óviss um framtíðaráform sín en er þó viss um að hún vilji halda áfram í sjálfboðaliðastarfi og nefnir hjálparstarf kirkjunnar.

Gildi ungmennanna
Ungmennunum voru ýmis gildi hugstæð sem lesa mátti úr orðum þeirra (sjá töflu).
Meginþemun sem fram komu voru gildin réttlæti, hjálpsemi, samkennd og ábyrgðar-
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kennd. Víða í frásögn þeirra má sjá hvernig þessi gildi vísa þeim veginn í sjálfboðaliðastarfinu. Að sjálfsögðu fléttast þessi gildi þar saman þótt hér sé gerð grein fyrir
hugsun þeirra undir hverju gildi fyrir sig.
Réttlætiskennd. Réttlætiskennd ungmennanna birtist þegar þau vísa til mannréttinda
þjóða, kvenna og karla, einstaklinga og hópa.
Gefum Ara fyrst orðið: „Þetta er fólk [Palestínumenn] sem bara getur ekki snúið
heim þrátt fyrir alþjóðlegan rétt flóttamanna til að snúa til sinna heimkynna.“ Hann
lýsir aðstæðum fólksins sem býr við sífelldar árásir og handtökur og segir: „Ég … á
erfitt með að horfa upp á þegar eitthvað svona óréttlæti er í gangi.“ Hann setur sig
oft í spor fólksins og nefnir að hann hafi reiðst við að sjá hvernig brotið er á mannréttindum íbúanna í flóttamannabúðunum, m.a. þegar eldri menn þurfi að sæta andlegu
og líkamlegu ofbeldi unglingspilta úr ísraelska hernum í Palestínu:
Þetta eru bara unglingar [ísraelskir hermenn] … að reyna að vera eitthvað hipp hopp
[í klæðaburði] … og það var kannski ennþá meiri niðurlæging fyrir sextugan karlmann að þurfa að lúta stjórn 18 ára unglings með byssu.

Jöfnuður og jafnrétti fólks var ungmennunum ofarlega í huga og nefndu þau dæmi
allt frá því að leggja áherslu á að allir finni sig jafna í sjálfboðaliðahópi og til þess hve
brýnt sé að tryggja jafnan rétt borgaranna.
Ungmennunum verður tíðrætt um jafnan rétt fólks til mennta- og heilbrigðisþjónustu (Ari, Gunnar, Helga, Tinna) og mismunandi kjör fólks (öll). Einnig nefna þau
mikilvægi þess að tryggja rétt allra hópa í nærsamfélagi sínu, svo sem kvenna og
karla, hópa eins og aðfluttra og fatlaðra og sömuleiðis fólks í daglegum samskiptum;
þar tiltaka þau m.a. alvöru eineltis (öll nefna einhvern þessara þátta). Sem dæmi má
taka að Skúli bendir á að í nemendaráðgjöf sé lögð áhersla á að tryggja jafnan rétt allra
í skólanum og að þar geti öllum liðið vel:
Við fórum yfir þetta í nemendaráðgjöfinni … [t.d.] það var strákur sem flutti frá
útlöndum og var alltaf einn og við hjálpuðum honum að tengjast og nú er hann alltaf
að spila fótbolta úti með strákunum.

Helga segist alin upp við „mikla jafnréttishugsun og … að taka eftir … hlutum í
samfélaginu“. Henni sé sérstaklega umhugað um hag minnihlutahópa sem hún segir
stóran hluta af samfélaginu: „Samfélagið sem ein heild þrífst … á … að fólk vilji hafa
áhrif og vilji taka þátt“ og vísar hér til mikilvægis sjálfboðaliðastarfa til dæmis meðal
heimilislausra. Hún ræðir einnig jafnrétti kynjanna og baráttu sína fyrir því. Henni
verður jafnframt tíðrætt um baráttu sína í sjálfboðaliðastarfinu fyrir rétti ungs fólks og
að „hlustað“ sé eftir rödd þeirra í samfélaginu.
Ungmennin koma einnig að mikilvægi jafnréttis í fjærsamfélaginu og nefna sem
dæmi það að tryggja börnum erlendis hreint vatn, menntun og önnur grunngæði sem
fólk á Vesturlöndum býr almennt við (Skúli, Tinna, Gunnar, Ari).
Segja má að Gunnar taki ofangreinda hugsun um réttlæti saman:
Ég held að ef við værum öll jöfn þá værum við komin langt með draumasamfélagið.
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Ég held að rosalega mörg vandamál byrji bara með … svona ójafnrétti.

Hjálpsemi og samkennd. Hjálpsemi kemur fram sem rauður þráður eða þema þegar
ungmennin ræða sjálfboðaliðastörf sín. Þá fléttast samkennd þeirra iðulega við frásögnina. Við sjáum dæmi um það hjá Ara þegar hann ræðir upplifun sína á aðstæðum
íbúa Palestínu:
[Þau eru] bara föst í þessum lélegu lífsgæðum … Þar eru kannski sextíu börn í einum
bekk … þannig að menntunin … skilar sér ekkert …
Fyrir utan hvað þetta [sjálfboðaliðastarfið] er gefandi fyrir mann sjálfan þá náttúrulega er maður að hjálpa öðrum. Það þurfa allir á hjálp að halda og það þarf einhver að
sinna því starfi … Þetta er bara skylda okkar og hver hefur sína köllun og mín köllun
er að hjálpa og reyna að láta gott af mér leiða.

Eins og sjá má kemur Ari hér inn á siðferðilegan þátt sjálfboðaliðastarfs í samfélaginu.
Hjálpsemi og samkennd kemur á svipaðan hátt fram hjá hinum ungmennunum
þótt í öðru samhengi sé. Tinna og Skúli ræða til dæmis um mikilvægi þess að rétta
„fátækum börnum“ hjálparhönd. Skúli nefnir jafnframt aðstoð til handa samnemendum sínum og hvernig hann vill nýta reynslu sína af því að hafa verið lagður í einelti:
Ég get notað þessa reynslu mína til að hjálpa öðrum … Ef einhver lendir í einelti þá
veit maður hvað hann er að ganga í gegnum og maður getur betur sett sig í hans spor.

Tinna ræðir jafnframt um lífsgildi sín og segir:
Frá því ég byrjaði í æskó, þá var það eitthvað svona ‚ég vil engin stríð‘ og svona, en
núna [er það] bara að safna fyrir þá sem eiga bágt. Þeim líður illa … Það að hjálpa
öðrum finnst mér mikilvægt.

Samkennd Gunnars og hjálpsemi kemur m.a. fram í sjálfboðaliðastarfi hans sem
stuðningsaðili drengs með þroskahömlun. Honum finnst brýnt að drengurinn fái
tækifæri til að umgangast fleiri en fjölskyldu sína „til að hann eigi einhvern svona
meiri vin … hann er rosalega afskiptur“. Og í tengslum við starfið hjá Rauða krossinum segir hann: „Það er náttúrulega alltaf góð tilfinning að geta hjálpa öðrum … Ég
vil allavega frekar gefa af mér heldur en að vera byrði á samfélaginu.“ Þá birtist samkennd Helgu einna skýrast þegar hún ræðir aðstoð við minnihlutahópa sem henni er
sérstaklega umhugað um að njóti sömu réttinda og aðrir.
Ábyrgðarkennd. Ábyrgðarkennd ungmennanna er áberandi. Flest þeirra (Ari, Gunnar,
Helga, Tinna) nefna þá ábyrgð að vera virk og láta til sín taka. Ábyrgðarkennd þeirra
kemur einnig fram í orðum þeirra um að vera góðar fyrirmyndir og sýna gott fordæmi
enda starfa mörg þeirra með sér yngri börnum og ungmennum. Ari ræðir nauðsyn
þess að hann sem „leiðbeinandi“ sé „fyrirmynd krakkanna“. Gunnar tekur í sama
streng og ræðir jafnframt mikilvægi þess að vera í „góðu samstarfi við foreldra“ þeirra
og halda þeim „upplýstum“ um starfið.
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Umræður
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á sýn nokkurra ungmenna á sjálfboðaliðastarf sitt. Mikilvægur liður í því efni var að yfirfæra greiningarlíkan um borgaravitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 2008) á sjálfboðaliðastörf.
Líkanið um borgaravitund ungs fólks er hér notað í fyrsta sinn á heildstæðan hátt
til að greina áhuga, markmið og gildi ungmenna í tengslum við borgaralega virkni
þeirra, sem í þessari rannsókn beinist að sjálfboðaliðastörfum. Með slíkri greiningu
fæst heildstæðari og dýpri sýn á borgaravitund ungmenna í tengslum við sjálfboðaliðastörf ungmenna en áður.
Meginniðurstöður eru að ungmennin vilja með þátttöku sinni styrkja sig sem
manneskjur og gefa af sér með einum eða öðrum hætti í samfélaginu.
Margvíslegar ástæður þess að ungmennin gerðust sjálfboðaliðar koma fram og
nefna þau öll hvatningu umhverfisins sem gat verið innan fjölskyldunnar, í vina- og
félagahópnum, innan skólans eða vegna formlegrar beiðni um þátttöku í nærsamfélaginu. Erfið lífsreynsla virðist einnig tengjast áhuga þeirra á starfinu. Piltarnir
áttu það til dæmis sameiginlegt að leita eftir félagsskap og styrkja sig félagslega. Þeir
höfðu m.a. upplifað einelti annaðhvort náins ættingja eða á eigin skinni í barnæsku og
sögðust nýta þá reynslu til að hjálpa öðrum í sjálfboðaliðastörfum sínum. Jafnframt
töluðu ungmennin um að njóta þátttökunnar og hafa gaman af. Málefni sem unnið
er að skipta þau öll máli og þau vilja láta gott af sér leiða. Afrakstur starfs þeirra nær
bæði til nær- og fjærsamfélagsins. Eitt þeirra tekur svo sterkt til orða að starfið sé
„köllun“ og annað að það sé „ástríða“.
Almennt má því segja að ungmennin hafi byrjað í sjálfboðaliðastarfi af áhuga á
félagstengslum eða félagsmálum en þátttaka, einkum þeirra eldri, skýrist jafnframt
af áhuga á málefnum. Finna má hliðstæður þessa í öðrum rannsóknum (t.d. HaskiLeventhal o.fl., 2008; Steinunn Hrafnsdóttir, 2006, 2007 í heldur eldri hópi). Hjá öllum
ungmennunum kemur jafnframt fram samspil milli áhuga þeirra, markmiða, gilda og
þátttöku. Með reynslu þeirra í sjálfboðaliðastarfinu virðist áhugi þeirra aukast samfara skýrari markmiðum og sterkari hugsjónum.
Ýmis gildi af siðferðilegum toga birtast í sýn ungmennanna á sjálfboðaliðastarf sitt
og tengjast með ýmsu móti áhuga þeirra og markmiðum. Öll hafa þau áhuga á mannréttindum en vísa til réttinda mismunandi hópa. Sjá má dæmi um áherslur þeirra á
rétt þjóða, hópa eins og fatlaðra, ungs fólks til að hafa rödd og jafnrétti kynja; einnig
á jafnan rétt til lífskjara eins og til menntunar, heilbrigðisþjónustu og lífsviðurværis.
Þau kalla eftir réttlæti, sum með dæmum af innlendum vettvangi en önnur einnig af
alþjóðavettvangi.
Ungmennin nefna jafnframt öll að þau vilji rétta öðrum hjálparhönd og tengja það
sjálfboðaliðastörfum sínum; það sé „góð tilfinning“ að hjálpa, og nefna ýmis dæmi
því til áréttingar. Samkennd kemur einnig mjög greinilega fram hjá þeim sem vinna
að málefnum fólks sem þarf sérstaka aðstoð. Þau setja sig í spor þeirra sem standa
höllum fæti og telja jafnframt sjálfboðaliðaþátttökuna hafa aukið skilning sinn á misjöfnum aðstæðum fólks (fatlaðra, fátækra barna erlendis) og á aðstæðum þjóðar vegna
mannréttindabrota; það hafi hvatt þau til að leggja sitt af mörkum til að bæta kjör
þess. Eins og sjá mátti til dæmis hjá Ara fannst honum sú reynsla að fara til Palestínu
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og vinna með fólkinu þar hafa opnað augu sín enn frekar fyrir erfiðum aðstæðum
þess og hvatt sig enn frekar til að leggja sitt af mörkum í réttindamálum fólks. Á
svipuðum nótum kemur fram í rannsóknum Youniss og félaga (Reinders og Youniss, 2006; Youniss og Yates, 1997) að ungmenni, sem voru í beinum tengslum við þá
sem nutu hjálpar í sjálfboðaliðastarfi og kynntust jafnvel erfiðum aðstæðum fólks,
tjáðu ríkari samkennd með fólki og von um réttlátara samfélag. Um leið upplifðu þau
framlag sitt þýðingarmeira. Sjá má merki um svipaðar niðurstöður í megindlegum
rannsóknum, en þær byggjast á svörum mun eldri þátttakenda (Lundy, 2007; Taylor
og Pancer, 2007).
Ábyrgðarkennd ungmennanna er jafnframt áberandi. Hún kemur fram bæði í því
að þau vilja leggja sitt af mörkum til samfélagsins, sem svipar til niðurstöðu Youniss
og Yates (1997), og því að þau vilja vera góðar fyrirmyndir sér yngri börnum og ungmennum.
Í tengslum við samfélagslegan ávinning er óhætt að segja að markmið ungmennanna í sjálfboðaliðastörfunum einkennist af umbótavilja. Öll nefna þau mikilvægi
þess að þau, sem ungt fólk, séu virk og láti rödd sína heyrast til að hafa áhrif til góðs.
Nokkur þeirra tilgreina jafnframt hve mikilvægt sé að kynna öðrum reynslu sína af
sjálfboðaliðastörfum og hafa gert það með fyrirlestrahaldi.
Það sem aðgreinir helst sjónarmið ungmennanna er breidd markmiða þeirra. Þau
spanna allt frá því að snúa að tilteknum verkefnum í nærsamfélagi og tengjast líðandi
stund til þess að vera heildstæðari og tengjast umbótum í hinum stóra heimi í nútíð
og framtíð.
Persónulegur ávinningur ungmennanna af sjálfboðaliðastarfinu lýtur að tækifærum til að styrkja sjálfstraust sitt og njóta félagsskapar. Í rannsóknum á sjálfboðaliðastarfi háskólanema hafa þeir einnig nefnt að þeim finnist sjálfstraust þeirra hafa
aukist með þátttökunni (t.d. Taylor og Pancer, 2007). Jafnframt koma þau öll inn á
félagshæfni og nefna mismunandi atriði innan þess ramma. Sum segjast hafa eflt samskiptahæfni sína (lært mikið í mannlegum samskiptum, styrkt sig í samvinnu, þjálfast
í að leysa ágreining) en önnur koma inn á siðferðilega þætti (læra um heiðarleika, sýna
öðrum virðingu).
Þá segja þau eldri úr hópi ungmennanna að sjálfboðaliðastarfið kalli á víðsýni, að
sjá hlutina frá hinum ýmsu sjónarhornum. Eitt þeirra, Helga, sem vinnur að því að
koma málefnum ungs fólks á framfæri, leggur sérstaka áherslu á að starfið efli gagnrýna hugsun. Síðast en ekki síst tala þau öll um hvað þátttakan sé skemmtileg og að
góðar stundir fylgi starfinu.
Öll ungmennin vilja halda áfram að sinna sjálfboðaliðastarfi á lífsleið sinni. Nokkur
þeirra tengja reynslu sína framtíðaráformum. Eitt þeirra hyggst verða blaðamaður og
skrifa um mannréttindi, annað stefnir á háskólanám í sálfræði og vonast til að geta
tengt framtíðarstarfið sjálfboðaliðaþátttöku og það þriðja stefnir á háskólanám með
áherslu á félags- og stjórnmálafræði. Líkur benda til að þau muni framfylgja hugsun
sinni; rannsóknir (t.d. Astin o.fl., 1999; Hart o.fl., 2007) benda til að sjálfboðaliðastarf
og samfélagsþjónustunám hafi gott forspárgildi um frekara sjálfboðaliðastarf.
Ungmennin taka sjálfboðaliðastarf sitt alvarlega og fást við þýðingarmikil verkefni.
Sum þeirra snúa að vinnu með fáa einstaklinga í nærumhverfi en önnur að fleirum og
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hafa víðari samfélagslega nálgun. Í öllum tilvikum segja þau áherslu lagða á samstarf
og samvinnumiðuð markmið, sem svipar til niðurstöðu Haski-Leventhal o.fl. (2007).
Nokkrar vísbendingar eru um að ungmennunum finnist umræður um sjálfboðaliðastarfið, hugmyndafræði þess og hverju það skili gefa þátttökunni aukið vægi. Þau vilja
sjá meira af slíku í sjálfboðaliðastarfi sínu og nokkur þeirra telja þörf á aðgengilegri
vettvangi fyrir ungt fólk til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, bæði innan
sjálfboðaliðastarfsins og í samfélaginu. Sú hugsun er í takt við niðurstöður rannsóknar
Youniss og Yates (1997) sem benda til þess að uppbygging sjálfboðaliðastarfs skipti
máli um árangur, m.a. hvort umræður fari fram um gildi starfsins og hugmyndafræði.
Takmarkanir rannsóknarinnar felast einkum í því að einungis er rætt við fimm
ungmenni. Einnig væri hagur af því að velja þátttakendur með ólíkari bakgrunn og
reynslu. Þá byggjast niðurstöður á sýn ungmennanna á eigið sjálfboðaliðastarf; einstaklingar eru misjafnlega í stakk búnir til að lýsa hugmyndum sínum og reynslu og
getur þessi aðferð því verið takmarkandi.
Styrkleikar rannsóknarinnar eru ýmsir. Í fyrsta lagi gefur hún nokkuð heildstæða
mynd af sýn ungmennanna fimm á sjálfboðaliðastarf sitt; áhuga þeirra á starfinu,
gildum þeirra og markmiðum. Með því að leggja áherslu á alla þessa þætti fæst dýpri
skilningur á borgaravitund þeirra í tengslum við sjálfboðaliðastörf. Annar styrkleiki
er að greiningarlíkan um borgaravitund ungs fólks er hér útfært í fyrsta sinn með
tilliti til sjálfboðaliðaþátttöku og getur það lagt grunn að frekari rannsóknum á sjálfboðaliðastarfi fólks. Við hyggjumst m.a. nota líkanið við greiningu á sjálfboðaliðastarfi ungmenna í framhaldsrannsókn á þessu sviði. Þriðji styrkleikinn er hve fáar
rannsóknir eru til á alþjóðavísu þar sem leitað er eftir hugmyndum ungmenna um
sjálfboðaliðastarf sitt með djúpviðtölum, einkum þeirra sem eru innan við tvítugt.
Rannsóknin ætti því að vera þarft framlag á þessu sviði bæði hérlendis sem erlendis.

Niðurlag
Gildi rannsóknarinnar felst í því að fá dýpri innsýn í hugsun ungmenna um sjálfboðaliðastörf með áherslu á áhuga þeirra, markmið og gildi í því starfi. Meginniðurstöður
rannsóknarinnar eru þær að ungmennin tengja markmið sín með sjálfboðaliðastarfinu
bæði persónulegum og samfélagslegum ávinningi. Þau vilja með þátttöku sinni
styrkja sig sem manneskjur og gefa af sér með einum eða öðrum hætti í samfélaginu
og hafa áhrif til umbóta. Gildin sem endurspeglast í sýn þeirra eru m.a. réttlæti, samkennd, hjálpsemi og ábyrgð. Þau hafa tekið þátt í margvíslegu sjálfboðaliðastarfi, sum
þeirra á ýmsum vettvangi, og öll hugðust þau taka áfram þátt í sjálfboðaliðastarfi á
lífsleiðinni.
Við bindum vonir við að bæði þeir sem skipuleggja sjálfboðaliðastarf og rannsakendur á þessu sviði geti nýtt sér fræðilega nálgun rannsóknarinnar á viðfangsefnið og
þær niðurstöður sem hér koma fram. Sömuleiðis þeir sem vinna með ungmennum frá
degi til dags við að rækta mikilvæg siðferðileg og samfélagsleg gildi.
Ljóst er að viðfangsefnið er í brennidepli. Alþjóðastofnanir og menntakerfi í lýðræðisríkjum kalla eftir ríkari áherslu á að rækta borgaravitund ungmenna og leggja
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sérstaka áherslu á sjálfboðaliðastörf (t.d. Evrópusambandið, 2009). Hér á landi
má sjá vísi að möguleikum ungmenna til sjálfboðaliðastarfa sem hluta skólastarfs í framhaldsskólum og á háskólastigi (t.d. Menntaskólinn í Kópavogi, 2011;
Háskóli Íslands, 2010). Mikilvægt er að hlúa að þessum sprotum og fjölga tækifærum barna og ungmenna til sjálfboðaliðastarfa bæði í tengslum við skólastarf
og utan þess. Mikil sóknarfæri eru fyrir hendi þar sem akurinn er enn lítt plægður á
þessu sviði.

Athugasemd
Þessi rannsókn er hluti rannsóknarinnar: Borgaravitund ungs fólks í lýðræðisþjóðfélagi sem unnið er að á rannsóknarsetrinu Lífshættir barna og ungmenna við Háskóla
Íslands undir stjórn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur. Rannsóknasjóður Rannís veitir styrki
til rannsóknarinnar. Viðmælendum okkar eru færðar kærar þakkir fyrir að deila sýn
sinni og reynslu af sjálfboðaliðastörfum. Ritstjóri og ritrýnar fá einnig bestu þakkir
fyrir góðar ábendingar.

Heimildir
Arnett, J. J. (2007). Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach (3. útgáfa).
Upper Saddle River: Prentice Hall.
Astin, A. W., Sax, L. J. og Avalos, J. (1999). Long-term effects of volunteerism during
the undergraduate years. Review of Higher Education, 22(2), 187–202.
Banks, J. A. (ritstjóri). (2009). The Routledge international companion to multicultural
education. New York: Routledge.
Bos, A. L., Williamson, I., Sullivan, J. L., Gonzales, M. H., og Avery, P. G. (2007). The
price of rights: High school students’ civic values and behavior. Journal of Applied
Social Psychology, 37(6), 1265–1284.
Center for Civil Society Studies at the Johns Hopkins Institute for Policy Studies. (e.d.).
Volunteering, 36 countries. Sótt 2. júní 2011 af http://www.ccss.jhu.edu/pdfs/CNP/
CNP_table201.pdf.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative
analysis. London: Sage.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches
(2. útgáfa). Thousand Oaks: Sage.
Crick, R. D. (2005). Citizenship education and the provision of schooling: A systematic
review of evidence. International Journal of Citizenship and Teacher Education, 1(2),
56–75. Sótt 26. mars 2011 af http://www.citized.info/pdf/ejournal/Vol%201%20
Number%202/010.pdf.
Crystal, D. S. og DeBell, M. (2002). Sources of civic orientation among American
youth: Trust, religious valuation, and attributions of responsibility. Political Psychology, 23(1), 113–132.

114

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

R ag ný Þ ó r a Gu ðj o h nsen OG Si g rú n A ða l bja rn a rd ót ti r

Damon, W. (2001). To not fade away: Restoring civil identity among the young.
Í D. Ravitch og J. P. Viteritti (ritstjórar), Making good citizens: Education and civil
society (bls. 122–141). New Haven: Yale University Press.
Einfeld, A. og Collins, D. (2008). The relationships between service-learning, social
justice, multicultural competence, and civic engagement. Journal of College Student
Development, 49(2), 95–109.
Eley, D. (2003). Perceptions of and reflections on volunteering: The impact of community
service on citizenship in students. Voluntary Action 5(3), 27–46.
Emerson, R. M., Fretz, R. I. og Shaw, L. L. (1995). Writing ethnographic fieldnotes. Chicago:
University of Chicago Press.
Evrópuráðið. (2011). Learning and living democracy for all. Sótt 30. júlí 2011 af
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Coordinators/Report_11_
meeting_coord_Strsbrg_en.pdf.
Evrópusambandið. (2009). The European Union Youth Strategy. Sótt 20. mars 2011 af
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/
ef0015_en.htm.
Gaskin, K. (ritstjóri). (2004). Young people, volunteering and civic service: A review of the
literature. Sótt 2. júlí 2011 af http://www.ivr.org.uk/Institute+of+Volunteering
+Research%2fMigrated+Resources%2fDocuments%2fY%2freview_literature.pdf.
Habermann, U., Henriksen, L. S., Ibsen, B. og Koch-Nielsen, I. ( 2006). Recent trends
in Danish volunteering and the organization of voluntary action. Í A.-L. Matthies
(ritstjóri), Nordic civic society organisations and the future of welfare services: A model for
Europe? (bls. 157–177). Kaupmannahöfn: Norræna ráðherraráðið.
Hart, D., Donnelly, T. M., Youniss, J. og Atkins, R. (2007). High school community service as a predictor of adult voting and volunteering. American Educational Research
Journal, 44(1), 197-219.
Haski-Leventhal, D., Ronel, N., York, A. S. og Ben-David, B. M. (2008). Youth volunteering for youth: Who are they serving? How are they being served? Children and
Youth Services Review, 30(7), 834–846.
Haste, H. (2001). The new citizenship of youth in rapidly changing nations. Human
Development, 44(6), 375–381.
Háskóli Íslands. (2011). Sjálfboðaliðastörf kennaranema. Sótt 2. júní 2011 af http://
www.hi.is/is/menntavisindasvid_deildir/kennaradeild/nam/sjalfbodalidastorf_
kennaranema.
Heidegger, M. (1962). Being and time. (J. Macguarrie og E. Robinson þýddu). New
York: Harper Collins. (Upphaflega gefið út 1927).
Henderson, A., Brown, S. D., Pancer, S. M. og Ellis-Hale, K. (2007). Mandated community wservice in high school and subsequent civic engagement: The case of the
“double cohort” in Ontario, Canada. Journal of Youth and Adolescence, 36(7), 849–860.
Higgins-D‘Alessandro, A. (2010). The transdisciplinary nature of citizenship and
civic/political engagement evaluation. Í L. R. Sherrod, J. Torney-Purta, og C. A.
Flanagan (ritstjórar), Handbook of research on civic engagement in youth (bls. 559–592).
Hoboken: John Wiley.

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

115

„ M í n kö l lu n er a ð h já l pa o g reyn a a ð l áta g ot t a f m ér l ei ða“

Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An
introduction to phenomenological philosophy. (D. Carr þýddi). Evanston: Northwestern
University Press. (Upphaflega gefið út árið 1936).
International Association for the Evaluation of Educational Achievement. (2011a).
Civic education study, 1999. Sótt 2. ágúst 2011 á http://www.iea.nl/cived.html.
International Association for the Evaluation of Educational Achievement. (2011b). The
international civic and citizenship education study (ICCS), 2009. Sótt 2. ágúst 2011 af
http://www.iea.nl/iccs_2009.html.
Johnston, M. (2001). Constructing ourselves: An evolving philosophy in the open
classroom. Í B. Rogoff, C. G. Turkanis og L. Bartlett (ritstjórar), Learning together: Children and adults in a school community (bls. 21–33). New York: Oxford University Press.
Kerr, D., McCarthy, S. og Smith, A. (2002). Citizenship education in England, Ireland
and Northern Ireland. European Journal of Education, 37(2), 179–191.
Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. San Francisco: Harper & Row.
Kubow, P., Grossman, D. og Ninomiya, A. (2000). Multidimensional citizenship:
Educational policy for the 21st century. Í J. J. Cogan og R. Derricott (ritstjórar),
Citizenship for the 21st century: An international perspective on education (bls. 131–150).
London: Kogan Page.
Lerner, R. M. (2006). Developmental science, developmental systems, and contemporary
theories of human development. Í W. Damon (ritstjóri ritraðar) og R. M. Lerner
(ritstjóri bókarbindis), Handbook of child psychology: 1. bindi: Theoretical models of human
development (6. útgáfa, bls. 1–17). Hoboken: John Wiley.
Lundy, B. L. (2007). Service-learning in life-span developmental psychology: Higher
exam scores and increased empathy. Teaching of Psychology, 34(1), 23–27.
Lög um grunnskóla nr. 91/2008.
Matthies, A. L. (ritstjóri). (2006). Nordic civic society organisations and the future of welfare
services: A model for Europe? Kaupmannahöfn: Norræna ráðherraráðið.
Menntaskólinn í Kópavogi. (2011). Valáfangar. SJÁ102 Sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum.
Sótt 2. júní 2011 af http://www.mk.is/images/stories/skjol/almenn/valbaekl_
HAUST2011.pdf.
Monard-Weissman, K. (2003). Fostering a sense of justice through international
service-learning. Academic Exchange Quarterly, 7(2), 164–169.
Nakkula, M. J. og Ravitch, S. M. (1998). Matters of interpretation: Reciprocal transformation
in therapeutic and developmental relationships with youth. San Francisco: Jossey-Bass.
Osler, A. og Starkey, H. (2003). Learning for cosmopolitan citizenship: Theoretical
debates and young people’s experiences. Educational Review, 55(3), 2003, 243–254.
Piaget, J. (1965). The moral judgment of the child. New York: Free Press. (Upphaflega
gefið út 1932).
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New
York: Simon & Schuster.
Reinders, H. og Youniss, J. (2006). School-based required community service and civic
development in adolescents. Applied Developmental Science, 10(1), 2–12.
Sameinuðu þjóðirnar. (1989). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Sótt 20.
apríl 2011 af http://www.barn.is/adalsida/barnasattmalinn/barnasattmalinn_i_heild/.
116

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

R ag ný Þ ó r a Gu ðj o h nsen OG Si g rú n A ða l bja rn a rd ót ti r

Selman, R. L. (2003). The promotion of social awareness: Powerful lessons from the partnership
of developmental theory and classroom practice. New York: Russell Sage Foundation.
Selman, R. L. og Kwok, J. (2010). Informed social reflection: Its development and
importance for adolescents´ civic engagement. Í L. R. Sherrod, J. Torney-Purta
og C. A. Flanagan (ritstjórar), Handbook of research on civic engagement in youth
(bls. 651–683). Hoboken: John Wiley.
Sherrod, L. R., Torney-Purta, J. og Flanagan, C. A. (ritstjórar). (2010a). Handbook of
research on civic engagement in youth. Hoboken: John Wiley.
Sherrod, L. R., Torney-Purta, J. og Flanagan, C. A. (2010b). Introduction: Research on
the development of citizenship: A field comes of age. Í L. R. Sherrod, J. TorneyPurta og C. A. Flanagan (ritstjórar), Handbook of research on civic engagement in youth
(bls. 1–20). Hoboken: John Wiley.
Shumer, R. (2005). Service-learning research: What have we learned from the past? Í
J. Kielsmeier, M. Neal og K. Payne (ritstjórar). Growing to greatness 2005: The State
of Service-Learning Project (bls. 48–53). St Paul: National Youth Leadership Council.
Einnig aðgengilegt á http://nylc.org/.
Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Reykjavík: Heimskringla, háskólaforlag Máls og menningar.
Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2008). Young people’s civic awareness and engagement:
Listening to their voices using thematic and developmental analysis. Í A. Ross og
P. Cunningham (ritstjórar), Reflecting on identities: Research, practice and innovation
(bls. 717–727). London: CiCe publication.
Sigrún Aðalbjarnardóttir og Selman, R. L. (1997). “I feel I have received a new vision“:
An analysis of teachers‘ professional development as they work with students on
interpersonal issues. Teaching and Teacher Education, 13(4), 409–428.
Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir. (1997). Hvers vegna sjálfboðastörf?
Um sjálfboðastarf, félagsmálastefnu og félagsráðgjöf. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Smith, J. D. (1998). The 1997 National Survey of Volunteering. London: Institute for
Volunteering Research.
Snyder, M. og Omoto, A. M. (2009). Who gets involved and why? The psychology of
volunteerism. Í E. S. C. Liu, M. J. Holosko og T. W. Lo (ritstjórar), Youth empowerment
and volunteerism: Principles, policies and practices (1) (bls. 3–26). Hong Kong: City
University of Hong Kong Press.
Steinbuka, I. og Mercy, J-L. (2009). Youth in Europe: A statistical portrait. Lúxemborg:
Publications Office of the European Union.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2005). Sjálfboðaliðastarf á Íslandi. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri),
Rannsóknir í félagsvísindum VI: Félagsvísindadeild: Erindi flutt á ráðstefnu í október 2005
(bls. 221–229). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2006). Af hverju vinnur fólk sjálfboðastörf? Í Úlfar Hauksson
(ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VII: Félagsvísindadeild: Erindi flutt á ráðstefnu í
október 2006 (bls. 235–244). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.
Steinunn Hrafnsdóttir. (2007). Rannsókn á sjálfboðastarfi og viðhorfum sjálfboðaliða Rauða
kross Íslands 2006: Niðurstöður. Reykjavík: Félagsráðgjafarskor Háskóla Íslands og
Rauði kross Íslands.
U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

117

„ M í n kö l lu n er a ð h já l pa o g reyn a a ð l áta g ot t a f m ér l ei ða“

Steinunn Hrafnsdóttir. (2008). Frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðastörf á Íslandi. Í
Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (ritstjórar), Stjórnun og rekstur
félagasamtaka (bls. 21-41). Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Taylor, S. J. og Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods: A guidebook
and resource (3. útgáfa). New York: John Wiley.
Taylor, T. P. og Pancer, S. M. (2007). Community service experiences and commitment
to volunteering. Journal of Applied Social Psychology, 37(2), 320–345.
United States Department of Labor. (2010). Volunteering in the United States. Sótt
20. mars 2011 af http://www.bls.gov/news.release/volun.toc.htm.
Vygotsky, L. S. (ritstjórar og þýðendur M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner og E.
Souberman). (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
Cambridge: Harvard University Press. (Upprunaleg útgáfa 1930).
Werner, H. (1948). The comparative psychology of mental development. Chicago: Follet.
Wolfgang Edelstein. (2008). Hvað geta skólar gert til að efla lýðræði? Hæfni og færni í
draumalandi. Í Dóra S. Bjarnason, Guðmundur Hálfdanarson, Helgi Skúli Kjartansson, Jón Torfi Jónasson og Ólöf Garðarsdóttir (ritstjórar), Menntaspor: Rit til heiðurs
Lofti Guttormssyni sjötugum 5. apríl 2008 (bls. 65–78). Reykjavík: Sögufélag.
Yates, M. og Youniss, J. (1999). Roots of civic identity: International perspectives on community service and activism in youth. Cambridge: Cambridge University Press.
Youniss, J. og Yates, M. (1997). Community service and social responsibility in youth. Chicago:
University of Chigago Press.
Greinin barst tímaritinu 28. maí 2011 og var samþykkt til birtingar 9. september 2011

Um HÖFUNDA
Ragný Þóra Guðjohnsen (rthg3@hi.is) lögfræðingur er doktorsnemi í uppeldisog menntunarfræði við Háskóla Íslands. Hún lauk embættisprófi í lögfræði frá
Háskóla Íslands árið 1992 og M.A.-prófi í uppeldis- og menntunarfræði frá sama skóla
árið 2009. Rannsóknir hennar beinast einkum að borgaralegri þátttöku ungmenna
með áherslu á sjálfboðaliðastörf og samkennd ungmenna.
Sigrún Aðalbjarnardóttir (sa@hi.is) er prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Hún lauk doktorsprófi frá Harvard háskóla árið 1988. Helstu rannsóknasvið hennar
eru borgaravitund ungs fólks; félagsþroski og samskiptahæfni barna og ungmenna;
áhættuhegðun og seigla ungs fólks; uppeldisaðferðir foreldra; menntunarsýn kennara
og skólastjórnenda; og skólaþróun. Hún var á árum áður grunnskólakennari og vann
að námsefnis- og námskrárgerð í samfélagsfræði hjá skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins (sjá www.uni.hi.is/sa).

118

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

R ag ný Þ ó r a Gu ðj o h nsen OG Si g rú n A ða l bja rn a rd ót ti r

“My calling is to help and try to benefit others”
Young people’s views on volunteering
Abstract
The past two decades have seen increasing amounts of research on young people‘s
civic engagement (Sherrod, Torney-Purta, & Flanagan, 2010). The main focus, however, has been on their political engagement, rather than on their volunteerism that
aims to help people in various ways (e.g., Higgins-D’Alessandro, 2010). This study
explored young people’s views on their own volunteering, focusing on their motivation, goals, and values. It also aimed to continue developing an analytical model of
young people’s civic engagement by extending it to volunteerism. Five young people
aged 14 to 20 were interviewed using semi-structured in-depth interviews.
On one hand, the main result of the thematic analysis suggests that the young
people participating in the study connected their goals to personal gains such as selfconfidence, social competence and companionship. For example, within the theme
of social competence they referred to different competencies. Some said they had
improved in their social interactions, learned a lot through interpersonal communication and strengthened their collaboration skills, as well as improving their conflict
solving skills. Others also referred to ethical issues, they had learned about honesty
and respect to others. On the other hand, and equally important, they connected their
aims to societal gains like having an impact, being an active citizen with a voice, and
being helpful to people across society.
Their views reflected various values of justice and human rights; thus, each of them
had a personal focus, ranging from the rights of nations (e.g., Palestine) to the rights of
minority groups such as handicapped children, as well as ensuring a voice for young
people and women, and their wish to guarantee equal rights to a decent standard of
living, including access to education, health services, and a livelihood. They called
for justice, some offering examples on a national level and others on an international
level. Also, they all emphasized helpfulness in relation to their volunteering: it is “a
good feeling” to be able to help other people. They expressed empathy for the people
they work with as well. For example, they put themselves in the shoes of people who
need assistance and describe how hard they found the difficult situations some people
live with and how much they would like to improve those situations. In addition,
their sense of responsibility was clear; particularly their wish to be active as citizens
and to serve as good role models for the youth they work with.
Some of them felt their volunteer work had improved their understanding of
people‘s different socio-economic situations (e.g., people with disabilities, poor children
abroad) and of nations where human rights are violated. They said that the experience
of working with these people had encouraged them to take further action. Similarly,
Reinders and Youniss (2006) found that when volunteers communicate directly with
those who receive the help, they experience their contribution as more important.
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They all said they would continue to volunteer throughout their lives. Also, the
older ones in the group connected this experience to their future plans. One hoped to
become a reporter and write about human rights, another planned to study psychology
at university and hoped to connect it to volunteer work in the future, and the third
intended to study sociology and political science based on her focus on the importance
of encouraging young people to take active part in the development of society. They
may well do so; studies indicate that volunteering at young ages and participating
in service-learning projects predicts people’s later participation in volunteering (Hart,
Donnelly, Youniss & Atkins, 2007).
The main limitation of the study is that only five young people were interviewed.
Also, this interview method may be limited in the sense that some might find it difficult to express and describe their ideas and experiences. The study has at least three
key strengths. First, using in-depth interviews – which focus on young people’s
interest in volunteering, and their values, aims, and actions, based on the analytical
model of civic engagement (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 2008) – we can develop a
more holistic picture and a deeper understanding of their civic awareness and engagement as related to volunteering. Second, it is valuable since so few studies have been
conducted on young people’s volunteering, particularly with regard to adolescents up
to age 20, using in-depth interviews with this focus. The third strength is its development of an analytical model of young people’s civic awareness and engagement by
focusing on volunteering. Given these strengths, the study should make an important
contribution to this field of study, on both national and international levels.
We do hope that the approach and the findings of this study can be of use to
researchers in this field of study, to those who organize volunteer work for young
people, and to those whose everyday work involves cultivating important ethical and
societal values among the younger generation.
Keywords: Volunteering, young people, interview study
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Með skilning að leiðarljósi
Dregið úr langvarandi hegðunarerfiðleikum með virknimati
og stuðningsáætlunum
Virknimat og stuðningsáætlanir eru gagnreyndar aðferðir við meðferð hegðunarerfiðleika nemenda. Markmið þessarar rannsóknar var að meta hvaða breytingar yrðu á hegðunarerfiðleikum
nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum þegar háskólanemar á námskeiði um hegðunar- og
tilfinningaerfiðleika barna beittu virknimati og stuðningsáætlunum á vettvangi. Þátttakendur
í rannsókninni voru 49 nemendur (fjórar stúlkur og 45 piltar) á aldrinum 3–20 ára, með
langvarandi hegðunarerfiðleika. Samantekt á beinum áhorfsmælingum sýndi að truflandi
hegðun nemendanna minnkaði um 75%, árásarhegðun um 88% og virk þátttaka í bekkjar- eða
deildarstarfi jókst um 92% hvað snerti miðgildi meðaltala. Wilcoxon-próf hjá þeim hópum sem
höfðu næga þátttakendur sýndu tölfræðilega marktækar breytingar á miðgildum meðaltalanna.
Aðlagaðar áhrifsstærðir reyndust stórar (d = 0,9 til 2,5). Frekari rannsókna er þörf, m.a. til að
meta langtímaáhrif.
Efnisorð: Hegðunarerfiðleikar, virknimat, íhlutun, hagnýt atferlisgreining, nemendur

Inngangur
Frá árinu 2009 hafa háskólanemar í uppeldis- og menntunarfræðum í framhaldsnámi
við Menntavísindasvið Háskóla Íslands átt kost á fræðslu um framkvæmd virknimats (e. functional behavioral assessment) og stuðningsáætlana í valnámskeiði um
hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika. Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á
virknimati hefur reynst vel til að draga úr alvarlegum hegðunarerfiðleikum nemenda.
Virknimat er aðferð til að ákvarða áhrifaþætti á óæskilega hegðun einstaklings og
finna út tilgang hennar eða virkni (e. function) fyrir einstaklinginn. Markmiðið með
þessari rannsókn var að kanna hvaða breytingar yrðu á langvarandi hegðunarerfiðleikum nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum þegar háskólanemarnir beittu
þessum aðferðum sem starfandi kennarar eða í samstarfi við kennara á vettvangi.
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Hegðunarerfiðleikar nemenda
Um 10–12% grunnskólanemenda eru álitnir eiga við hegðunarerfiðleika að stríða að
mati starfsfólks skóla (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) eða um
tveir til þrír nemendur að meðaltali í hverjum bekk. Almennt er talað um hegðunarerfiðleika þegar hegðun einstaklings hefur neikvæð áhrif í daglegu lífi, s.s. á nám og
samskipti við aðra. Hegðunarerfiðleikar eru eitt helsta áhyggjuefni kennara (Ingvar
Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og það svið þar sem starfsfólk skóla telur
helst vera þörf fyrir endurmenntun (Jóhanna Rútsdóttir, munnleg heimild, 17. maí
2010; Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2009). Horfur barna með hegðunar- og
tilfinningalega erfiðleika eru einna verstar af þeim hópum einstaklinga sem greindir
eru með fötlun (Bradley, Doolittle og Bartolotta, 2008) og þörf fyrir snemmtæka, markvissa og árangursríka íhlutun því mikil.

Vankantar við nálganir sem byggjast á stigvaxandi refsingum
Of oft felast viðbrögð við hegðunarerfiðleikum í stigvaxandi refsingum þar sem markmiðið er að nemendur hætti að sýna erfiða hegðun til að forðast neikvæðar afleiðingar, s.s. skammir, vísun úr tíma, símtal foreldra eða brottvísun úr skóla. (Alberto og
Troutman, 2003). Fjölmargir vankantar eru á agaaðgerðum af þessu tagi sem koma
í veg fyrir varanlegan árangur (sjá t.d. Alberto og Troutman, 2003; Mayer, 1995). Í
fyrsta lagi fela refsingar einungis í sér viðbrögð við erfiðri hegðun en kenna ekki nýja,
betur viðeigandi hegðun. Í öðru lagi getur það sem er notað sem refsing haft þveröfug
áhrif og ýtt undir erfiða hegðun. Vísun úr tíma gæti t.d. veitt nemanda kærkomið
hlé og þannig styrkt hina truflandi hegðun (Costenbader og Markson, 1998). Í þriðja
lagi venjast einstaklingar smám saman óþægilegum áreitum og því hætta refsingar
yfirleitt að virka með tímanum og það kallar á beitingu stigmagnaðra viðbragða
(Drasgow, Yell og Halle, 2009). Í fjórða lagi skapar notkun refsinga nemendum slæma
fyrirmynd því að skilaboðin eru þau að ágreiningur er „leystur“ með neikvæðum
hætti (Alberto og Troutman, 2003). Í fimmta lagi vekja refsingar yfirleitt neikvæðar
tilfinningar hjá börnum, s.s. ótta eða reiði sem ýtir undir andúð á þeim sem refsar
(Costenbader og Markson, 1998). Refsingar geta þannig haft slæm áhrif á samband
starfsfólks og nemenda sem getur birst í auknum mótþróa nemenda gegn fyrirmælum
eða reglum skólans. Í sjötta lagi getur erfið hegðun haldið áfram í fjarveru þess sem
refsar eða þróast yfir í dulda óæskilega hegðun þegar starfsfólk sér ekki til (Alberto og
Troutman, 2003). Í sjöunda lagi geta refsingar, eins og skammir, háð eða niðurlægjandi
framkoma, haft slæm áhrif á sjálfsmynd nemenda. Þar sem neikvæðar athugasemdir
vekja yfirleitt sterk tilfinningaviðbrögð festast þær mun betur í minni en annað sem
börn heyra og geta orðið þáttur í neikvæðu hugsanamynstri sem ýtir undir tilfinningalega erfiðleika. Sá sem hefur verið særður er einnig líklegri til að vilja særa aðra
og þannig getur orðið til vítahringur ónærgætinna aðfinnslna og óæskilegrar hegðunar. Með tímanum er líklegt að nemandi reyni að forðast þær aðstæður sem refsingar
hafa tengst, sem getur birst í auknu skrópi og brottfalli úr skóla. Þannig getur notkun
refsinga í reynd orðið til þess að auka enn á hegðunar- eða tilfinningalega erfiðleika
nemenda (Costenbader og Markson, 1998; Drasgow o.fl., 2009; Mayer, 1995).
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Til er fjöldi uppbyggilegra aðferða til að fyrirbyggja og draga úr erfiðri hegðun – og
aðeins ef þær aðferðir duga ekki gæti reynst nauðsynlegt að grípa til tímabundinnar,
mildrar refsingar til að stöðva hættulega eða ógnandi hegðun. Hins vegar krefst það
þekkingar og lagni að nota refsingar á þann hátt að þær dragi í raun og veru úr erfiðri
hegðun en hafi ekki þveröfug áhrif eða valdi neikvæðum tilfinningalegum aukaverkunum (Lerman og Vorndran, 2002; Mayer, 1995).

Vankantar við að nota aðgreind sérúrræði fyrir einstaklinga
með hegðunarerfiðleika
Hér á landi er unnið eftir stefnu skóla án aðgreiningar þar sem markmiðið er að koma
til móts við náms- og félagslegar þarfir allra nemenda í almennum grunnskóla (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Þrátt fyrir þessa yfirlýstu
stefnu hefur lengi tíðkast að kenna nemendum með alvarlega hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika í sérskólum, sérdeildum eða sérstökum meðferðarhópum. Þegar
slíkum sérúrræðum er beitt er yfirleitt lögð áhersla á að auka félags- og samskiptafærni með það að markmiði að nemendur verði færari um að stunda nám í almennu
skólaumhverfi (t.d. Brúarskóli, 2011). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að þrátt fyrir
ítrustu viðleitni, reynslu og þekkingu þeirra sem að slíkum hópúrræðum koma er
hætta á að þau ýti undir þróun andfélagslegrar hegðunar (t.d. Dishion, McCord og
Poulin, 1999).
Í hópi ungmenna með langa sögu um andfélagslega og árásargjarna hegðun eru
meiri líkur á neikvæðum fyrirmyndum og styrkingu óæskilegrar hegðunar, svokallaðri „þjálfun í frávikshegðun“ (e. deviancy training), en þegar meirihluti ungmennanna hefur ekki slíka neikvæða sögu (Dishion o.fl., 1999). Þegar Dishion, Spracklen,
Andrews og Patterson (1996) greindu samtöl ungmenna með alvarlega hegðunarerfiðleika kom til að mynda í ljós mun meiri félagsleg styrking (s.s. hlátur, undirtektir) á
andfélagslegum umræðuefnum sem tengdust hegðun sem var á skjön við viðtekin
gildi en í samtölum ungmenna án slíkra erfiðleika. Þegar staða þessara sömu ungmenna var skoðuð tveimur árum síðar kom í ljós að þau sem höfðu verið í miklum
samskiptum við önnur ungmenni með hegðunarerfiðleika voru mun líklegri til að
neyta fíkniefna og stunda afbrot en ungmenni sem höfðu átt samneyti við aðra sem
ekki styrktu frávikshegðun (Dishion o.fl., 1996). Nemendur sem flosna upp úr námi,
sýna andfélagslega hegðun, neyta fíkniefna og leiðast út í afbrot á unga aldri eru líklegir til að eiga í miklum erfiðleikum fram á fullorðinsár og verða háðir framfærslu
hins opinbera (Bradley o.fl., 2008).

Hvað skilar betri árangri? Stigskiptar aðferðir til að mæta
ólíkum þörfum
Öll börn þurfa stuðning við að sýna viðeigandi hegðun og fyrir flest þeirra duga almennar aðferðir við hegðunar- eða bekkjarstjórnun, s.s. skýrt skipulag, vel skilgreindar
reglur og jákvæð styrking. Með öflugum, almennum, fyrirbyggjandi aðgerðum er
hægt að draga úr hlutfalli nemenda sem þurfa sértækari úrræði (t.d. Sørlie og Ogden,
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2007), en samt sem áður er á hverjum tíma tiltekinn hópur nemenda sem þarf á þeim
að halda. Um 5–10% nemenda sem eru í áhættu vegna líffræðilegra eða félagslegra
erfiðleika þurfa sértækari úrræði, s.s. almenn hvatningarkerfi með skýrum væntingum og tíðri, jákvæðri viðgjöf, til að sýna viðeigandi hegðun. Hins vegar dugar það
ekki fyrir alla nemendur í áhættuhópnum, því að jafnaði munu nokkrir nemendur
(um 1–5%) þurfa margþætta, einstaklingsmiðaða íhlutun til að geta stundað sitt nám
og átt jákvæð samskipti (Walker o.fl., 1996).
Margar aðferðir hafa verið þróaðar til að mæta mismunandi þörfum framangreindra hópa, en mikilvægt er að aðferðirnar séu gagnreyndar (e. evidence-based)
svo að tryggt sé að þær nýtist vel starfsfólki skóla og nemendum. Í mörgum skólum
hefur stigskipt nálgun af þessu tagi verið innleidd með markvissum hætti undir
merkjum heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun (e. school-wide PBS) (Sprague og
Golly, 2008; Sugai og Horner, 2008) eða SMT-skólafærni (Anna Björnsdóttir og Margrét
Sigmarsdóttir, 2009). Fjöldi rannsókna hefur sýnt jákvæð áhrif af slíkum vinnubrögðum, bæði á hegðun (Sugai og Horner, 2008) og námsárangur nemenda (Luiselli,
Putnam, Handler og Feinberg, 2005), hvort sem um er að ræða skóla í millistéttarhverfum (t.d. Taylor-Greene og Kartub, 2000) eða skóla í þéttbýli þar sem félagslegar
aðstæður foreldra eru erfiðari (t.d. McCurdy, Mannella og Eldridge, 2003). Hérlendis
benda fyrstu athuganir til þess að skráðum agabrotum og tilvísunum í hefðbundna
sérfræðiþjónustu vegna hegðunarerfiðleika grunnskólabarna fækki með innleiðingu
SMT-skólafærni (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).

Virknimat – grunnur að árangursríkri íhlutun
Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á virknimati er úrræði sem hefur skilað
góðum árangri fyrir einstaklinga með alvarlega hegðunarerfiðleika. Virknimat er
gagnreynd leið til að ákvarða hvaða þættir hafa áhrif á tiltekna óæskilega hegðun einstaklings með áherslu á tilgang hennar fyrir einstaklinginn. Þar eru notaðar aðferðir
hagnýtrar atferlisgreiningar (e. applied behavior analysis) sem byggjast á lausnamiðuðum forsendum, s.s. að erfið hegðun sé lærð í tilteknum aðstæðum, þjóni tilgangi og
sé breytanleg (Crone og Horner, 2003). Í virknimati er upplýsinga aflað með tvennum
hætti, beinni athugun í raunverulegum aðstæðum og/eða með óbeinum hætti, t.d.
með greiningu fyrirliggjandi gagna og viðtölum við kennara, foreldra og/eða nemandann. Mikilvægur hluti af virknimati er að skilgreina hina erfiðu hegðun á hlutlægan og lýsandi hátt – og forðast að persónugera erfiðleikana eða lýsa þeim sem
neikvæðum eiginleikum einstaklingsins (O´Neill, Horner, Albin, Sprague, Storey og
Newton, 1997).
Virknimat felur í sér greiningu á aðdraganda, afleiðingum og bakgrunnsáhrifavöldum hinnar erfiðu hegðunar til þess að varpa ljósi á það sem viðheldur henni í
tilteknum aðstæðum. Áherslan er á að greina tilgang óæskilegrar hegðunar fyrir einstaklinginn. Í grófum dráttum má segja að hegðun þjóni tvenns konar tilgangi, annars
vegar að nálgast eitthvað eftirsóknarvert (jákvæð styrking), t.d. athygli, tiltekna hluti
eða viðfangsefni, og hins vegar að forðast eða flýja eitthvað óþægilegt (neikvæð
styrking), t.d. áreitni eða kröfur (O´Neill o.fl., 1997). Einnig er mikilvægt að huga að
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bakgrunnsáhrifavöldum (e. setting events) sem koma á undan aðdraganda og ýta
undir að hegðun eigi sér stað (O‘Neill o.fl., 1997), t.d. svefnleysi, veikindi, svengd eða
færniskortur.
Skilningur á áhrifaþáttum hegðunar getur fyrirbyggt algeng mistök í samskiptum og
kennslu einstaklinga með hegðunarerfiðleika. Til dæmis geta kennarar og nemendur
með hegðunarerfiðleika fest í vítahring neikvæðrar styrkingar, þar sem truflandi
hegðun nemandans er styrkt með hléi frá kröfum (t.d. í formi brottvísunar úr tíma),
og brottvísanir eða minni kröfur kennara eru styrktar með hléi frá truflandi hegðun
nemandans (Alberto og Troutman, 2003).
Virknimat og þær aðferðir atferlisgreiningar sem það felur í sér eru víða orðin viðurkennd og sjálfsögð vinnubrögð til að fást við hegðunarerfiðleika. Til að mynda mæla
samtök bandarískra skólasálfræðinga (e. National Association of School Psychologists) og sérkennslustjóra (e. National Association of State Directors of Special Education), auk heilbrigðisstofnana í Bandaríkjunum (e. National Institutes of Health), með
notkun virknimats (Kern, Hilt og Gresham, 2004). Einnig hefur verið kveðið á um
notkun virknimats í lögum um menntun einstaklinga með fatlanir í Bandaríkjunum
síðan 1997 (e. Individuals with Disabilities Education Act, 1997). Samkvæmt þessum
lögum er starfsfólki skóla skylt að gera virknimat fyrir alla nemendur með greind
hegðunarfrávik og einnig í þeim tilvikum þar sem stendur til að breyta kennslufyrirkomulagi nemenda (t.d. færa þá í sérdeild eða -skóla), hvort sem þeir eru með
greiningu um fötlun eða ekki. Í lögunum frá 2004 (e. Individuals with Disabilities
Education Improvement Act) er einnig mælt með notkun jákvæðrar stuðningsáætlunar (e. positive behavioral interventions and supports) þar sem lögð er áhersla á að
kenna viðeigandi hegðun sem kemur í stað hinnar erfiðu hegðunar.

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun
Niðurstöður virknimats veita innsýn í þætti sem kveikja og viðhalda erfiðri hegðun
og nýtast við gerð einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar til að draga úr hegðunarerfiðleikum. Heildstæð áætlun felur í sér ferns konar aðferðir: a) úrræði sem beinast
að bakgrunnsáhrifavöldum, b) fyrirbyggjandi breytingar á aðdraganda erfiðrar hegðunar, c) kennslu í viðeigandi hegðun og d) jákvæða styrkingu viðeigandi hegðunar
með leiðréttingu á erfiðri hegðun. Markmiðið er að draga úr kveikjum að erfiðri
hegðun og kenna einstaklingi að nota viðeigandi hegðun í stað hinnar erfiðu (O´Neill
o.fl., 1997). Lykilatriði í því sambandi er að styrkja viðeigandi hegðun markvisst, til
að mynda með einstaklingsmiðuðu hvatningakerfi (Zuilma Gabriela Sigurðardóttir
og Anna-Lind Pétursdóttir, 2000). Þegar hegðunarerfiðleikar hafa varað lengi, og einstaklingi hefur margoft mistekist að uppfylla væntingar er mikilvægt að nota heildstætt inngrip sem er líklegt til að skila árangri, þannig að einstaklingurinn upplifi að
hann geti lært að haga sér betur.
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Áhrif virknimats og einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana
Rannsóknir undanfarinna áratuga hafa sýnt fram á mikilvægi þess að huga að aðdraganda og afleiðingum erfiðrar hegðunar þegar tekist er á við hegðunarerfiðleika
(sjá t.d. March og Horner, 2002). Endurtekið hefur sýnt sig að inngrip sem byggjast
á niðurstöðum virknimats skila góðum árangri í að draga úr alvarlegum hegðunarerfiðleikum og auka virka þátttöku barna í almennu leikskólaumhverfi (Blair, Fox og
Lentini, 2010; Blair, Umbreit, Dunlap og Jung, 2007), leikskóladeildum fyrir börn með
sérþarfir (Chandler, Dahlquist, Repp og Feltz, 1999) og grunnskólum (Lane, Umbreit
og Beebe-Frankenberger, 1999; O´Neill og Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002).
Einnig hafa rannsóknir sýnt að slík inngrip eru áhrifaríkari en önnur inngrip þar
sem ekki er hugað að aðdraganda og afleiðingum hegðunar (March og Horner, 2002;
Newcomer og Lewis, 2004). Þannig geta heildstæð inngrip eins og einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir byggðar á virknimati dregið úr þörf fyrir að grípa til aðgreindra
sérúrræða fyrir nemendur (Benazzi, Horner, og Good, 2006).
Hérlendis benda rannsóknir til svipaðra áhrifa. Í meistaraprófsrannsókn Guðrúnar
Bjargar Ragnarsdóttur voru könnuð áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á
truflandi hegðun og námsástundun fjögurra nemenda í 2. og 3. bekk grunnskóla sem
höfðu langa sögu um hegðunarerfiðleika. Í öllum tilvikum jókst námsástundun og dró
úr truflandi hegðun (Anna-Lind Pétursdóttir og Guðrún Björg Ragnarsdóttir, 2011).
Upplifun nemenda á aðferðunum var einnig jákvæð, eins og meistaraprófsrannsókn
Sesselju Árnadóttur sýndi. Ummæli nemenda eins og „Allt í einu gat ég unnið án þess
að trufla hina og það var bara auðvelt“ og „Núna er ég alveg búinn að fatta hvernig
ég á að vera“ benda til þess að nemendur geri sér grein fyrir jákvæðum áhrifum íhlutunar á nám sitt og hegðun (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2011).

Þjálfun starfsfólks skóla í framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum þjálfunar í virknimati og gerð einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á færni starfsfólks skóla og hegðun nemenda. Komið
hefur í ljós að þekkingu starfsfólks skóla á virknimati og stuðningsáætlunum er yfirleitt ábótavant og að umfangsmikil námskeið þurfi til að auka færni þess í beitingu
aðferðanna (Crone, Hawken og Bergstrom, 2007; Dukes, Rosenberg og Brady, 2008).
Mikilvægt er að meta áhrif þjálfunar starfsfólks á hegðun eða nám nemenda sem það
vinnur með, enda eru breytingar þar markmiðið með þjálfuninni. Chandler o.fl. (1999)
könnuðu áhrif námskeiðs og handleiðslu á færni leikskólastarfsfólks í framkvæmd
virknimats og stuðningsáætlana með þeim börnum sem sýndu erfiðustu hegðunina á
hverri deild. Við þjálfunina dró úr hegðunarerfiðleikum barnanna á deildinni almennt
og virk þátttaka í deildarstarfinu jókst.
Í rannsókn Renshaw, Christensen, Marchant og Anderson (2008) voru bæði mældar
breytingar á þekkingu kennara og hegðun nemendanna. Kennararnir mældu sjálfir þá
markhegðun sem þeim fannst mikilvægast að breyta hjá nemendum sínum, settu gögnin
upp myndrænt og lögðu til aðferðir til að nota í stuðningsáætluninni. Við þjálfunina
jókst þekking kennaranna á aðferðunum sem skilaði sér í aukinni námsástundun og
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minni truflandi hegðun nemendanna sem þeir unnu með. Það er því ljóst að markviss
þjálfun starfsfólks skóla getur skilað sér í bættri hegðun og námsástundun nemenda með
langvarandi hegðunarerfiðleika. Hins vegar hefur verið bent á að þessi þjálfun þyrfti
að koma til sem fyrst í starfi eða meðan á námi stendur svo að starfsfólk skóla geti tekist
á við alvarlega hegðunarerfiðleika um leið og þeirra verður vart (Couvillon, Bullock
og Gable, 2010). Ein leið er að gera þjálfun í framkvæmd virknimats og stuðningsáætlunar að þætti í menntun starfsfólks skóla. Í þessari rannsókn er lagt mat á áhrif
þjálfunar háskólanema í framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana á langvarandi
hegðunarerfiðleika nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Þjálfun starfsfólks í framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana
hérlendis
Hérlendis hafa námskeið í atferlisgreiningu öðru hverju staðið starfandi kennurum til
boða á vegum fræðslustofnana. Til að mynda bauð Fræðslumiðstöð Reykjavíkur upp
á námskeið í hagnýtri atferlisgreiningu á árunum 1997–2003 og svo aftur sem þátt í
sérstöku átaksverkefni um bætt samskipti og hegðun á árunum 2006–2008. Þá hafði
höfundur umsjón með námskeiðum í virknimati og stuðningsáætlunum sem starfsfólki allra grunnskóla í Reykjavík var boðið á. Markmiðið var að búa til eða styrkja
teymi innan hvers skóla sem gæti veitt kennurum ráðgjöf í meðferð hegðunarerfiðleika nemenda samkvæmt því lausnamiðaða ferli sem virknimat og stuðningsáætlanir
fela í sér.
Umfjöllun um atferlisgreiningu innan Kennaraháskóla Íslands og síðar Menntavísindasviðs Háskóla Íslands var lengi vel af skornum skammti en kennsla um þetta
efni hefur aukist smám saman. Frá árinu 2009 hefur t.d. verið fjallað ítarlega um framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana í valnámskeiði um hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika barna. Þar hafa háskólanemar í uppeldis- og menntunarfræðum einnig
fengið tækifæri til að beita aðferðunum á vettvangi með nemendum í leik-, grunn- eða
framhaldsskólum. Í námskeiðinu hafa verið notaðar áþekkar leiðir til þjálfunar og
lýst hefur verið í fyrri rannsóknum (t.d. Crone o.fl., 2007; Renshaw o.fl., 2008). Hins
vegar hefur ekki verið unnt að veita beina handleiðslu í skólaumhverfinu til að tryggja
að aðferðunum sé rétt beitt. Mikilvægt er að kanna hvort hliðstæður árangur náist í
að bæta hegðun barna með langvarandi hegðunarerfiðleika án beinnar handleiðslu
sérfræðinga á vettvangi. Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvaða breytingar yrðu á langvarandi hegðunarerfiðleikum nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum þegar háskólanemarnir beittu virknimati og stuðningsáætlunum á vettvangi.

Rannsóknarspurningar
Leitast var við að svara þremur spurningum með rannsókninni: Hver eru áhrifin af
framkvæmd háskólanema á virknimati og stuðningsáætlunum á a) truflandi hegðun,
b) árásarhegðun og c) virka þátttöku nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika í
deildar- eða bekkjarstarfi?
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Aðferð
Þátttakendur
Þátttakendur voru 49 nemendur (45 piltar og fjórar stúlkur) í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Þeir voru valdir eftir hentugleika hvers teymis fyrir sig og flestir (38)
búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Nemendurnir voru á aldrinum 3–20 ára (meðaltal 9,5
ára) og höfðu 1–18 ára sögu um hegðunarerfiðleika (meðaltal 3,8 ára). Leikskólabörnin
voru ellefu (átta piltar og þrjár stúlkur), 3–6 ára, að meðaltali 4,1 árs. Grunnskólanemendurnir voru 36 talsins (35 piltar og ein stúlka), 6–16 ára, að meðaltali 10,6 ára. Framhaldsskólanemendurnir voru tveir piltar, 17 og 20 ára (að meðaltali 18,5 ára). Þrettán
þátttakendur voru með greiningu um athyglisbrest með ofvirkni, níu með almenna
eða sértæka námserfiðleika, tveir með athyglisbrest, tveir með kvíðaröskun, tveir með
röskun á einhverfurófi, einn með einhverfu og einn með þunglyndi. Níu nemendur
voru á lyfjum vegna þessara raskana, flestir á metylfenídat vegna athyglisbrests með
ofvirkni.

Aðstæður
Mælingar og íhlutun fóru fram í þeim aðstæðum þar sem mest bar á erfiðri hegðun
viðkomandi þátttakanda. Hjá leikskólabörnunum fóru mælingar og íhlutun fram á
leikskóladeildinni (hjá átta þátttakendum), í fataklefa (hjá fjórum þátttakendum) og/
eða á útisvæði (hjá einum þátttakanda). Hjá grunnskólanemendum fóru mælingar og
íhlutun fram í tímum hjá umsjónarkennara (hjá 33 þátttakendum) eða hjá sérgreinakennara (hjá þremur þátttakendum). Hjá nemendum í framhaldsskóla fóru mælingar
og íhlutun fram í sérstofu fyrir nemendur sem þurftu stuðning í námi eða á göngum
skólans.

Mælitæki
Teymi höfðu aðgang að rafrænum útgáfum af skráningarblöðum fyrir tímalengd þátttöku og fyrir tíðni truflandi hegðunar eða árásarhegðunar með skýrum, hlutlægum
skilgreiningum, en var frjálst að útfæra blöðin eftir þörfum. Truflandi hegðun var skilgreind sem hreyfing, hljóðamyndun eða önnur áreiti sem gerðu nemanda eða samnemendum erfitt fyrir að læra eða kennara erfitt fyrir að kenna. Skráð var hvert tilvik
þar sem nemandi áreitti aðra, talaði hátt án leyfis, henti hlutum, tók hluti frá öðrum eða
framkallaði hávaða. Árásarhegðun var almennt skilgreind sem ógnandi eða ofbeldisfull hegðun þar sem nemandi beitti líkamlegum styrk, raddstyrk eða orðum til að særa
aðra. Skráð var hvert tilvik þar sem nemandi hrinti, sló, kleip, hárreytti, beit, sparkaði,
hrækti, henti hlutum í einhvern, ýtti við húsgögnum þannig að þau duttu um koll eða
notaði ógnandi, særandi eða dónalegt orðbragð. Virk þátttaka var almennt skilgreind
sem hegðun í samræmi við fyrirmæli kennara eða leiðbeiningar um verkefni og var
mæld svo lengi sem nemandi vann verkefni, sýndi samvinnu við aðra, rétti upp hönd
eða náði í hluti tengda verkefni.
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Til að meta áreiðanleika beinu athugananna voru gerðar áreiðanleikamælingar í
6,2% af 660 athugunum þar sem tveir teymismeðlimir skráðu hegðunina óháð hvor
öðrum og könnuðu í kjölfarið samræmið á milli skráninganna. Áreiðanleikinn var
reiknaður með því að deila fjölda tilvika þar sem athugendur voru sammála með
heildarfjölda skráðra tilvika og margfalda með 100%. Samræmi milli athugenda
reyndist frá 65% upp í 100%, að meðaltali 90,1%.

Rannsóknarsnið
Könnuð voru áhrif framkvæmdar virknimats og stuðningsáætlunar (frumbreytu) á
truflandi hegðun (fylgibreytu 1), árásarhegðun (fylgibreytu 2) og virka þátttöku nemenda með hegðunarerfiðleika í bekkjar- og deildarstarfi (fylgibreytu 3). Gögnum um
fylgibreytur nemendanna (1–3) var safnað af teymum háskólanema a.m.k. þrisvar fyrir
íhlutun (grunnlínumælingar, A) og eftir íhlutun (B), þannig að um AB-einstaklingsrannsóknarsnið var að ræða (Kennedy, 2004). Hvert teymi safnaði ýmist gögnum um
truflandi hegðun eða árásarhegðun og/eða virka þátttöku. Gögnin úr grunnlínu- og
íhlutunarmælingum hverrar annar voru síðan tekin saman og meðaltöl fyrir og eftir
íhlutun borin saman fyrir nemendur á hverju skólastigi.

Framkvæmd
Gögnum var safnað vorin 2009, 2010 og 2011 í tengslum við valnámskeið um úrræði
við hegðunar- og tilfinningalegum erfiðleikum barna innan framhaldsnáms í uppeldis- og menntunarfræðum. Þegar háskólanemarnir hittust í upphafi námskeiðs (í
„staðlotu“ eins og það er orðað á Menntavísindasviðinu) voru tveggja til fjögurra
manna teymi sett saman þannig að a.m.k. einn teymismeðlimur hefði tengsl við skóla
þar sem hægt væri að finna nemanda með langvarandi hegðunarerfiðleika til að vinna
með í verkefninu. Í sumum tilvikum voru starfandi kennarar í teymunum sem óskuðu
eftir að unnið væri með nemanda úr þeirra bekk. Eftir að leyfi foreldra var fengið
unnu teymin verkefni með hliðsjón af skriflegum leiðbeiningum um virknimat og
gerð stuðningsáætlunar í sex hlutum. Hverjum hluta verkefnisins var skilað í rafrænu
formi til umsjónarkennara námskeiðsins sem gaf teymi skriflega viðgjöf áður en það
vann næsta hluta. Hvert teymi framkvæmdi virknimat og stuðningsáætlun með einum nemanda á einu misseri, fyrir utan eitt teymi sem vann með tveimur nemendum.
Fyrstu þrír hlutar verkefnisins fólu í sér lýsingu á styrkleikum nemanda, skilgreiningu á erfiðu hegðuninni, úrvinnslu fyrirliggjandi gagna, beinar athuganir í þeim
aðstæðum þar sem erfiðrar hegðunar gætti helst og viðtöl við kennara og foreldra. Beðið
var með viðtal við nemanda, þar sem hann var meðal annars upplýstur um að fylgst
hefði verið með hegðun hans, þar til grunnlínumælingum var lokið til að lágmarka
áhrif vitneskjunnar á niðurstöður skráninganna. Hvert teymi gerði endurteknar mælingar á þeirri markhegðun sem það taldi helst þurfa að breytast hjá nemandanum og
mat þróunina fyrir og eftir íhlutun. Vorið 2011 var teymunum einnig kennt og uppálagt
að athuga áreiðanleika mælinga sinna með því að kanna samræmi á milli óháðra
skráninga tveggja teymismeðlima, með það að markmiði að ná yfir 80% samræmi.

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 20 ( 2 ) 2011

129

D reg i ð ú r h eg ð u n a rerfi ð l ei kum

Seinni þrír hlutar verkefnisins fólu í sér gerð stuðningsáætlunar, mat á framkvæmd
og árangri íhlutunar og gerð áætlunar um að viðhalda árangrinum. Teymin unnu úr
gögnum, sem hafði verið safnað, og undirbjuggu stuðningsáætlun undir handleiðslu
umsjónarkennara í annarri staðlotu námskeiðsins, fimm vikum eftir þá fyrstu. Einstaklingsmiðaða stuðningsáætlunin átti að fela í sér a) úrræði sem beindist að bakgrunnsáhrifavöldum, b) fyrirbyggjandi breytingar á aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar, c) kennslu í viðeigandi hegðun og d) jákvæða styrkingu viðeigandi hegðunar í
formi hvatningarkerfis með leiðréttingu á erfiðri hegðun. Alls höfðu teymin fjórtán
vikur til að vinna verkefnið áður en þau kynntu niðurstöður sínar í síðustu staðlotu
námskeiðsins.

Úrvinnsla
Gögnum frá öllum teymunum um erfiða hegðun og virka þátttöku nemendanna í
bekkjar- eða deildarstarfi var safnað saman og unnið úr þeim með forritunum Excel
og SPSS. Reiknuð voru meðaltöl og staðalfrávik hverrar fylgibreytu fyrir og eftir
íhlutun hjá hópnum í heild og eftir skólastigum. Fyrir þær breytur þar sem gögn frá
sjö eða fleiri þátttakendum (Van Voorhis og Morgan, 2007) lágu fyrir var kannað hvort
tölfræðilega marktæk breyting hefði átt sér stað við íhlutun. Þar sem gögnin voru ekki
normaldreifð voru reiknuð meðaltöl mælinga fyrir hvern þátttakanda fyrir og eftir
íhlutun og síðan notað parað Wilcoxon-próf (e. nonparametric Wilcoxon matched-pair
signed-rank) til að bera saman miðgildi meðaltalanna fyrir og eftir íhlutun.
Einnig voru reiknaðar aðlagaðar áhrifsstærðir (e. adjusted effect size) til að meta
mun milli grunnlínu- og íhlutunarskeiða sem hlutfall af sameinuðu (e. pooled) staðalfráviki beggja skeiða. Notuð var reikniregla Rosenthal (1994) þar sem tekið er mið af
sjálffylgni (e. autocorrelation) milli endurtekinna mælinga sem gerir útkomuna sambærilega við Cohen´s d (Cohen, 1988; Riley-Tilman og Burns, 2009). Við útreikning
áhrifsstærða voru notaðar síðustu þrjár mælingar skeiðanna til að hafa jafnan fjölda
mælinga í samanburði fyrir og eftir íhlutun (sjá Swanson og Sachse-Lee, 2000).

Niðurstöður
Hér verður fjallað um niðurstöður sem tengjast hverri rannsóknarspurningu fyrir sig.

Áhrif virknimats og stuðningsáætlunar á truflandi hegðun
Alls voru gerðar 178 grunnlínumælingar á truflandi hegðun hjá sjö leikskólabörnum, 27
grunnskólanemendum og einum framhaldsskólanemanda og reyndust þær að meðaltali sýna 8,2 truflandi tilvik á 20 mínútna athugunartímum. Eftir að stuðningsáætlanir
voru komnar í framkvæmd voru gerðar 200 mælingar sem sýndu að tilvikum um
truflandi hegðun hafði fækkað niður í 1,7 að meðaltali (sjá töflu 1). Tilvikum um truflandi hegðun fækkaði um 65,2% til 89,1% hjá nemendum á mismunandi skólastigum
eða um 75,4% hjá hópnum í heild, sjá töflu 1 og mynd 1. Tölfræðileg marktekt var ekki
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könnuð fyrir breytingu á miðgildi hjá framhaldsskólanemandanum, enda miðað við
að gögn frá að lágmarki sjö þátttakendum liggi til grundvallar slíkum útreikningum.
Aðlagaðar áhrifsstærðir virknimats og stuðningsáætlunar á truflandi hegðun nemenda reyndust frá d = 1,5 til 2,5 eða d = 1,3 fyrir hópinn í heild. Í öllum tilvikum er um
að ræða sterk áhrif samkvæmt viðmiðum Cohen (1988) um að áhrifsstærð í kringum
0,20 endurspegli veik áhrif, 0,50 miðlungsáhrif og yfir 0,80 sterk áhrif (Cohen, 1988).
Þrátt fyrir minnstu breytinguna á miðgildi virðast áhrifin sterkust fyrir framhaldsskólanemandann en það helgast af því að meiri munur var á milli þriggja síðustu
mælinga grunnlínu og íhlutunarskeiðs (sem útreikningur áhrifsstærðar byggðist á) en
milli mælinganna allra (sem útreikningar miðgilda byggðust á).

Tafla 1.

Lýsandi tölfræði um áhrif stuðningsáætlunar á tíðni truflandi hegðunar hjá nemendum í leik-,
grunn- og framhaldsskólum ásamt niðurstöðum Wilcoxon-marktektarprófs og áhrifsstærðum.
Fyrir virknimat
og stuðningsáætlun

Skólastig

n (mæl.)

M

Sf

Leikskóli

7(47)

6,9

4,9

5,5

Grunnskóli 27(121)

8,8

6,6

Framhaldsskóli

1(10)

4,6

35(178)

8,7

Heild

Eftir virknimat
og stuðningsáætlun

Miðg. n (mæl.)

Breyting
á miðgildi

Aðlöguð
áhrifsstærð

M

Sf

Miðg.

(%)

7(70)

0,8

1,6

0,6

–89,1% *

1,5

7,5

27(119)

2,1

2,6

1,7

–77,3%***

1,2

1,2

4,6

1(11)

1,6

1,9

1,6

–65,2%‡

2,5

7,2

6,5

35(200)

1,7

2,3

1,6

–75,4%***

1,3

n: Fjöldi þátttakenda þar sem truflandi hegðun var mæld
mæl.: Fjöldi mælinga á truflandi hegðun á hverju skeiði
M: Meðaltal mælinga
Sf: Staðalfrávik mælinga
Miðg.: Miðgildi meðaltala þátttakanda
* p< 0,05; *** p< 0,001; ‡Marktekt breytinga á miðgildi var reiknuð með pöruðu Wilcoxon-prófi aðeins
fyrir þær breytur þar sem gögn lágu fyrir frá sjö eða fleiri þátttakendum.
Aðlöguð áhrifsstærð var reiknuð með síðustu þremur mælingum grunnlínu- og íhlutunarskeiðs, með
sameinuðu staðalfráviki og að teknu tilliti til sjálffylgni milli endurtekinna mælinga, sjá nánar í kafla
um aðferð.
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Mynd 1.

Miðgildi meðaltala truflandi hegðunar hjá nemendum í leik-, grunn- og framhaldsskólum fyrir
og eftir framkvæmd stuðningsáætlana sem byggðust á virknimati.

Tíðni truflandi hegðunar á 20 mínútum

8

Fyrir íhlutun

7

Eftir íhlutun

6
5
4
3

1
0

‡

***

2
*
Leikskóli

Grunnskóli

Framhaldsskóli

Skólastig

* p< 0,05; *** p< 0,001 skv. Wilcoxon-marktektarprófi sjá töflu 1
‡ Marktektarpróf var ekki gert vegna lítils fjölda þátttakenda

Áhrif virknimats og stuðningsáætlunar á árásarhegðun
Alls voru gerðar 46 mælingar á árásarhegðun hjá fjórum leikskólabörnum og einum
grunnskólanemanda. Hjá leikskólabörnunum fækkaði tilvikum úr 6,5 að meðaltali á 20 mínútna grunnlínumælingum niður í 1,0 tilvik að meðaltali á 20 mínútna
athugunartímum eftir framkvæmd stuðningsáætlana, sjá töflu 2 og mynd 2. Hjá
grunnskólanemandanum fækkaði tilvikum um árásarhegðun úr 1,0 að meðaltali á 20
mínútum í engin tilvik eftir íhlutun. Ekki voru gerð marktektarpróf á breytingunum
vegna lítils fjölda þátttakenda. Aðlagaðar áhrifsstærðir virknimats og stuðningsáætlunar á árásarhegðun nemenda reyndust hins vegar d = 1,1 og 1,7 eða d = 0,9 í heild sem
teljast sterk áhrif (Cohen, 1988), sjá töflu 2.
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Tafla 2.

Lýsandi tölfræði um áhrif stuðningsáætlunar á tíðni árásarhegðunar hjá nemendum í leik- og
grunnskólum ásamt áhrifsstærðum.
Fyrir virknimat
og stuðningsáætlun

Skólastig

n (mæl.)

M

Sf

Leikskóli

4(19)

6,5

8,3

6,8

Grunnskóli

1(3)

1,0

1,0

Heild

5(22)

5,8

8,0

Eftir virknimat
og stuðningsáætlun

Miðg. n (mæl.)

Breyting
Aðlöguð
á miðgildi áhrifsstærð

M

Sf

Miðg.

(%)

4(21)

1,0

1,0

1,1

–83,8%‡

1,1

1,0

1(3)

0,0

0,0

0,0

–100,0%‡

1,7

5,9

5(24)

0,9

0,9

0,7

–88,1%‡

0,9

n: Fjöldi þátttakenda þar sem árásarhegðun var mæld
mæl.: Fjöldi mælinga á árásarhegðun á hverju skeiði
M: Meðaltal mælinga
Sf: Staðalfrávik mælinga
Miðg.: Miðgildi meðaltala þátttakanda
‡ Marktekt breytinga á miðgildi var ekki reiknuð vegna lágs fjölda þátttakenda
Aðlöguð áhrifsstærð var reiknuð með síðustu þremur mælingum grunnlínu- og íhlutunarskeiðs,
með sameinuðu staðalfráviki og að teknu tilliti til sjálffylgni milli endurtekinna mælinga, sjá nánar í
kafla um aðferð.

Mynd 2.

Miðgildi meðaltala árásarhegðunar hjá nemendum í leik- og grunnskólum fyrir og eftir
framkvæmd stuðningsáætlana sem byggðust á virknimati. Marktektarpróf voru ekki gerð
vegna lítils fjölda þátttakenda.

Tíðni árásarhegðunar á 20 mínútum

8

Fyrir íhlutun

7

Eftir íhlutun

6
5
4
3
2
1
0

Leikskóli

Grunnskóli

Skólastig
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Áhrif virknimats og stuðningsáætlunar á virka þátttöku nemenda
Alls voru gerðar 116 grunnlínumælingar á virkri þátttöku hjá fjórum leikskólabörnum,
25 grunnskólanemendum og einum framhaldsskólanemanda og reyndust þau að
meðaltali taka þátt í 41,1% af 20 mínútna athugunartímum. Eftir að stuðningsáætlanir voru komnar í framkvæmd voru gerðar 120 mælingar sem sýndu að virk þátttaka nemenda hafði aukist upp í 76,8% af 20 mínútna athugunartímum að meðaltali
(sjá töflu 3 og mynd 3). Breytingarnar á miðgildum meðaltalanna voru tölfræðilega
marktækar hjá grunnskólanemendum og hjá hópnum í heild, en vegna lítils fjölda
þátttakenda voru ekki gerð marktektarpróf með gögnum úr leikskólunum og framhaldsskólanum. Aðlagaðar áhrifsstærðir virknimats og stuðningsáætlunar reyndust
vera d = 1,4 til 2,0 eða d = 1,3 fyrir hópinn í heild, sem eru sterk áhrif (Cohen, 1988),
sjá töflu 3.

Tafla 3.

Lýsandi tölfræði um áhrif stuðningsáætlunar á hlutfall virkrar þátttöku í deildar- eða
bekkjarstarfi hjá nemendum í leik-, grunn- og framhaldsskólum ásamt niðurstöðum
Wilcoxon-marktektarprófs og áhrifsstærðum.
Fyrir virknimat
og stuðningsáætlun

Eftir virknimat
og stuðningsáætlun

Skólastig

n (mæl.)

M

Sf

Leikskóli

4(19)

46,4

19,4

38,3

Grunnskóli

25(92)

40,1

27,5

Framhaldsskóli

1(5)

40,4

30(116)

41,1

Heild

Miðg. n (mæl.)

Breyting
Aðlöguð
á miðgildi áhrifsstærð

M

Sf

Miðg.

(%)

5(17)

85,6

9,7

86,6

+126,1%‡

1,7

41,7

25(97)

75,7

19,7

77,5

+85,9%***

1,4

12,1

41,4

1(6)

69,5

20,8

69,5

+67,9%‡

2,0

26,2

41,5

31(120)

76,8

18,9

79,6

+91,8%***

1,4

n: Fjöldi þátttakenda þar sem virk þátttaka var mæld
mæl.: Fjöldi mælinga á virkri þátttöku á hverju skeiði
M: Meðaltal mælinga
Sf: Staðalfrávik mælinga
***p< 0,001; ‡Marktekt breytinga á miðgildi var reiknuð með pöruðu Wilcoxon-prófi aðeins fyrir þær
breytur þar sem gögn lágu fyrir frá sjö eða fleiri þátttakendum.
Aðlöguð áhrifsstærð var reiknuð með síðustu þremur mælingum grunnlínu- og íhlutunarskeiðs, með
sameinuðu staðalfráviki og að teknu tilliti til sjálffylgni milli endurtekinna mælinga, sjá nánar í kafla
um aðferð.
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Hlutfall virkrar þátttöku á 20 mínútum %

Mynd 3.

Miðgildi meðaltalshlutfalla virkrar þátttöku í deildar- eða bekkjarstarfi hjá nemendum
í leik-, grunn- og framhaldsskólum fyrir og eftir framkvæmd stuðningsáætlana sem
byggðust á virknimati.

100

Fyrir íhlutun

90

Eftir íhlutun

80
70
60
50
40

‡

***

Leikskóli

Grunnskóli

‡

30
20
10
0

Framhaldsskóli

Skólastig

*** p< 0,001 skv. Wilcoxon-marktektarprófi, sjá töflu 1
‡ Marktektarpróf voru ekki gerð vegna lítils fjölda þátttakenda

Umræða
Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvaða breytingar yrðu á langvarandi
hegðunarerfiðleikum nemenda þegar háskólanemar á námskeiði um hegðunar- og
tilfinningaerfiðleika barna beittu virknimati og stuðningsáætlunum á vettvangi. Í
ljós kom að þegar þessar aðferðir voru notaðar dró verulega úr truflandi hegðun eða
árásarhegðun nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum og virk þátttaka þeirra í
deildar- eða bekkjarstarfi jókst. Niðurstöðurnar sýna að þjálfun háskólanema í uppeldis- og menntunarfræðum í að beita aðferðum virknimats og einstaklingsáætlunar
á vettvangi getur haft bein jákvæð áhrif til að draga úr langvarandi hegðunarerfiðleikum nemenda í leik-, grunn- og framhaldsskólum.

Áhrif virknimats og stuðningsáætlunar á hegðun og virka þátttöku
Einstaklingarnir sem valdir voru til þátttöku höfðu allir langa sögu um hegðunarerfiðleika. Sumir höfðu sýnt erfiða hegðun nær alla ævi. Engu að síður urðu talsverðar breytingar á hegðun og virkri þátttöku þeirra í deildar- eða bekkjarstarfi í kjölfar virknimats og stuðningsáætlunar. Þessar jákvæðu breytingar eru í samræmi við
niðurstöður annarra rannsókna sem hafa sýnt að þessi vinnubrögð draga úr truflandi
hegðun og auka virka þátttöku í leikskólum (Blair o.fl., 2007, 2010; Chandler o.fl.,
1999) og grunnskólum (Anna-Lind Pétursdóttir og Guðrún Björg Árnadóttir, 2011;
Lane o.fl., 1999; O´Neill og Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002). Fyrir íhlutun
komu að meðaltali fyrir rúmlega átta tilvik um truflandi hegðun og sex tilvik um
árásarhegðun á 20 mínútna athugunartímum hjá hópnum í heild, en fækkaði í eitt til
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tvö slík tilvik eftir að beitt var stuðningsáætlunum, sem getur talist innan „eðlilegra“
marka. Virk þátttaka jókst að sama skapi úr rúmu 41% í tæp 77% sem verður líka
að teljast vel viðunandi. Niðurstöðurnar benda því til þess að einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir geti bætt hegðun og aukið virka þátttöku barna með sögu um langvarandi hegðunarerfiðleika innan hins almenna skólaumhverfis.
Þess má geta að þegar háskólanemarnir kynntu niðurstöður sínar í lok námskeiðs
komu fram frásagnir af frekari jákvæðum áhrifum sem ekki voru formlega mæld. Til
að mynda höfðu sumir grunnskólanemendur sýnt það erfiða hegðun fyrir íhlutun að
þeir þóttu ekki hæfir til að vera í almennum bekk nema hluta skóladagsins en var þess
í stað kennt á sérstökum stað eða í svokölluðu námsveri. Að sögn háskólanemanna
urðu einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanirnar til þess að þessir grunnskólanemendur gátu í auknum mæli nýtt sér kennslu í almenna bekkjarumhverfinu, stundum
þannig að nemandi þurfti ekki lengur að fá sérkennslu í aðskildu rými. Í öðrum tilvikum sögðu háskólanemarnir frá því að dregið hefði úr notkun refsandi aðgerða,
eins og að senda grunnskólanemendur úr tíma eða leikskólabörn í „hlé frá samskiptum“ eftir að stuðningsáætlanir komu til framkvæmda. Þessar frásagnir benda til
þess að einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir geti gert starfsfólki skóla betur kleift
að mæta þörfum nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika innan hins almenna
skólaumhverfis og þannig gagnast við að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar.
Auk þess gáfu frásagnir háskólanemanna til kynna að viðhorf félaga urðu jákvæðari
í garð þátttakenda úr leikskólum og grunnskólum sem höfðu átt við hegðunarerfiðleika að stríða sem birtist í fækkun neikvæðra athugasemda í þeirra garð, aukinni
jákvæðri athygli, auknu frumkvæði að samskiptum og bættum vinatengslum. Einnig
kom fram að grunnskólanemendur höfðu upplifað íhlutunina á jákvæðan hátt, eins og
endurspeglast til dæmis í ummælum nemanda með athyglisbrest með ofvirkni: „Það
er bara skemmtilegt að læra þegar maður veit hvað maður á að gera.“ Þessi orð eru
alveg í anda frásagna annarra grunnskólanemenda um upplifun sína á einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2011).

Takmarkanir
Þó að mælingar hafi bent til jákvæðra breytinga á hegðun og þátttöku nemenda í
deildar- og bekkjarstarfi er, vegna aðferðafræðilegra takmarkana, í raun ekki hægt
að útiloka aðra þætti sem gætu hafa haft áhrif. Gerðar voru endurteknar mælingar á
markhegðun og þróun hennar skoðuð hjá hverjum einstaklingi fyrir og eftir íhlutun.
Það getur verið að vitneskja einstaklinganna um að verið væri að fylgjast með þeim
hafi haft áhrif á hegðun þeirra eftir íhlutun (en þeim var ekki tjáð það fyrr en grunnlínumælingum var lokið). Það er líklegt að nemendur hafi reynt að sýna betri hegðun
eftir að þeir komust að því að verið væri að fylgjast með hegðun þeirra, en slík áhrif
(e. reactivity) koma stundum fram, þó að yfirleitt dragi frekar fljótt úr þeim með endurteknum mælingum (Kerr og Nelson, 2006).
Þróun markhegðunar var metin með svokölluðu AB-einstaklingsrannsóknarsniði
(Kennedy, 2004). Slík snið eru einföld og fljótleg leið til að fylgjast með breytingum
sem verða við íhlutun en gera ekki kleift að útiloka áhrif annarra breyta, eins og
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þroska eða tilviljunar, á markhegðunina. Hins vegar verður að hafa í huga að nemendurnir höfðu langa sögu um hegðunarerfiðleika, þar sem litlar jákvæðar breytingar
höfðu átt sér stað, en sýndu svo umtalsverðar framfarir þegar einstaklingsmiðaðar
stuðningsáætlanir byggðar á virknimati hófust. Líta má svo á að í hvert skipti sem
breytingar urðu við íhlutun hjá hverjum af þátttakendunum 49, en ekki á öðrum tíma,
renni hver endurtekning á áhrifunum stoðum undir tengsl íhlutunar við breytingarnar á markhegðuninni (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom og Wolery, 2005). Niðurstöðurnar hafa þó takmarkað alhæfingargildi þar sem um tiltölulega fáa þátttakendur
er að ræða sem voru valdir eftir hentugleika hvers teymis fyrir sig.

Næstu skref
Í síðari rannsóknum mætti bæta úr ýmsum takmörkunum þessarar rannsóknar.
Mögulega væri hægt að nota sterkara rannsóknarsnið, eins og margfalda grunnlínu
(e. multiple baseline) sem gæfi ekki bara færi á að bera saman hegðun og námsástundun nemenda fyrir og eftir íhlutun heldur líka milli nemenda. Einnig væri æskilegt að
gera rannsókn með fleiri þátttakendum sem væri skipt af handahófi í tilrauna- og
samanburðarhóp til að hægt sé að draga afdráttarlausari ályktanir af niðurstöðunum
um áhrif aðferðanna í þýðinu almennt.
Í þessari rannsókn var ekki kannað hvernig hver og einn teymismeðlimur stóð
sig í framkvæmd aðferðanna. Hins vegar skiluðu teymin skriflegri skýrslu um hvert
skref sem gaf upplýsingar um færni teymanna í framkvæmdinni, þó að þau gögn hafi
ekki verið birt í þessari grein. Æskilegra væri að nota leiðir til að meta frammistöðu á
einstaklingsgrundvelli. Einnig er mikilvægt að meta gæði framkvæmdar aðferðanna
og kanna tengsl á milli þeirra og breytinga í hegðun og námsástundun nemendanna
sem unnið er með.
Fróðlegt væri að skoða betur nýtingarmöguleika virknimats og stuðningsáætlunar
í vinnu með eldri nemendum og við úrlausn fjölbreyttari erfiðleika. Aðeins tvö teymi
unnu með nemendur í framhaldsskóla, enda voru námsgögnin í námskeiðinu frekar
miðuð við yngri nemendur. Þrátt fyrir það náðu teymin vel að nýta aðferðirnar til að
draga úr erfiðri hegðun tvítugs nemanda með einhverfu og auka námsástundun sautján
ára nemanda með lesblindu. Aðeins eitt teymi vann með tilfinningalega erfiðleika,
tilhneigingu leikskólabarns til að draga sig í hlé og forðast samskipti við aðra („fara
í fýlu“), og tókst að draga verulega úr þeirri hegðun og auka jákvæð samskipti við
aðra. Frekari rannsókna er þörf til að skoða betur hvernig hægt er að nýta virknimat
og stuðningsáætlanir innan framhaldsskóla og fyrir nemendur með tilfinningalega
erfiðleika (Kern o.fl., 2004).
Þar sem námskeiðið stendur aðeins yfir í eitt misseri reyndist ekki unnt að gera
eftirfylgdarmælingar á hegðun til að kanna áhrif stuðningsáætlana til lengri tíma.
Hins vegar gerðu teymin áætlun um viðhald á árangri og yfirfærslu færni á fleiri
aðstæður og voru hvött til þess að stuðla að framkvæmd þeirrar áætlunar á vettvangi.
Mikilvægt er að rannsaka hvernig teymum gengur að auka smám saman kröfur og
ýta undir sjálfstæða færni hjá nemendum og með hvaða hætti er hægt að stuðla að
langvarandi árangri.
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Draga má þann lærdóm af rannsókninni að markviss kennsla í beitingu einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana sem eru byggðar á virknimati geti verið áhrifarík
leið til að draga úr langvarandi hegðunarerfiðleikum nemenda í íslenskum skólum.
Mikilvægt er að þróa úrræði af þessu tagi sem standa öllum nemendum til boða sem
eiga við slíka erfiðleika að etja til að bæta hegðun, námsástundun og jafnvel framtíðarhorfur þessara nemenda.

Athugasemd
Höfundur þakkar háskólanemunum sem tóku þátt í námskeiðinu, nemendunum sem
þeir unnu með á vettvangi, foreldrum nemendanna og starfsfólki skólanna sem tók
þátt í rannsókninni fyrir þeirra framlag.
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Understanding is key
Decreasing students´ longlasting behavior problems with functional
behavioral assessment and behavior support plans

Abstract
Functional Behavioral Assessment (FBA) and Behavior Support Plans (BSP) are
evidence-based practices recommended for addressing severe behavior problems
of students by professional associations and part of the Individuals with Disabilities
Education Act from 1997 and 2004 in the United States of America. Decades of research
have shown FBA and BSPs to be effective procedures for reducing behavior problems
and increasing on-task behavior of students with chronic behavior problems. Staff
training in these procedures has been found to be effective in increasing school
personnel´s knowledge of FBA, but only a few studies have included measures
of students´ behavior. Research is also lacking on the effects of college courses for
educators on the behavior of students in preschools, elementary or secondary schools
that the educators work with.
In Iceland, training in FBA and BSPs had until recently only been offered through
in-service training for school personnel, with undocumented results. Since 2009, such
training has been part of an elective course on emotional and behavioral disorders
in the School of Education at the University of Iceland. The goal of this study was
to evaluate the effects of FBAs and BSPs conducted by graduate students on the
behavior problems of preschool, elementary and secondary students they worked
with. Participants were 49 students (45 boys and five girls), aged 3–20 years, with a
reported history of 1–18 years of behavior problems. The course consisted of 11 hours
of lectures on emotional and behavioral disorders and 12 hours of lectures on applied
behavior analysis. Graduate students also had access to a variety of assessment and
intervention materials on the website of the course. Graduate students formed two
to four member teams, each working with one student with behavior problems in
mainstream preschool, elementary or secondary school. Teams conducted FBAs and
BSPs following detailed guidelines in six steps, wrote a brief report on each step and
received written feedback from the author before moving on to the next stage.
To evaluate the effects of BSPs on the target behaviors of students, teams conducted
repeated measures with direct observation using a total of 70 AB single-subject
designs. The author combined the collected data and calculated descriptive statistics
for baseline and intervention phases to compare students’ behavior before and after
BSPs. Single group pretest-posttest designs were used to evaluate the effects of
function-based BSPs on the behavior problems of students. Nonparametric Wilcoxon
tests for related samples (matched-pair signed-rank) were conducted to compare
medians of means for each group before and after intervention. Comparing medians
of means, disruptive behavior decreased by 75%, aggressive behaviors decreased by
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88% and active engagement increased by 92% after BSPs were implemented. Wilcoxon
tests showed statistically significant changes in the medians of means for all groups
with sufficient sample sizes. Adjusted effect sizes were calculated based on means of
the last three measures of baseline and intervention phases using Rosenthal’s (1994)
formula, taking into account the autocorrelation between repeated measures, to put
it on the same scale as Cohen’s d (Riley-Tillman & Burns, 2009). Adjusted effect sizes
ranged from d = 0,9 to 2,5 which reflect large effects (Cohen, 1988) of function-based
BSPs.
The findings are in agreement with previous research showing positive effects of
function-based interventions on students’ problem behaviors. Moreover, the findings
extend the current literature base to show positive effects of a university course
on chronic behavior problems of students in mainstream schools. Informal reports
of graduate students implementing the FBAs and BSPs suggest that the use of the
procedures decreased the need for segregated placements and use of punishment.
Future research could address methodological weaknesses of the current research
and further investigate the use of FBAs and BSPs with secondary students and with
internalizing problems.
Keywords: Functional behavioral assessment, behavior support plan, behavior
problems, intervention, students
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Viljinn í verki – auðskildir kaflar
Hilma Gunnarsdóttir. (2009). Viljinn í verki: Saga Styrktarfélags
vangefinna 1958–2008. Reykjavík: Ás styrktarfélag. 319 bls.
Árið 2008 hélt Styrktarfélag vangefinna upp á 50 ára afmæli sitt og óska ég
því til hamingju. Ég vil líka óska félaginu til hamingju með nýja nafnið sem
er nú Ás styrktarfélag.
Ég er mjög ánægð með bókina Viljinn í verki eftir Hilmu Gunnarsdóttur
sem segir sögu styrktarfélagsins í máli og myndum. Ég fékk það hlutverk
að skrifa ritdóm um léttlesna og auðskilda kafla bókarinnar sem eru fimm
talsins og mjög nákvæmir, en kannski ekkert sérstaklega léttlesnir. Mörg
flókin orð og hugtök eru í auðskilda hlutanum og má þar nefna sem dæmi
hugtakið normalisering sem ég veit ekki hvort hinn almenni lesandi þekkir.
Í bókinni er líka mjög oft talað um þroskahefta sem er neikvætt orð. Það er
miklu jákvæðara að segja fólk með þroskahömlun.
Bókin er mjög flott og fallega gerð. Kápan er falleg og myndirnar úr starfi
styrktarfélagsins skemmtilegar. Í auðskilda hluta bókarinnar eru engar
myndir. Það hefði lífgað upp á kaflann og hjálpað lesandanum að gera sér
grein fyrir aðstæðum fólks með þroskahömlun í gamla daga að hafa myndir.
Í fyrsta kafla bókarinnar er stiklað á stóru í sögu málaflokksins. Annar
kafli fjallar um stofnun styrktarfélagsins. Eitt af því sem styrktarfélagið
gerði var að stofna dagvistunina Lyngás sem var fyrsta dagheimilið fyrir
börn með þroskahömlun. Mér fannst mjög athyglisvert að fyrstu árin var
opið á laugardögum og til að byrja með voru þar bara tvö börn.
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Árangursrík ár er titill þriðja kafla. Það er lýsandi titill því það var mikið
að gerast á þessum fyrstu árum styrktarfélagsins. Í kaflanum er fjallað um
skólamál, sambýlamál, verndaða vinnustaði, sumarbústaðaferðir, utanlandsferðir og hagsmunabaráttu. Það kom mér á óvart hvað það er stutt
síðan fyrsta sambýlið var stofnað. Árið 1976 fluttu nokkrar konur með
þroskahömlun á sambýli. Það gekk vel og fleiri sambýli og skammtímavistanir voru stofnuð. Mér fannst líka gaman að lesa um utanlandsferðirnar
og fannst ótrúleg ferðin sem farin var með styrktarfélaginu til Benidorm
sumarið 1977. Þetta voru 37 einstaklingar með þroskahömlun og átta
starfsmenn. Ég held að þetta væri ekki gert svona í dag og ég spyr hvort
þetta hafi ekki verið of fáir starfsmenn.
Fjórði kafli fjallar um starfsemi félagsins á árunum 1981–1997. Sagt er frá
breyttum tímum og frá upphafi Áss vinnustofu og Atvinnu með stuðningi.
Lokakaflinn fjallar síðan um árin 1998–2008. Þar er sagt frá því að Styrktarfélag vangefinna hafi fengið nýtt nafn því margir hafi haft áhyggjur af því
að gamla nafnið væri ekki nógu flott og passaði ekki í nútímanum. Ég er
mjög ánægð með nýja nafnið. Mér fannst líka gaman að lesa um öll þau
verkefni sem styrktarfélagið hefur unnið á undanförnum árum. Það mætti
kannski auglýsa þessi verkefni betur því ég hafði aldrei heyrt um þau. Mér
finnst að styrktarfélagið ætti að gefa út meira fræðsluefni fyrir fólk með
þroskahömlun, eins og til dæmis um það að flytja að heiman, því það eru
svo mörg mál sem fólk með þroskahömlun þarf að takast á við þegar það
flytur frá foreldrum sínum.
Að lokum vil ég óska Ási styrktarfélagi til hamingju með bókina sem mér
finnst mjög skemmtileg og mikilvægt að í henni séu líka léttlesnir og auðskildir kaflar.
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Viljinn í verki – bókin öll
Hilma Gunnarsdóttir. (2009). Viljinn í verki: Saga Styrktarfélags vangefinna
1958–2008. Reykjavík: Ás styrktarfélag. 319 bls.

Styrktarfélag vangefinna var stofnað árið 1958 af foreldrum og aðstandendum barna
með þroskahömlun og hafði að markmiði frá upphafi að vinna í þágu bættra lífsskilyrða fyrir fólk með þroskahömlun. Fyrstu árin var félagið fámennt og allt starf
unnið af hugsjón í sjálfboðavinnu. Í dag er styrktarfélagið sjálfseignarstofnun og
stendur fyrir umfangsmiklum rekstri sem að kemur fjöldi fólks, aðstandendur, fólk
með þroskahömlun og fagfólk. Styrktarfélagið stóð á tímamótum árið 2008 þegar það
fagnaði fimmtíu ára afmæli sínu. Með starfi sínu hafði félagið lagt lóð á vogarskálar
þeirra samfélags- og viðhorfsbreytinga sem urðu á Íslandi þannig að ekki þótti lengur
viðeigandi að kalla fólk með þroskahömlun vangefið. Þá var ákveðið að breyta nafni
félagsins í Ás styrktarfélag. Í tengslum við fimmtíu ára afmælið var einnig ákveðið
að skrifa sögu félagsins og er það Hilma Gunnarsdóttir sagnfræðingur sem rekur
sögu styrktarfélagsins í máli og myndum í bókinni Viljinn í verki. Titill bókarinnar er
skemmtileg skírskotun til sýningar sem haldin var á Kjarvalsstöðum í tilefni tuttugu
ára afmælis félagsins árið 1978. Tilgangur sýningarinnar var að kynna almenningi
stöðu fólks með þroskahömlun í íslensku samfélagi. Titill bókarinnar er einnig lýsandi
fyrir það uppbyggingarstarf sem félagið hefur unnið á þessum fimmtíu árum.
Bókin skiptist í fimm hluta eftir tímabilum, frá aldarmiðju til afmælisársins 2008.
Að auki er samantekt á auðlesnu máli og eru henni gerð sérstök skil í ritdómi Ásu
Bjarkar Gísladóttur hér á undan. Það hefði líklega verið einfalt fyrir höfund bókarinnar að telja gagnrýnislaust upp helstu afrek og sigra styrktarfélagsins í hugljúfum
endurminningum. Hilma nýtir sér hins vegar sinn sagnfræðilega bakgrunn og setur
sögu félagsins í samhengi við þann tíðaranda sem félagið hefur starfað í. Fyrir vikið
er hér um að ræða bók sem nýtist í víðara samhengi, eins og til dæmis við menntun
fagstétta á borð við þroskaþjálfa, félagsráðgjafa og sérkennara.
Í fyrsta hlutanum, Samfélag við aldarmiðju, lýsir höfundur íslensku samfélagi og
stiklar á stóru um mótun nútímaríkis. Hún fjallar einnig um erfiðar aðstæður fólks
með þroskahömlun sem oft bjó fjarri fjölskyldum og vinum á sólarhringsstofnunum,
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hafði takmörkuð tækifæri til menntunar og var jafnvel þvingað til að gangast undir
ófrjósemisaðgerðir. Þessi fyrsti hluti bókarinnar kom mér skemmtilega á óvart og
þótti mér gagnlegt að lesa um sögu styrktarfélagsins og málaflokksins í samhengi við
örar samfélagsbreytingar og pólitískt andrúmsloft.
Annar hluti bókarinnar, Félag verður til 1958–1970, fjallar um fyrstu ár félagsins,
stofnun þess og uppbyggingu. Eins og fram hefur komið var félagið stofnað af foreldrum barna með þroskahömlun og áhugafólki um málaflokkinn. Eitt af mikilvægustu
verkefnum styrktarfélagsins var að vinna markvisst að breyttum viðhorfum í garð
fólks með þroskahömlun. Höfundur bókarinnar fjallar ítarlega um þá fordóma og þau
neikvæðu viðhorf sem félagið þurfti að berjast gegn og þau fjölbreyttu fræðsluverkefni sem félagsmenn tóku sér fyrir hendur, eins og útgáfu bóka og Tímarits Styrktarfélags vangefinna. Félög starfa því miður sjaldnast á viljanum eintómum og var því
fyrstu árin lögð mikil áhersla á fjáröflun til að tryggja áframhaldandi starfsemi félagsins. Á því ári sem þessi ritdómur er skrifaður fagnar dagvistunin Lyngás fjörutíu ára
starfsafmæli sínu og er elsta þjónustustofnun styrktarfélagsins. Í upphafi var aðsóknin að dagheimilinu dræm því eins og áður hefur komið fram var algengt að börn og
ungmenni væru vistuð á altækum stofnunum, en með ári hverju fjölgaði skjólstæðingunum og starfsemin efldist. Í dag sækja fötluð börn og ungmenni, sem ekki geta nýtt
sér almenn úrræði, þjónustu og þjálfun til Lyngáss. Hugmyndin að dagvistun eða
dagheimili fyrir fötluð börn í stað vistunar á sólarhringsstofnunum þótti róttæk og
markar bæði tímamót í sögu styrktarfélagsins og málaflokksins.
Árangursríkt starf – umbreytingar 1971–1980 nefnist þriðji hluti bókarinnar og þar
bendir Hilma á aukna umræðu og áhuga á málefnum fatlaðs fólks á áttunda áratugnum.
Hilma hefur skoðað ítarlega blaðaumfjöllunina í aðdraganda samþykktar Alþingis á
lögum um aðstoð við þroskahefta árið 1979 og dregur fram þátttöku styrktarfélagsins
í þeim breytingum sem urðu á málaflokknum á þessum árum. Greint er frá stofnun
Bjarkaráss og Lækjaráss og þróun starfsins á Lyngási. Þó að stofnun dagheimila og
þau mikilvægu skref sem styrktarfélagið tók í átt til búsetubreytinga með tilkomu
sambýla séu allrar athygli verð viðurkenni ég að mér þótti skemmtilegast að lesa um
fjögurra mánaða námskeið í almennri háttprýði sem „ein aðalstjarnan í íslenska dansheiminum, Unnur Arngrímsdóttir“ hélt á Bjarkarási árið 1976 (bls. 155) því það lýsir
svo vel tíðarandanum og líklegt er að sams konar námskeið hafi verið í boði á þessum
tíma fyrir ófatlað fólk. Og vænst þótti mér um að sjá skemmtilega mynd af æskuvini
mínum, Ólafi Björgvinssyni, við húsið Læk sem var tímabundið notað sem dagvistun
fyrir ungt fólk með þroskahömlun eða fram undir lok níunda áratugarins. Þriðji hluti
bókarinnar er mjög viðamikill og tekur til fjölbreyttra þátta málaflokksins, svo sem
dagvistunar, búsetu og hagsmunabaráttu.
Fjórði hluti bókarinnar nefnist Fagvæðing – ríkisvæðing 1981–1997, en þegar hér er
komið sögu hefur málaflokkurinn, eins og Hilma segir, verið „ríkisvæddur“ og þar
með þungu fargi létt af fólki með þroskahömlun, foreldrum þess og fjölskyldum.
Velferðarkerfið átti að tryggja réttindi fatlaðs fólks til samfélagsþátttöku til jafns við
ófatlað fólk og er til að mynda réttindagæsla nú stór þáttur í starfi þroskaþjálfa. Samt
sem áður þarf fólk með þroskahömlun sjálft og þeirra nánustu áfram að standa vörð
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um almenn réttindi sín, líkt og aðrir hópar samfélagsins. Í fjórða hluta bókarinnar
leyfir Hilma gagnrýnisröddum um sérúrræði, blöndun og skóla án aðgreiningar að
hljóma, en eins og gefur að skilja hefur starf styrktarfélagsins fram til þessa fyrst og
fremst einkennst af aðgreinandi úrræðum.
Lokahluti bókarinnar, Til móts við nýja tíma: 1998–2008, er stuttur og fjallar m.a.
um nafnbreytingu félagsins. Hilma greinir frá því hvernig yngri foreldrar barna með
þroskahömlun áttu erfitt með að sætta sig við nafn félagsins og úr varð að félagið fékk
nafnið Ás styrktarfélag. Sagt er frá nýjum verkefnum félagsins sem m.a. snúa að kynfræðslu fólks með þroskahömlun sem lengi hefur verið mikið feimnismál. Enn eru að
koma fram nýjar áherslur í málaflokknum og leikur þar samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks stórt hlutverk. Því bind ég miklar vonir við styrktarfélagið og tel að það eigi ásamt öðrum eftir að stuðla að lögleiðingu samningsins á
Íslandi og tryggja þannig að mannréttindi fatlaðs fólks séu virt til fulls.
Í bókinni eru 25 rammagreinar sem í stuttu og hnitmiðuðu máli fjalla um málefni
fatlaðs fólks og styðja við almenna umfjöllun bókarinnar. Þessar greinar eru margar
hverjar mjög áhugaverðar og má þar til dæmis nefna grein um Átak, félag fólks með
þroskahömlun, sem stofnað var árið 1993 og hefur síðan verið vettvangur fyrir jafnréttisbaráttu fólks með þroskahömlun. Atvinnumál hafa verið baráttumál Átaks frá
upphafi, en Styrktarfélag vangefinna stofnaði einmitt fyrsta verndaða vinnustaðinn,
Ás vinnustofu, árið 1981. Vinnustofan þótti róttæk hugmynd enda margir á þessum
tíma sem gerðu ekki ráð fyrir að fólk með þroskahömlun væri hæft til vinnu.
Bókin er ríkulega myndskreytt og auk fjölmargra mynda sem styðja við umfjöllun
höfundar má finna tíu myndaopnur úr starfi félagsins, eins og til dæmis frá Ási vinnustofu, jólaskemmtunum, fundum, Bjarkarási og tónlistar- og leiklistarstarfi. Eini gallinn við myndaopnurnar er sá að þar er gömlum og nýjum myndum blandað saman en
ekki tekið fram hvenær myndirnar eru teknar eða hverjir eru á þeim.
Útgáfa bókarinnar hefur margþætt gildi; varðveitir sögu styrktarfélagsins um leið
og hún lýsir með áhugaverðum og gagnrýnum hætti þróun málaflokksins í samhengi
við almenna samfélagsþróun. Foreldrar og áhugafólk um málefni fatlaðs fólks hefur
verið áberandi í sögu félagsins til þessa, en vonandi fær fólk með þroskahömlun sjálft
meira rými í áframhaldandi sögu og framtíð félagsins.

Um höfund
Kristín Björnsdóttir (krb4@hi.is) er lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún
lauk doktorsprófi í fötlunarfræðum frá Háskóla Íslands 2009 og snúast rannsóknir
hennar einkum um menntun og samfélagsþátttöku fólks með þroskahömlun. Hún
hefur unnið margvísleg störf með fötluðum börnum og ungmennum, m.a. innan
skólakerfisins, þjónustukerfisins og í tómstundastarfi.
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Fjölbreyttar leiðir í námsmati
Erna Ingibjörg Pálsdóttir. (2011). Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem
við viljum að nemendur læri. Reykjavík: IÐNÚ. 213 bls.

Á þessu ári kom út hjá bókaútgáfunni IÐNÚ bókin Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta
það sem við viljum að nemendur læri eftir Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur, aðstoðarskólastjóra
við Álftanesskóla. Bókin ber nafn með rentu og það lýsir vel innihaldi hennar.
Námsmat er órjúfanlegur þáttur kennslu og náms. Á undaförnum árum hefur
mikil umræða farið fram um þátt námsmats í skólastarfi. Markmið skólastarfs eru
fjölþætt og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim og því þurfa matsaðferðir einnig
að vera fjölbreyttar og endurspegla áherslur í kennslu og þau viðmið sem nemendahópnum hafa verið sett. Þetta er undirstrikað í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 en þar
segir: „Námsmat á að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart
nemendum. Það þýðir að meta þarf alla þætti námsins, þekkingu, leikni og hæfni með
hliðsjón af hæfniviðmiðum í aðalnámskrá“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011).
Lítið hefur hins vegar verið skrifað á íslensku um námsmat. Lengi vel var bókin Gerð
prófa eftir Norman E. Gronlund, í þýðingu Þuríðar J. Kristjánsdóttur, sem gefin var út
hér á landi 1970, eina bókin á íslensku sem fjallaði um námsmat (Gronlund, 1970),
auk þriggja leiðbeiningabæklinga um námsmat sem skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytis gaf út á árunum 1975–1980. Árið 2008 sendi Þóra Björk Jónsdóttir, ráðgjafi hjá Skólaskrifstofu Skagafjarðar, frá sér handbók fyrir kennara sem heitir Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat. Í þeirri handbók var fjöldi námsmatsaðferða kynntur.
Markmið hennar er að vera hugmyndabanki sem kennarar geti nýtt sér í þróun nýrra
námsmatsleiða (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Bókin var kærkomin og hefur nýst
mörgum kennurum vel í starfi. Loks er í doktorsrannsókn Rúnars Sigþórssonar, Mat
í þágu náms eða nám í þágu mats, frá 2008 fjallað um námsmat. Þar beinir Rúnar sjónum sínum að því hversu mikið samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í
7. og 10. bekk setja mark sitt á kennsluhugmyndir, tilhögun kennslu og á nám nemenda (Rúnar Sigþórsson, 2008). Fjölbreyttar leiðir í námsmati er því tímabær bók sem
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ætti að skýra stefnu aðalnámskrár og aðstoða kennara við að uppfylla kröfur um fjölbreytt, áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt námsmat.
Erna Ingibjörg Pálsdóttir hefur gert námsmat að áhugasviði sínu og lagt áherslu á
að kynna sér fjölbreyttar leiðir til námsmats. Niðurstöður úr nýlegri meistaraprófsrannsókn hennar benda til þess að talsvert vanti á að kennarar hafi tileinkað sér fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Þó svo að kennarar hafi ólíkar áherslur í matsaðferðum,
eftir því á hvaða aldursstigi þeir kenna, er megináherslan í námsmati þeirra á skrifleg
próf til að meta þekkingu nemenda (Erna I. Pálsdóttir, 2006). Höfundur segir megintilgang bókarinnar Fjölbreyttar leiðir í námsmati vera að skoða sem flesta þætti námsmats
í skólum í þeim tilgangi að efla það og gera það sem áreiðanlegast. Væntir höfundur
þess að bókin nýtist kennurum sem hugmyndabanki að fjölbreytilegum aðferðum í
námsmati. Efni bókarinnar segist höfundur sækja í efni sem hann safnaði í tengslum
við meistaraprófsverkefni sitt um námsmat og einnig er notað efni af námskeiði um
námsmat hjá Educational Testing Service; Assessing Training Institute í Portland í
Bandaríkjunum. Í bókinni eru einnig gögn og hugmyndir frá íslenskum kennurum.
Bókin er góð blanda af fræðilegri umfjöllun og hagnýtum hugmyndum. Í formála
kemur sýn höfundar á tilgang og hlutverk námsmats skýrt fram. Leggur hann áherslu
á að fjölþætt hlutverk námsmats í skólastarfi eigi að styðja nemendur og auðvelda
þeim námsferlið og þar með að stuðla að bættum árangri þeirra. Enn fremur að námsmat eigi að styðja kennara í starfi og hafa upplýsingagildi fyrir nemendur, foreldra og
aðra þá aðila sem málið varðar. Þessari sýn er höfundur trúr í umfjöllun sinni í allri
bókinni.
Bókin skiptist í sex aðalkafla auk lokaorða, heimildaskrár, atriðisorðaskrár og fylgiskjala. Hver kafli hefst á opnum spurningum sem höfundur leitast við að svara í köflunum. Þessar spurningar leiða lesandann vel að innihaldi kaflanna og gera efnisþætti
bókarinnar aðgengilega. Mikið er af töflum og gátlistum í bókinni sem gætu truflað
einhverja, en ég tel að einmitt þar komi fram hagnýtt gildi bókarinnar og tenging við
skólastarf. Uppbygging allra kafla er svipuð. Fyrst er fjallað um efnið á fræðilegan
hátt og síðan er það útfært nánar í hagnýtum hugmyndum í formi gátlista eða ýmissa
matsgagna sem kennarar af öllum skólastigum ættu að geta nýtt sér á einhvern hátt.
Í Inngangi, sem merktur er sem fyrsti kafli bókarinnar, er stutt en greinargott yfirlit
um námsmat, próf og mælingar í skólastarfi. Fjallað er um hugtakið námsmat og gerð
grein fyrir fjölþættri merkingu hugtaksins og ágætlega er greint á milli þeirra hugtaka
sem helst eru notuð. Einnig er hlutverki námsmats í skólastarfi gerð góð skil, t.d. er
ágætlega skilgreindur munurinn á tilgangi leiðsagnarmats og lokamats. Lesandinn er
í stuttu máli settur vel inn í fjölmargar námsmatsaðferðir, tilgang þeirra og hlutverk.
Annar kafli hefst á stuttu sögulegu yfirliti um þróun námsmats sem höfundur
tengir við íslensk lög og námskrár. Í kaflanum eru grundvallarþættir námsmats ágætlega skýrðir og fjallað um mikilvægt hlutverk kennara í vönduðu námsmatsferli. Fjölmargir gátlistar eru í kaflanum sem minna kennara á hlutverk sitt og leiða þá áfram,
en þeir eru ekki síður vel til þess fallnir að kennarar ígrundi eigið starf. Í kaflanum
er einnig fjallað um hugmyndir að því hvernig skólinn í heild eða kennarateymi geta
þróað vinnu við fjölbreytt námsmat. Mikil áhersla er hér lögð á sjálfsskoðun kennara
og einnig skólasamfélagsins í heild sem leið til þróunar í starfi.
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Í þriðja kafla er fjallað á skýran hátt um megintilgang og hlutverk leiðsagnarmats
fyrir nemendur, kennara og forráðamenn nemenda. Fjallað er um áhugahvöt og
hversu mikil áhrif hún hefur á gengi einstaklingsins. Hér er einnig að finna ágæta
umfjöllun og góð húsráð fyrir kennara um endurgjöf og samræður í tengslum við
leiðsagnarmat. Ítarleg grein er gerð fyrir nauðsyn þess að draga lærdóm af slíku mati,
bæði fyrir kennara og nemendur. Hér er lögð áhersla á að nemendur sjálfir taki þátt
og læri að leggja mat á eigið nám og framvindu þess. Góða skýringartöflu er að finna
á bls. 35 um hlutverk kennara og nemenda í leiðsagnarmati og hlutverk kennara í
lokamati. Taflan skýrir vel muninn á þessum leiðum og að önnur leiðin útilokar ekki
hina. Einnig vakti eftirtekt viðhorfskönnun þar sem nemendur leggja mat á námsmat
kennara. Það er lærdómsríkt fyrir alla kennara að velta þessum þætti fyrir sér.
Í fjórða kafla kemur hvað skýrast fram hversu nauðsynlegt samspilið er milli námsmarkmiða, leiða að markmiðum og svo mats á því hvernig til hefur tekist, sem er
afar mikilvægt atriði í allri kennslu. Enn fremur speglast hér tengsl aðalnámskrár við
námsáætlanir kennara og framkvæmd í skólastofunni. Hér, eins og í öðrum köflum,
leiðir höfundur lesandann að handhægum verkfærum sem kennarar geta breytt og
aðlagað eigin verkefnum.Verkfærin eiga að geta dregið úr hættunni á að huglægt mat
hafi áhrif á námsmat.
Í fimmta kafla er gerð grein fyrir frammistöðumati og tilgangi þess. Hér er fjallað
um mismunandi leiðir til að skrá upplýsingar um færni og frammistöðu nemenda.
Sérstaklega má benda á umfjöllun höfundar um mat á hópastarfi. Það hefur löngum
verið vandmeðfarinn þáttur í námsmati að meta framlag hvers einstaklings í samstarfi
og samvinnu við aðra. Hér eru settar fram áhugaverðar og fjölbreyttar hugmyndir að
jafningjamati, að sjálfsmati nemenda og einnig gagnkvæmu mati nemenda og kennara sem stuðlar að ígrundun og aukinni virkni nemenda í eigin námi. Auk þess er
í kaflanum fjallað um hefðbundin skrifleg próf til að meta árangur nemenda. Hér
eru lesendur rækilega minntir á að standa þurfi vel að gerð slíkra prófa og gæta vel
að samræmi kennslu, náms og mats svo að prófspurningar endurspegli markmið og
kennslu og þjóni þar með þeim tilgangi sem þeim er ætlaður.
Mikilvægur þáttur í öllu námsmati er að varpa ljósi á og miðla upplýsingum um
niðurstöður þess til nemenda, foreldra og annarra þeirra sem málin varða. Í sjötta og
síðasta kafla bókarinnar er ítarleg umfjöllun um mismunandi leiðir sem skólum eru
færar í þessum efnum. Hér, eins og í fyrri köflum, má finna fjölmargar hugmyndir þar
um. Margt í þessum kafla á erindi til foreldra eða forráðamanna nemenda og hefur
mikið upplýsingagildi fyrir þá og getur stuðlað að auknum skilningi þeirra á námsmati og auðveldað þeim að taka þátt í umræðu kennara um námmat.
Aftast í bókinni er svo að finna fjölda fylgiskjala, sem eru ýmiss konar matsgögn sem
kennarar geta hagnýtt. Þau er hægt að aðlaga, breyta eða nýta sem kveikju að nýjum
hugmyndum. Sannkallaður hugmyndabanki sem undirstrikar gildi bókarinnar sem
handbókar fyrir kennara.
Með bókinni Fjölbreyttar leiðir í námsmati: Að meta það sem við viljum að nemendur læri
er komin út góð handbók með fræðilegu ívafi um námsmat sem haft getur verulegt
gildi fyrir kennara á öllum skólastigum. Bókin veitir gott yfirlit yfir leiðir sem færar
eru að fjölbreyttu námsmati og hún skýrir og sundurgreinir hugtök sem notuð hafa
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verið um það í skólastarfi. Þó að í bókinni sé ekki djúp fræðileg umræða um námsmat
veitir hún samt innsýn í erlendar rannsóknir og kenningar og vísað er til fjölmargra
heimilda sem lesendur geta nýtt sér ef þeir hafa áhuga á að kafa dýpra í þau fræði.
Mikill kostur er að höfundur tilgreinir yfirleitt ensk heiti hugtaka sem notuð eru í
bókinni. Þetta er kostur, sérstaklega fyrir þá lesendur sem vanir eru að lesa um námsmatsfræði á ensku en einnig þá sem vilja leita sér frekari upplýsinga um efnið. Oft
er erfitt að þýða slík hugtök og jafnvel geta þýðingar stundum valdið misskilningi.
Hér virðist hafa verið vel vandað til þýðinga og efnið ágætlega lagað að tungutaki
íslenskrar skólaumræðu. Bókin fellur einnig vel að viðmiðum nýrrar aðalnámskrár
um námsmat, en þar er lögð áhersla á að kennarar styðji nemendur til að átta sig á því
hvernig þeim miðar í námi sínu miðað við þau markmið sem þeim eru sett. Bókin er
uppfull af leiðum til að meta sem flesta námsþætti og fjölbreyttar hugmyndir er að
finna til að auka þátttöku nemenda í raunhæfu sjálfsmati. Tekið skal fram að þær leiðir
sem settar eru fram í bókinni eru einnig mjög vel fallnar til nauðsynlegs sjálfsmats
kennara á leið til aukins starfsþroska.
Það er mikill fengur í því að út komi á íslensku fræði- og handbækur um skólamál sem skrifaðar eru af sérfræðingum með íslenskar aðstæður í huga. Slíkt efni er
almennum kennurum aðgengilegra en erlent og það ætti að auka skilning á hugtökum og bæta faglegan orðaforða jafnframt því að stuðla að faglegri umræðu um
efnið meðal skólafólks. Höfundur hefur langa starfsreynslu sem grunnskólakennari.
Viðmið sem sett eru fram í matsgögnum og dæmum í bókinni bera þess merki.
Ég get þó ekki sagt skilið við bókina án þess að nefna útlit og uppsetningu. Mín
fyrstu viðbrögð voru undrun. Útlit bókarinnar vekur upp spurningar um það hvort
bókaútgáfan hyggi á útgáfu einhvers konar ritraðar um kennslufræði og skólamál
og hafi því útlit, leturgerð og uppsetningu nákvæmlega eins og á vinsælum bókum
um kennslufræði sem Æskan gaf út fyrir mörgum árum. Með þessu útliti finnst mér
dálítið dregið úr sjálfstæði þessarar bókar.
Þegar á heildina er litið tel ég að hér sé komin út hagnýt bók með fræðilegu ívafi
þar sem skólafólk getur sótt sér fróðleik og verkfæri sem hægt er að aðlaga því aldursstigi, námsgrein eða námsþætti sem unnið er með og við á hverju sinni. Ég hvet því
alla kennara til að nýta sér þá aðstoð sem bókin hefur að bjóða.
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