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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um hvernig hægt er að koma til móts við námslegar 

þarfir nemenda með þroskahömlun á sérnámsbraut Borgarholtsskóla til að 

auka þekkingu þeirra, leikni og hæfni. Verkefnið snýst um að endurmeta og 

skoða hvaða námsáherslur eiga að liggja til grundvallar í nýrri námskrá 

sérnámsbrautar og gera tillögu að nýrri námskrá sem uppfyllir skilyrði nýrra 

laga og reglugerða.  

Ritgerðin byggir á niðurstöðum starfendarannsóknar sem unnin var á 

tímabilinu 2012 -2013 og var markmið hennar tvíþætt. Annars vegar að 

skoða hvernig námskrá á sérnámsbraut er sett fram og hinsvegar að finna út 

þær námsáherslur sem þurfa að vera í námskránni. Til að finna æskilegar 

námsáherslur voru tekin viðtöl við kennara á sérnámsbraut 

Borgarholtsskóla og nemendur og foreldrar þeirra svöruðu spurningalistum. 

Efnislega tekur ritgerðin á lagalegum og fræðilegum forsendum sem 

liggja að baki námskrárgerð, hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar, 

skyggnst er inn í heim fötlunarfræðinnar og nám nemenda með 

þroskahömlun. Í lok ritgerðar er gerð tillaga að áherslum sem unnt er að 

nýta við endurgerð námsbrautarlýsingar fyrir sérnámsbraut 

Borgarholtsskóla. Þó rannsóknin sé bundin við ákveðinn skóla er ritgerðin 

opin og gætu niðurstöður hennar jafnvel gagnast öðrum skólum sem bjóða 

upp á starfsbraut fyrir nemendur með þroskahömlun. 

Niðurstöður athugana meðal kennara, nemenda og foreldra á því hvaða 

námsáherslur ættu að vera í námskrá voru samhljóma og töldu allir að 

lífsleiknikennsla væri mikilvægasta námsgreinin. Í kjölfarið fylgdu starfsnám 

og íslenska en aðrar námsgreinar fengu minna vægi. Þátttakendur voru 

almennt mjög jákvæðir gagnvart þeim námsgreinum sem þegar eru kenndar 

á sérnámsbraut og töldu þær flestar mikilvægar. 
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Abstract 

Curriculum making 

What is preferable to teach disabled students in special education 

programme in comprehensive secondary school ? 

This thesis is about how to meet the learning needs of students with 

disabilities in a special education programme in Borgarholtsskóli to enhance 

their knowledge, proficiency and competence. The assignment is about 

reevaluating and examining what emphasis in learning a new curriculum for 

special education programme should be put on and write an outline of a 

new curriculum that complies with the constraints of new laws and 

regulations. 

The thesis is based on an action research from 2012 – 2013 with a 

twofold goal. Firstly to examine how a curriculum is presented and secondly 

to find the learning emphasis that needs to be incorporated. In order to 

choose learning emphasis teachers of the special education programme in 

Borgarholtsskóli were interviewed and students and their parents answered 

questionnaires. 

This thesis looks at the legal and theoretical requirements which a 

curriculum is based on, the ideology of inclusive school, and a brief 

overview of the world of disability studies and the curriculum of students 

with disabilities. In closing, advice is given as to what emphasis should be 

used when reconstructing description for special education programme in 

Borgarholtsskóli and could be useful for other schools. Even though the 

research is bound to a certain school, it is open and its results could benefit 

other schools that offer a special education programme. 

The result of the research from among teachers, students and parents 

regarding what emphasis in learning should be included in the curriculum, 

were in concord and everyone put life skills as the most important subject. 

Next to life skill came vocational learning and Icelandic but other subjects 

were of lesser importance. Participants were over all optimistic towards the 

subjects that already are taught in the special education programme and 

believed most of them to be important. 
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1 Inngangur 

Það eru ákveðin tímamót í lífi einstaklings þegar hann útskrifast úr 

grunnskóla og hefur nám í framhaldsskóla. Eftirvæntingin skín úr andlitum 

nemenda á haustin þegar þau koma fyrsta daginn í skólann og engu líkara 

en þeim hafi vaxið fiskur um hrygg frá liðnu vori. Nemendur fara hvert á 

sína námsbraut sem þeir hafa valið og hefja sitt framhaldsskólanám sem 

leiðir þá ýmist til starfa á almennum vinnumarkaði eða í frekara nám að því 

loknu. Í skólanum sem ég starfa við geta nemendur valið um margar 

námsleiðir sem hver um sig hefur sína námsáætlun og námsáherslur að 

styðjast við innan skólanámskrárinnar. Stafsvettvangur minn er í 

framhaldsskóla á sérnámsbraut, sem er fyrir nemendur með þroskahömlun. 

Á síðustu árum hafa lög og reglugerðir leik-, grunn- og framhaldsskóla 

tekið miklum breytingum og verið samræmdar til að mynda eðlilegt flæði 

milli skólastiga. Ný aðalnámskrá – almennur hluti (2011) fyrir öll skólastigin 

hefur litið dagsins ljós og nýjar áherslur í námi nemenda boðaðar. Það liggur 

því fyrir að endurskoða þurfi námskrár skólanna í ljósi nýrrar aðalnámskrár. 

Þegar kom að því að velja efnistök í lokaverkefni til M.Ed-gráðu lá 

beinast við að dýpka skilning minn á viðfangsefni sem tengist vinnu við 

endurgerð námskrár sérnámsbrautar sem framundan er. 

Nám á starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa vegna fötlunar og/eða 

þroskaskerðingar ekki lokið markmiðum grunnskólanáms en eiga rétt á 

námi við sitt hæfi í framhaldsskólanum. Framhaldsskólar þurfa að tryggja að 

komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda, að þeir hafi 

aðgang að sérsniðnum námsgögnum eftir því sem við á, veita þeim kennslu 

og aðstöðu sem stuðlar að sem bestri menntun þeirra, sjálfstyrkingu og 

félagsþroska sem völ er á (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

framhaldsskóla, 2012). 

Ég starfa við Borgarholtsskóla og kalla hann BHS í ritgerðinni en 

starfsbraut skólans nefnist sérnámsbraut. Það nafn kom til á upphafsárum 

skólans, og er notað í þessu verkefni í umfjöllun um braut skólans. 

Núverandi námskrá sérnámsbrautar BHS (Borgarholtsskóli, 2013) vann ég 

árið 2004 í diplomanámi við Kennaraháskóla Íslands og nú er tækifæri til að 

nýta framhaldsnámið til að leggja drög að nýrri námskrá fyrir 

sérnámsbrautina. Ný aðalnámskrá leggur nýjar línur í námskrárgerð 
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(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011) og hugmyndir að námsbrautalýsingum 

eru allt aðrar en unnið hefur verið eftir undanfarin ár. 

Þegar leitað er eftir æskilegum námsáherslum og lögð fram drög að nýrri 

námsbrautarlýsingu fyrir sérnámsbraut BHS er núverandi námskrá 

brautarinnar höfð til hliðsjónar (Borgarholtsskóli, 2013), ný aðalnámskrá 

(2011) og skýrsla vinnuhóps Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 

dæmabraut fyrir starfsbraut í framhaldsskóla (Kristján Ásmundsson, Nanna 

Andrésdóttir, Rögnvaldur R. Símonarson, Soffía Unnur Björnsdóttir og 

Þórunn Svava Róbertsdóttir, 2012). 

Við endurskoðun námskrár sérnámsbrautar var ákveðið að vinna eftir 

aðferðum starfendarannsókna sem fela meðal annars í sér að rannsakandi 

skoðar eigin aðstæður í þeim tilgangi að breyta til batnaðar. 

Starfendarannsókn hvetur kennara til að skoða eigið starf þannig að það 

verði áhrifaríkara þegar til framtíðar er litið (Schmuck, 2007). 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að fá hugmynd um hvað er við hæfi að 

kenna nemendum á sérnámsbraut BHS og hvað hentar ekki með það 

markmið að geta lagt fram drög að nýrri námsbrautarlýsingu. 

Rannsóknarspurningin leitar svara við því hvaða námsgreinar er við hæfi að 

kenna nemendum á sérnámsbraut BHS. Til að fá svar við spurningunni voru 

tekin viðtöl við kennara og lögð könnun fyrir nemendur brautarinnar og 

foreldra þeirra. 

Uppbygging ritgerðarinnar hefst á fræðilegum ramma sem skiptist í ytri 

ramma, skóli án aðgreiningar og fræðilegan bakgrunn. Í ytri ramma er 

umfjöllun um lög og reglugerðir, opinberar starfsskyldur skólans og 

fagmennsku kennarans. Kaflinn skóli án aðgreiningar tekur á 

hugmyndafræðinni sem liggur að baki stefnunni auk þess sem 

skilgreiningum fötlunarfræðinnar og námi nemenda með þroskahömlun eru 

gerð skil. Í fræðilegum bakgrunni er fjallað um hugmyndafræði námskrár, 

námskrárfræði, kennslufræði og nám einstaklingsins, kennsluaðferðir og 

námsmat. Þriðji kafli nefnist námskrá gömul og ný og er þar gerður 

samanburður á námskrá frá 2005 og námskrá 2011, sagt frá tilmælum 

yfirvalda um námskrár og sérnámsbraut Borgarholtsskóla. Í fjórða kafla eru 

til umfjöllunar nýjar áherslur í aðalnámskrá sem eru: grunnþættir 

menntunar, lykilhæfni, hæfni, þekking, leikni, námshæfni og hæfniþrep. 

Fimmti kafli greinir frá fræðilegum grunni starfendarannsókna, minni 

starfendarannsókn, þátttakendum, gagnaöflun sem innihélt hvort tveggja 

viðtöl og könnun, gagnagreining og að lokum eru siðferðilegum kröfum gerð 

skil. Niðurstöðukaflinn skiptist annars vegar í frásögn um hugmyndir 

kennara, nemenda og foreldra um æskilegar áherslur í námskrá og 
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hinsvegar um tillögu mína að námsbrautarlýsingu sérnámsbrautar 

Borgarholtsskóla. Námsbrautarlýsing felur í sér inngang, umfjöllun um 

námsþætti, náms- og kennsluhætti og námsmat. Tillaga að áfangalýsingu 

fyrir lífsleikni og starfsnám er lögð fram og skipulag fyrir áframhaldandi 

vinnu að námsbrautarlýsingu. Í lokakafla eru umræður. 





 

15 

2 Fræðilegur rammi 

Ekki er löng hefð fyrir því að nemendur með fötlun sæki nám í almennum 

skólum. Sögu starfsbrauta má þó rekja til ársins 1975 þegar Öskjuhlíðarskóli 

bauð nemendum sínum starfsþjálfunarnám, en tíu árum síðar opnaði slík 

deild á Akureyri og Iðnskólinn í Reykjavík bauð upp á starfsnámsbraut ári 

seinna (Helga Gísladóttir, 2007). Þessi kafli hefur að geyma umfjöllun um þá 

ytri þætti sem styðja við nám nemenda með þroskahömlun í 

framhaldsskólum, hvað felst í hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar og 

fræðilegan bakgrunn námskrár. 

  Ytri rammi  2.1

Í þessum hluta er fjallað um lög og reglugerðir um málefni fatlaðra sem hafa 

verið endurútgefin til að fylgja breyttum áherslum og stefnum í málefnum 

fatlaðra. Einnig er gerð grein fyrir opinberum starfsskyldum skóla og 

fagmennsku kennara. 

2.1.1 Lög og reglugerðir 

Í lögum um framhaldsskóla frá 1988 er kveðið á um að allir sem hafa lokið 

grunnskólanámi eigi rétt á að hefja nám í framhaldsskóla (Lög um 

framhaldsskóla nr. 57/1988) en ekki var um breytingar á námsframboði að 

ræða og langt frá því að skólarnir gætu veitt nemendunum nám við hæfi 

(Eygló Eyjólfsdóttir, 2006). Ákveðin þáttaskil í málefnum fatlaðra urðu hér á 

landi með lögum um málefni fatlaðra frá 1992, en markmið laganna var „að 

tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna 

og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“ (Lög um málefni fatlaðra, 

1992). Í 7. grein laganna segir: „Fatlaðir skulu eiga rétt á allri almennri 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Ávallt skal leitast við að veita fötluðum 

þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og heilbrigðis- og 

félagsþjónustu.“ (Lög um málefni fatlaðs fólks, 1992). Lög þessi sem boða 

meðal annars jafnan rétt allra til að lifa eðlilegu lífi; samfélag án 

aðgreiningar, hvöttu marga til dáða í réttindabaráttu fólks með fötlun. Æ 

fleiri einstaklingar með fötlun og hagsmunasamtök þeirra fóru að láta til sín 

taka í réttindabaráttu þeirra á öllum sviðum samfélagsins (Rannveig 

Traustadóttir, 2003a og 2006a). Auðvelt er að greina þá þróun sem orðið 

hefur á skólagöngu nemenda með þroskahömlun í almenna skólakerfinu 

síðastliðin ár. Leikskólar tóku í auknum mæli á móti nemendum með 
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þroskahömlun og aðrar fatlanir í skólann og í kjölfarið sóttu foreldrar um 

skólavist í almennum grunnskólum fyrir hönd barna sinna. Síðar fóru 

nemendur með þroskahömlun að sækja um skólavist í framhaldsskólum og í 

kjölfarið voru stofnaðar sérstakar námsbrautir fyrir þá í framhaldsskólanum. 

Árið 1994 var haldin ráðstefna á vegum UNESCO í borginni Salamanca á 
Spáni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar var í kjölfarið 
Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með 
sérþarfir samþykkt af fulltrúum frá 92 ríkjum og var Ísland eitt af þeim og 25 
alþjóðasamtökum. Yfirlýsingin var samin í anda hugmynda um samfélag án 
aðgreiningar þar sem „menntun án aðgreiningar er frumskilyrði þess að fólk 
fái í orði og verki notið mannréttinda og mannlegrar reisnar“ (Salamanca-
yfirlýsingin, 1994). Rammaáætlunin gengur út á að allir nemendur eigi að 
læra saman, án aðgreiningar. Vakin er athygli á að skólar þurfi að geta 
komið auga á og brugðist við ólíkum þörfum nemenda og veita þeim 
viðeigandi námsaðstæður, viðfangsefni og kennsluhætti. Auk þess þurfi að 
tryggja skólum aðgang að þeirri aðstoð og þjónustu sem nemendur þurfa á 
að halda hverju sinni (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). Yfirlýsingin hafði 
töluverð áhrif á að breyta viðhorfum og stefnumótun í málefnum nemenda 
með fötlun hér á landi. 

Lög um framhaldsskóla sem samþykkt voru árið 1996 og reglugerð 
(1998) um kennslu nemenda með fötlun í framhaldsskólum gengu mun 
lengra en þau sem höfðu komið fram áður og mæla svo fyrir að nemendur 
með námsörðugleika og fatlaðir nemendur geti sótt um nám og fengið 
kennslu við hæfi á sérstökum námsbrautum. Mismunandi gerðir 
námsbrauta voru skipulagðar eins og almenn braut ætluð nemendum sem 
ekki höfðu nægilega undirstöðu fyrir hefðbundið framhaldsskólanám og 
sérdeildir fyrir nemendur með þroskahömlun (Lög um framhaldsskóla nr. 
80/1996). Í upphafi var um tveggja ára nám að ræða en árið 2001 var 
ákveðið að bjóða upp á fjögurra ára nám (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006). 

Árið 2007 var Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með 
fötlun undirritaður fyrir Íslands hönd. Grunngildi samningsins sem er 
mannréttindasáttmáli eru meðal annars að allir fái tækifæri til að taka fullan 
þátt í samfélaginu, að borin sé virðing fyrir mannlegum margbreytileika og 
sjálfstæði einstaklingsins og að tryggja jöfn tækifæri og aðgengi fyrir alla í 
samfélaginu (Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
2007). 

Í kjölfar lagasetninga jukust kröfur til framhaldsskóla að mæta 
námslegum þörfum allra nemenda. Námskrár sem samdar voru í kjölfarið 
útfærðu og studdu við þessa stefnu og var námskrá fyrir sérdeildir ein af 
þeim en í henni var lögð áhersla á einstaklingsbundið nám (Eygló 
Eyjólfsdóttir, 2006). Fyrsta námskrá fyrir sérdeildir framhaldsskóla frá árinu 
2000 gerði ráð fyrir tveggja ára námstilboði og þrennskonar námsleiðum 
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sem byggðu á námslegri getu þeirra einstaklinga sem um skólavist sóttu. 
Þegar námið var lengt í fjögur ár var gefin út ný námskrá sem kom út árið 
2005 og var hún fyrir öll árin fjögur. Í þeirri námskrá var heiti brautanna 
breytt í starfsbrautir framhaldsskóla sem hefur haldist síðan þó nokkrir 
skólar hafi annað nafn á sinni braut eins og Borgarholtsskóli sem kallar sína 
starfsbraut sérnámsbraut eins og áður hefur komið fram. Í framhaldi af 
nýjum lögum (2008) um leik-, grunn- og framhaldsskóla hefur Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið unnið að nýrri menntastefnu í anda laganna og 
gefið út nýja aðalnámskrá (2011) þar sem kaflarnir: hlutverk aðalnámskrár, 
almenn menntun og kaflinn um mat og eftirlit eru sameiginlegir fyrir öll 
skólastigin í almennum hluta aðalnámskrár. 

Skólinn þarf að koma til móts við nemendur og tryggja að farið verði eftir 
þeim fyrirmælum sem fram koma í lögum og reglugerðum. Í Aðalnámskrá 
framhaldsskóla – almennum hluta (2011), segir m.a. að eitt af hlutverkum 
hennar sé að vera rammi við skipulagningu, framkvæmd og mat á 
skólastarfi sem starfsfólki skóla er skylt að útfæra í eigin skólanámskrá og 
taka þá mið af nemendahópi, faglegum áherslum, sérkennum og stefnu 
skólans. 

Í nýrri reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum (2012) 

er markmið með samþykkt hennar að tryggja að nemendur: 

a. hafi jöfn tækifæri til náms án aðgreiningar, eftir því sem við 

verður komið, þannig að komið sé til móts við náms-, líkams-, 

félags- og tilfinningalegar þarfir, 

b. fái fjölbreytt námstilboð, kennslu og stuðning við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi og í viðeigandi húsnæði sem tekur mið 

af þörfum þeirra og stöðu, 

c. geti þroskað persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu, 

ásamt andlegri og líkamlegri getu og verið félagslega virkir 

þátttakendur í skólasamfélaginu þar sem byggt er á styrkleika 

þeirra, 

d. séu undirbúnir með viðeigandi hætti til að lifa sjálfstæðu lífi, 

þátttöku í atvinnulífi og til frekara náms, 

e. hafi jöfn tækifæri í framhaldsskólum í samræmi við 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). 
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2.1.2 Opinberar starfsskyldur skóla 

Stjórnvöld setja lög og reglugerðir um skólahald og í nýjum námskrám fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskóla sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

gaf út árið 2011 er fjallað um hlutverk kennara. Í kaflanum um fagmennsku 

kennara kemur fram að þeir gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi og sinni 

mörgum hlutverkum innan skólakerfisins fyrir utan kennslu, eins og uppeldi, 

stjórnun, ráðgjöf auk rannsóknar og þróunarstarfa (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). 

Þessi lýsing á hlutverki kennara er í samræmi við niðurstöður Hafdísar 

Guðjónsdóttur (2004) í starfendarannsókn sem hún gerði með nokkrum 

grunnskólakennurum þar sem hún rannsakaði störf þeirra og hlutverk. Í 

samvinnu við kennarana komst Hafdís að því að þeir vinna undir auknum 

væntingum samfélagsins til skólans auk þess sem þarfir nemenda eru 

stöðugt að breytast. Hlutverk kennara hefur tekið breytingum í samræmi 

við auknar kröfur um að þeir bregðist við þróun tækninnar, breytingum 

samfélagsins, breytingum á lögum og aðalnámskrá sem krefst 

endurskoðunar á skólastarfinu ásamt því að þróa sinn eigin siðferðis- og 

kennslufræðilega þekkingargrunn (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Áhugasöm og vel menntuð fagstétt kennara hefur mikið að segja um 

gæði menntunar og góðan árangur skólakerfisisns. Kennarar bera ábyrgð á 

að útfæra fyrirmæli menntalaga og stefnu sem birtist í aðalnámskrá, á 

faglegan hátt, í kennslu sinni og öðru skólastarfi (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Þessi tilmæli opinberra yfirvalda eru að mínu mati 

stefnumarkandi fyrir kennarann, hann þarf að vera meðvitaður um 

starfsskyldur sínar auk þess sem siðareglur kennara ættu einnig að hvetja 

hann til að bera virðingu fyrir eigin starfi og starfsþróun, að hann bregðist 

við tilmælum námskrár (Kennarasamband Íslands, 2013). Það er þó ekki 

trygging fyrir því að vel takist til við innleiðingu nýrra starfshátta og að 

skapa áhrifaríkt og gefandi starf í skólunum. Rannsóknir sýna að mikil 

miðstýring er ekki hvetjandi fyrir kennara og skólastjórnendur, þar sem þeir 

eru að vinna eftir hugmyndum annarra, hugmyndum sem þeir jafnvel hafa 

litla trú á. Það er mun vænlegra til árangurs að kennarar og 

skólastjórnendur taki þátt í ákvarðanatökum og breytingum á skipulagi 

skólastarfsins til að auka skilvirkni og þátttöku allra að vinna eftir nýjum 

áherslum (Fullan, 2007; Hafdís Guðjónsdóttir, 2004; Marsh og Willis, 2003). 

2.1.3 Fagmennska kennarans 

Eitt af hlutverkum kennarans er að vera stjórnandi félagahóps í 

vitsmunalegum efnum, vegna djúprar og víðtækrar þekkingar hans og 
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þroskaðrar reynslu, en ekki vegna opinberrar stöðu hans (Dewey, 2000a). 

Hlutverk kennarans er ekki eingöngu að miðla inntaki þekkingar heldur og 

ekki síður, að stuðla að því með fjölbreyttum aðferðum að nemandinn afli 

sér sjálfur þekkingar, uppgötvi gerð og samhengi hlutanna og öðlist þannig 

dýpri skilning gegnum eigin reynslu (Dewey, 2000a). Hlutverk kennara er að 

sinna þörfum nemenda sinna (Wolfgang Edelstein, 2008). 

Breytingar á íslensku samfélagi hafa verið mjög miklar á síðustu 30 árum 

og kröfur til kennara sömuleiðis með fjölbreyttari nemendahópi í kjölfar 

stefnunnar „Skóli án aðgreiningar“. Hafdís Guðjónsdóttir (2005) gerði 

rannsókn með sex kennurum og skoðaði starf þeirra í ljósi þeirra breytinga 

sem höfðu orðið á nemendahópnum eftir að nemendur með sérþarfir fóru 

að taka meiri þátt í almennu skólastarfi. Rannsóknin leiddi í ljós að kennarar 

þurfa að vera mjög hæfileikaríkir á mörgum sviðum kennslunnar, 

margbreytileikinn er mikill í skólastarfi þar sem væntingar þjóðfélagsins og 

þarfir nemenda breytast mjög ört. Í fararbroddi eru kennarar sem líta á 

þessar aðstæður sem tækifæri til að skipuleggja kennslu er mætir 

margbreytilegum þörfum hvers nemanda í síbreytilegu umhverfi. Til að 

árangur verði af breytingum og kennarar tileinki sér ný vinnubrögð verða 

þeir að taka þátt í að forma nýja starfshætti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2005). 

Einn helsti grundvöllur þess að kennarar nái tökum á hagnýtri og faglegri 

hæfni kennarastarfsins er að þeir nái tökum á persónulegri hæfni 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008a). 

Fagmenn hafa sérþekkingu á starfi sínu, kennari er fagmaður þegar 

kemur að kennslu og er þekking hans grunnur ákvarðana sem teknar eru 

með fullri virðingu fyrir nemandanum. Auk þess að vera sérfræðingur í 

kenningum og kennsluaðferðum er nemandinn ætíð í fyrirrúmi (Schon, 

2006). 

Fyrsta skrefið til aukinnar starfsþróunar og starfsþroska sem mun standa 

starfsævina á enda tekur fagmaður í grunnnámi sínu. Virk fagmennska 

kennara og samstarfsfólks sem vinnur saman að sameiginlegu markmiði, því 

að gera góðan skóla betri eru einkennandi fyrir aukin gæði náms (Rúnar 

Sigþórsson, 2004). 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að 

námi og aukinni hæfni nemendanna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú 

skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri 

til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa 

hugsun. Ábyrgð á námi nemenda er kjarninn í fagmennsku kennara. Slíkri 
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ábyrgð fylgja kröfur um sjálfstæði í ákvarðanatöku og getu til að rökstyðja 

eigin gerðir (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008a og 2008b). 

Fagmennska kennarans og vönduð vinnubrögð skipa því stórt hlutverk 

þegar kemur að því að mæta hverjum og einum nemanda og nauðsynlegt 

að kennarar taki þátt í kennslufræðilegri umræðu um inntak námsins, 

kennsluaðferðir og námsmat sem metur bæði námsárangur og framfarir 

(Ferguson, D. L., Hafdís Guðjónsdóttir, Droeg, C. A., Meyer, G., Lester, J., 

Ginevra, R. 1999). 

 Skóli án aðgreiningar 2.2

Hér er hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar gerð skil, greint frá 

skilgreiningum fötlunarfræðinnar á því hvað fötlun er og umfjöllun um nám 

nemenda með þroskahömlun. 

2.2.1 Skóli án aðgreiningar 

Í kjölfar Salamanca-yfirlýsingarinnar á Spáni 1994 urðu straumhvörf í gerð 

laga og reglugerða gagnvart nemendum og námskrár tóku breytingum þar 

sem gert var ráð fyrir öllum nemendum í almennum skólum (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2012). Skólar áttu að bjóða öllum 

nemendum skólavist óháð námslegri, líkamlegri eða félagslegri stöðu 

nemandans, að starfa án aðgreiningar. 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er opinber menntastefna sem bundin 

er í alþjóðasamþykktir og lögfest í lögum um leik- og grunnskóla en síðan 

útfærð í aðalnámskrám og reglugerðum fyrir öll skólastigin. Í aðalnámskrá 

framhaldsskóla, almennum hluta kemur m.a. fram að stefnt skuli að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum og koma þannig til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða menntun, 

þroska og velferð hvers og eins (Aðalnámskrá framhaldsskóla. 2011). Ekki er 

að finna nánari umfjöllun um nám eða skóla án aðgreiningar í þeirri 

námskrá. 

Skilgreining UNESCO (2008) um skóla án aðgreiningar staðfestir að gæði 
menntunar eru grundvöllur mannlegrar, félagslegrar og efnahagslegrar 
þróunar. Nám án aðgreiningar er stöðugt ferli sem miðar að því að bjóða 
öllum aðgang að góðri menntun, um leið og fjölbreytileiki nemenda er 
viðurkenndur, mismunandi námsþarfir þeirra og námsgeta, eiginleikar og 
námsvæntingar nemenda og samfélagsins auk þess sem hvers kyns 
mismunun verði útrýmt (UNESCO-IBE 2008). 

Margbreytileikinn hefur fjölbreyttar birtingarmyndir í þjóðfélagi án 

aðgreiningar þar sem allir fá menntun án aðgreiningar í sínum heimaskóla 
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og öllum nemendum er kennt saman óháð eðli eða þörfum einstaklingsins. 

Tilmæli námskrár eru án aðgreiningar því allir nemendur fylgja sömu 

námsáætlun í mismunandi kennsluaðstæðum og nemendur vinna saman að 

mismunandi verkefnum. Námsmat er án aðgreiningar og stefnt að auknum 

möguleikum nemenda til virkrar þátttöku í samfélagi án aðgreiningar að 

námi loknu (Dyson og Millward, 2000). 

Margir skólar og samfélög telja sig starfa í anda stefnunnar en þegar 

skyggnst er inn í sjálfa skólastofuna kemur í ljós að kennsluhættir, námsefni 

og námsgögn eru með hefðbundnu sniði og nemendur með sérþarfir fá 

kennslu í sérkennslustofum frekar en inni í almennri kennslustofu (Dyson og 

Millward, 2000; Rannveig Klara Matthíasdóttir, Amalía Björnsdóttir og Dóra 

S. Bjarnason, 2013). 

Rannsókn sem Rannveig Klara Matthíasdóttir (2013) gerði á viðhorfum 

sérkennara í grunnskólum til menntastefnunnar skóli án aðgreiningar sýndi 

að viðhorf, skipulag og starfshættir sem skóli án aðgreiningar felur í sér hafa 

ekki náð að festa sig í sessi hér á landi. Einnig kom í ljós að kennarar eru 

margir hverjir ekki sáttir við hvernig staðið er að innleiðingunni þar sem hún 

felur oft í sér aukna vinnu fyrir kennarana (Rannveig Klara Matthíasdóttir 

o.fl., 2013). Skólastefna án aðgreiningar er engin trygging fyrir því að skólinn 

starfi í anda hennar í raun, skólar sem telja sig starfa í anda stefnunnar eru 

með sérkennsluáætlanir og sérdeildir sem þjóna nemendum með sérþarfir 

(Dyson og Millward, 2000).  

Í rannsókn sem Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) 

gerðu, skoðuðu þær hvernig stefnan Skóli án aðgreiningar birtist í stefnu-

skrám fjögurra sveitarfélaga og námskrám 68 skóla. Rannsóknin sýnir að 

einungis eitt sveitarfélag af fjórum sem skoðuð voru notar orðalagið skóli án 

aðgreiningar í skólastefnu sinni. Fjórðungur þeirra 68 skóla sem til 

athugunar voru birtu stefnuna á heimasíðum sínum, nokkrir án frekari 

útskýringa en aðrir skilgreindu og lýstu framkvæmd hennar. Þriðjungur 

skólanna hefur sett fram stefnu um einstaklingsmiðað nám og um 

helmingur þeirra er með stefnu um sérkennslu, sérdeildir og námsver. Engin 

aðgerðaráætlun um skóla án aðgreiningar er til staðar í skólunum og 

samræmi milli skólastefnu sveitarfélags og skólanna er ekki alltaf skýrt 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Leiða má líkum að því að skilningur manna á menntastefnunni skóli án 

aðgreiningar hafi nokkuð að segja um hvernig stefnan er framkvæmd í raun. 

Kennsla í skóla án aðgreiningar krefst þess að kennarinn geti veitt öllum 

nemendunum kennslu sem mætir þörfum hvers og eins og allir 

nemendurnir njóti góðs af. Carol Ann Tomlinson (2001) líkir kennaranum við 

hljómsveitarstjóra eða þjálfara þar sem hvor um sig þarf að ná sem mestu 
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og bestu frá hverjum meðlimi hópsins. Hún telur að það sem gerir 

einstaklingsmiðaða kennslu mögulega er að kennarar setji skýr og vel 

skilgreind markmið um þau efnisatriði námskrár sem skipta máli og hafa 

þýðingu fyrir nemandann. Tomlinson (2001) bendir á að kennarar ættu að 

leitast við að leggja áherslu á gagnrýna og skapandi hugsun í kennslu fyrir 

alla nemendur og skipuleggja kennslustundir þannig að þær veki áhuga og 

séu við hæfi sérhvers nemanda. Kennarar og nemendur velja í sameiningu 

það námsefni sem hentar hverju sinni og jafnvægi þarf að vera milli þess 

námsefnis sem nemendur velja og þess sem kennarar úthluta þeim. 

Kennarinn þarf að gera sér grein fyrir hvernig námsmati skuli háttað við 

skipulag námskrár. Námsmat þarf að vera lýsandi fyrir það hvað nemandinn 

getur og hefur náð að tileinka sér og vera vísbending fyrir kennarann um 

hvað þurfi að leggja áherslu á í námi hvers og eins (Tomlinson, 2001). 

2.2.2 Skilgreiningar fötlunarfræðinnar 

Í ljósi sögunnar var það ekki fyrr en árið 1979 sem Lög um aðstoð við 

þroskahefta komu út og byggðu þau á þeirri hugmyndafræði að þroskaheftir 

ættu jafnan rétt og aðrir til að lifa eðlilegu lífi og fullrar þátttöku í 

samfélaginu. Ekkert var minnst á fötlun eða fatlaða í þessum lögum en 

tiltekið að þau giltu um þá sem þurftu sérstaka aðstoð til að ná líkamlegum 

eða andlegum þroska og þar með þótti sem þau tækju til allra (Lög um 

aðstoð við þroskahefta, 1979; Rannveig Traustadóttir, 2003b). Hugtakið 

fatlaður varð yfirheiti í lögum um málefni fatlaðra sem gefin voru út árið 

1983 en þar var orðið skilgreint sem sá einstaklingur sem er andlega eða 

líkamlega hamlaður (Lög um málefni fatlaðra, 1983; Rannveig Traustadóttir, 

2003b). Í núgildandi lögum um málefni fatlaðra sem tóku gildi árið 1992 

hefur orðið fatlaður fengið víðari skilgreiningu þar sem átt er við 

þroskahömlun, hreyfihömlun, geðfötlun, sjón- og heyrnarskerðingu (Lög um 

málefni fatlaðra, 1992). Auk þess geti fötlun orsakast af völdum slysa og 

langvarandi veikinda. Í þessum lögum er einnig lögð áhersla á að 

einstaklingurinn fái þá þjónustu og stuðning sem hann þurfi til að lifa 

eðlilegu lífi og vera fullgildur, sjálfstæður þátttakandi í þjóðfélaginu (Lög um 

málefni fatlaðra, 1992; Rannveig Traustadóttir, 2003b). 

Hugtakið fötlun í íslensku máli hefur verið notað sem yfirheiti um 

margvíslegar skerðingar og vísar til þeirra einstaklinga sem talið er að geti 

ekki tekið þátt í „eðlilegum“ athöfnum vegna andlegra eða líkamlegra 

„galla“ eða „takmarkana“ sem talið er „óeðlilegt“ (Rannveig Traustadóttir, 

2003b). Fötlun sem hugtak er algengt og í hugum flestra er merking þess 

sjálfgefin, þó mismunur geti verið á hugmyndum einstaklinga þegar kemur 
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að því að útskýra það. Tvö sjónarhorn eru ríkjandi innan fötlunarfræðinnar, 

annars vegar læknisfræðilega líkanið og hins vegar félagsfræðilega líkanið. 

Læknisfræðilega líkanið lýtur að læknisfræðilegum, líffræðilegum orsökum 

fötlunar, það sem veldur skerðingu einstaklingsins og gerir hann háðan 

öðrum varðandi umönnun og lækningu og er andstætt því sem heilbrigt er. 

Þannig er litið á hinn fatlaða sem „veikan og að hann þurfi að „lækna“. 

Félagsfræðilega líkanið lýtur að þeim hindrunum sem er að finna í umhverfi 

einstaklingsins og eiga stóran þátt í að skapa fötlun hans (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b, 2006a). 

Fötlunarfræðingar sem aðhyllast félagsfræðilega líkanið hafa gagnrýnt 

læknisfræðilega sjónarhornið og telja að félagslegar hindranir eins og 

aðgengi, neikvæð viðhorf og fordómar sem takmarka fötluðu fólki og fólki 

með þroskahömlun að takast á við athafnir daglegs lífs fatli einstaklinginn 

(Rannveig Traustadóttir, 2003b). Með öðrum orðum má segja að samfélagið 

sjálft fatli fólk því það gerir ekki ráð fyrir mannlegum margbreytileika. Þó 

fatlaðir fræðimenn hafi verið í minnihluta þeirra fræðimanna sem hafa 

stundað fötlunarrannsóknir hafa þeir verið áberandi og haft mótandi áhrif á 

þessi fræði (Rannveig Traustadóttir, 2003b, 2006c). 

Talið er að skilningur manna hér á landi á fötlun sé mjög hefðbundinn og 

einkennist af ríkjandi hugmyndum um læknisfræðilega líkanið en 

félagsfræðilega líkanið eigi enn nokkuð í land með að verða viðurkennt 

(Rannveig Traustadóttir, 2003b). Skortur á almennri þekkingu á 

flokkunarkerfum og skilgreiningum fötlunar veldur því að öll umræða um 

þennan hóp einstaklinga litast af þeim sérfræðingum sem fyrst er leitað til 

og tilheyra heilbrigðisgeiranum (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Þessi 

vanþekking og skortur á skilningi veldur vandræðagangi þegar greina skal 

milli líffræðilegra þátta (skerðingar) og félagslegra þátta (fötlunar), hvort 

sem er í ræðu eða riti (Rannveig Traustadóttir, 2003b). Í þessu verkefni er 

hugtakið nemendur með þroskahömlun notað um nemendur 

sérnámsbrautar. Flestir hafa þeir fengið greiningu á andlegri og líkamlegri 

stöðu sinni en það er grundvöllur þess að þau geti sótt um nám á 

starfsbrautir framhaldsskólanna (reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

framhaldsskólum, 2012). 

Fötlunarfræði (e. disability studies) er tiltölulega ný fræðigrein hér á 

landi og hefur Rannveig Traustadóttir (2003a, 2003b, 2006b) kynnt í ritum 

sínum bæði innlendar og erlendar rannsóknir á þessu sviði. Rannsóknir 

fötlunarfræða eru fjölbreyttar og eru frelsandi rannsóknir dæmi um aðferð 

þar sem þeim hugmyndum að skerðing einstaklingsins eigi sök á þeim vanda 

sem hann stendur frammi fyrir afneitað en bent á að umhverfi og félagslegir 
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þættir eigi ekki síður þátt í að gera þeim erfitt fyrir (Rannveig Traustadóttir, 

2003a, 2006c). Umbótarannsóknir sem rannsóknaraðferð beinast að 

umbótum í málefnum fatlaðra, möguleikum þeirra til eðlilegs lífs og fullrar 

samfélagsþátttöku (Rannveig Traustadóttir, 2006b). Rannsóknaraðferðir 

sem gera ráð fyrir að fatlað fólk tjái sig um eigin reynslu og viðhorf hafa 

aukist og er litið svo á að fatlað fólk hafi meira um líf sitt að segja en þeir 

sem ekki þekkja af eigin raun þá stöðu sem fatlaðir búa við. Æ algengara er 

að fatlað fólk taki þátt í að þróa rannsóknarlíkön sem notuð eru í 

rannsóknum með fötluðu fólki (Rannveig Traustadóttir, 2006b). Ein 

aðaláhersla fötlunarfræðinnar er að auka þekkingu og skilning manna á því 

hvernig æskilegt er að bregðast við fötluðu fólki (Rannveig Traustadóttir, 

2003b). 

Í lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003 er markmið 

þeirra „að tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til 

fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur þau úrræði sem miða að því að 

draga úr afleiðingum röskunarinnar“ (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

2013). Stofnunin veitir skjólstæðingum sínum eftirfylgd, aflar fræðilegrar 

þekkingar og veitir fræðslu um þær fjölbreyttu tegundir fatlana sem hún 

fæst við (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013). 

Opinberar stofnanir eins og Tryggingastofnun ríkisins, félagsþjónusta og 

fleiri meta einstaklinga í umönnunar- og þjónustustig eftir greiningum og 

mati sérfræðinga (Tryggingastofnun.is, 2013). Greining á fötlun, þroska-

röskun einstaklings er þannig nýtt til að fá vitneskju um hvers eðlis skerðing 

hans er og þá hvað þarf að styrkja hjá viðkomandi og hvað þarf að vera til 

staðar til að hann geti notið námsins og skólagöngunnar sem styrkir um leið 

sjálfstæði hans. 

Gögn og upplýsingar sem kennarar fá við upphaf skólagöngu nemandans 

geta hjálpað þeim að skipuleggja raunhæft nám fyrir hvern og einn, að 

byggja á því sem nemandinn getur og styrkja hann á sem skilvirkastan hátt 

til framtíðar. Við inntöku nemenda á starfsbrautir framhaldsskóla er farið 

fram á að umsækjendur skili viðurkenndum greiningargögnum sem 

skilgreina fötlunarstig viðkomandi og koma þau flest frá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins (Reglugerð um nemendur með sérþarfir, 2012). 

Frá örófi alda hefur fólk með þroskahömlun fengið það viðmót að 

þroskahömlun sé neikvætt og sorglegt ástand (Hehir, 2007). Það markmið 

að minnka áhrif fötlunar og bjóða upp á aukin tækifæri til náms fyrir fatlaða 

krefst þess að hugað sé að ákveðnum þáttum. Æskilegt er að viðurkenna að 

greining er mikilvæg því viðbrögðin geta verið mismunandi eftir því hver 

greiningin er (Hehir, 2007). Foreldrar og kennarar verða að vita nákvæmlega 
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hvað það er sem veldur því að barnið lærir til dæmis ekki að lesa og hvernig 

þeir geta brugðist við þannig að viðbrögðin gagnist sem best. Nauðsynlegt 

er að hafa samráð við foreldra þegar teknar eru ákvarðanir um hvaða 

námsáherslur henta þeirra framhaldsskólanemanda svo tíminn fari ekki í að 

kenna þeim það sem þau geta lært heima (Hehir, 2007). 

Til að hverfa frá þeirri tilhneigingu að líta á sérþarfir sem skort er 

mikilvægt að kennarar tileinki sér viðmið um vöxt (Armstrong, 2000). Þannig 

er mikilvægt að kennarar forðist að merkja nemandann heldur líta á hann 

sem óskaddaða persónu. Kennari ætti að leitast við að nota námsefni, 

viðfangsefni og aðferðir sem eru góð fyrir alla nemendur og líti á 

nemandann sem eina heild þegar markmið námsins eru metin. 

Kennsluáætlun þarf að gera ráð fyrir samstarfi kennara og annarra 

sérfræðinga sem að kennslu nemandans koma (Armstrong, 2000). 

2.2.3 Nám nemenda með þroskahömlun 

Eitt helsta markmið í kennslu nemenda með þroskahömlun eins og annarra 

nemenda, er að undirbúa þá undir sjálfstætt líf og starf að námi loknu í því 

þjóðfélagi sem þeir tilheyra (Aðalnámskrá, 2011). Kennarinn hefur það 

aðalmarkmið að stuðla að því að nemendur verði eins sjálfstæðir og ábyrgir 

þjóðfélagsþegnar og mögulegt er að námi loknu, að nemandinn geti tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir sem varða búsetu, atvinnu og afþreyingu (Ferguson, 

1987). 

Neikvæð menningarleg viðhorf gagnvart þroskahömlun, geta grafið 

undan tækifærum fyrir alla nemendur að taka að fullu þátt í skóla og 

samfélagi (Hehir, 2007). Samfélagið getur „fatlað“ einstaklinginn, ef það 

lítur á fötlun hans sem hindrun í stað þess að skoða styrkleika hans og hvað 

þarf að vera til staðar til að einstaklingurinn geti notið sín hvar sem er, sem 

sjálfstæður samfélagsþegn. Besta leiðin til að setja fram áform um 

sérkennslu er að minnka áhrif fötlunarinnar og auka tækifæri hins fatlaða að 

taka þátt í skólastarfinu og samfélaginu (Hehir, 2007). Í lögum og 

reglugerðum hér á landi er gert ráð fyrir að allir nemendur eigi rétt á námi 

við hæfi (Lög um framhaldsskóla, 2008). Mikilvægt er að þeir sem útbúa 

einstaklingsáætlanir fyrir nemendur tilgreini hvernig nemandinn muni fá 

námsefnið aðlagað að sér og hvernig skólinn muni mæta sérstökum þörfum 

hans vegna fötlunarinnar (Brownell, M. T., Smith, S. J., Crockett, J. B. og 

Griffin, C. C., 2012; Hehir, T. 2007). 

Þegar nýr nemandi hefur nám í skólanum er mikilvægt að kennarar geti 

fengið sem ítarlegastar upplýsingar um persónulegan, námslegan og 

félagslegan styrk og áhugamál nemandans til að byggja nám hans á 
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(Ferguson, o.fl. 1999). Upplýsinga um stöðu nemandans aflar kennari hjá 

fyrrverandi kennara, foreldrum sem og frá greiningaraðilum og öðru fagfólki 

er hafa komið að þjónustu við hann (Ferguson, o.fl. 1999). 

Nemendur með þroskahömlun hafa ekki gagn af almennri námskrá í 

anda stefnunnar um skóla án aðgreiningar nema kennarar geti komið auga 

á styrkleika nemenda og þekki náms- og hegðunarfrávik þeirra (Brownell 

o.fl., 2012). Kennarar ættu að hafa góða þekkingu á kenningum um nám 

nemenda með þroskahömlun til að lágmarka áhrif þroskahömlunar á nám 

nemendanna. Skipulagðar námsáætlanir með vel skilgreindum markmiðum 

sem endurspegla bæði sterkar hliðar og þarfir hvers nemanda eru forsenda 

þess að nemendum með þroskahömlun bjóðist góð og merkingarbær 

námstækifæri (Brownell o.fl., 2012). 

Athafnamiðað nám tengir nám nemenda við algengar athafnir daglegs 

lífs (Ferguson, o.fl., 1999). Nemendur með þroskahömlun ná fæstir að læra 

sama námsefni og jafnaldrar þeirra og kennarar geta þar af leiðandi ekki 

alltaf nýtt almennt námsefni eða markmið aðalnámskrár. Kennarar horfa 

því á getu og færni hvers nemanda við að byggja einstaklingsáætlun á og 

skipuleggja námið þannig að hann verði virkur þátttakandi. Athafnalistar eru 

góð tæki til að afla upplýsinga um stöðu nemenda svo kennarinn geti kynnst 

þeim betur og sjái fljótt hvar þeir eru staddir í námi. Kennarar geta aflað sér 

upplýsinga um hæfni nemenda í daglegu lífi, fengið upplýsingar hjá 

nemendum um hvað þeir vilji læra og hjá foreldrum um hvað þeir telji gott 

fyrir sitt barn að læra. Upplýsingar frá foreldrunum eru mjög gagnlegar því 

þeir þekkja börn sín best. Það auðveldar kennara að gera námsáætlun fyrir 

nemandann að hafa slíkar upplýsingar, að gera námsáætlun sem byggir á 

því að virkja og auka hæfileika nemandans. Mun skynsamlegra er að byggja 

á styrkleika og getu einstaklingsins en vanhæfni hans, því það er oft hægt að 

nota sterkar hliðar nemendanna til að byggja upp veikar hliðar þeirra 

(Ferguson, o.fl. 1999). 

Nemendur með fötlun ættu að fá að taka sjálfir ákvarðanir um nám sitt 

þegar þeir eru tilbúnir (Hehir, 2007). Með því að gefa nemendum tækifæri 

til að taka ákvarðanir um eigið nám hjálpum við þeim að skoða og meta 

getu sína og langanir. Við sjáum um leið hvernig þeir læra best og hvetjum 

þá til að bera ábyrgð á náminu. Þetta styrkir nemendur og þeir öðlast 

sterkari sjálfsvitund á jákvæðan hátt. Líf fólks með fötlun hefur einkennst af 

forræðishyggju annarra í stað sjálfsákvörðunartöku þeirra sjálfra. Það er 

nauðsynlegt að styrkja ungt fólk með fötlun til sjálfsákvörðunartöku og hafa 

til þess sterka tilfærsluáætlun úr skóla út í lífið. Hvetja skal nemendur til að 

þroska og nýta þá hæfileika og tjáningu sem er áhrifaríkust fyrir þá. 
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Innleiðing stefnunnar um skóla án aðgreiningar á að vera í forgangi. Stefnan 

nær lengra en að vera eingöngu innan skólakerfisins, hún nær til alls 

þjóðfélagsins. Að nemendur með sérþarfir séu í almennum bekkjum án 

aðgreiningar sýnir ófötluðum að fötlun er eitt form lífsins (Hehir, T. 2007). 

 Fræðilegur bakgrunnur námskrárgerðar 2.3

Námskrárfræði eru sá hugmyndafræðilegi grunnur sem liggur að baki 

námskrá. Í þessum kafla er fjallað um mismunandi hugmyndafræði við 

námskrárgerð, námskrárgerð þar sem til umfjöllunar eru áfangamarkmið í 

námskrá, flokkunarkerfi markmiða og loks frumleiki og sköpun í 

námskrárgerð. Kennslufræði, kennsluaðferðum og námsmati eru einnig 

gerð skil. 

2.3.1 Námskrárfræði 

Samkvæmt Orðabók Máls og menningar (1992) er námskrá áætlun um efni 

og skipulag náms. Samkvæmt námskrárfræðum telst námskrá vera áætlun 

eða leiðarvísir um það hvað nemendur skuli læra eða hvað þeim er kennt í 

skólunum og hún þarf að vera miðuð við þann nemendahóp sem hún á að 

þjóna (Andri Ísaksson, 1983, Marsh og Willis, 2003). 

Í lögum um framhaldsskóla er gert ráð fyrir að hver skóli útfæri sína eigin 

námskrá og er það því í höndum kennara hverrar námsbrautar að semja 

námskrá brautarinnar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Gerð námskrár krefst þess að höfundar hennar viti hvað hún eigi að 

standa fyrir og hvernig hún eigi að þjóna nemendum og kennurum (Marsh 

og Willis, 2003). Það er engin ein rétt leið við að gera námskrá og 

námskrárgerðin byggir á ákvörðunum einstaklinga og hópa sem ákveða 

hvað er við hæfi að setja í námskrána, hvað það er sem geti mætt 

fjölbreyttum nemendahópi og verið áhrifaríkt fyrir hvern og einn að læra. 

Það er alltaf vandkvæðum bundið að ákveða og skipuleggja hvað eigi að 

koma fram í námskrá, áætlanir þurfa að vera nógu sveigjanlegar til að mæta 

þörfum mismunandi einstaklinga og hópa (Marsh og Willis, 2003). 

Skólanámskrá er unnin með hliðsjón af Aðalnámskrá sem yfirvöld hafa 

látið semja. Oft er talað um að námskrárgerð eigi sér þrjár uppsprettur sem 

hafa þarf í huga við námskrárgerðina en þessar uppsprettur eru 

námsgreinarnar, samfélagið og nemandinn og því er nauðsynlegt að flétta 

saman þörfum og eðli allra þessara þátta (Marsh og Willis, 2003). 

Skólanámskrá þarf að taka mið af fjölbreyttum nemendahópi sem 

endurspeglar margbreytileika mannkyns eins og fötlun, námsgetu, 
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mismunandi óskir foreldra og þjóðfélagsstöðu (Ferguson, o.fl. 1999). Hún 

þarf því að gera kröfur um fjölbreytt námsumhverfi og sveigjanlegt 

skólastarf. Meginsýn skólastefnu hvers skóla ætti að lýsa því hvernig haga 

megi kennslunni til að mæta mismunandi þörfum allra nemenda (Ferguson, 

o.fl. 1999). 

Við gerð skólanámskrár er við hæfi að beina sjónum að skipulagningu 

námsbrauta og undirbúningi kennslustunda. Námskrárgerð er skipt niður í 

þrjú stig (Marsh og Willis, 2003). Fyrst til að nefna er vítt stig (e. macro) 

námskrárgerðar sem vísar til almennrar opinberrar stefnumótunar. Vinnan 

er þá í höndum opinberra aðila í bland við sérfræðinga sem fengnir eru til 

starfans á vegum menntamálaráðuneytis í okkar landi og er aðalnámskrá 

afrakstur þessarar samvinnu. Millistig (e. intermediate) námskrárgerðar 

felur í sér skipulag námsbrauta og námsfyrirkomulags sem skólinn þarf að 

útfæra. Á þessu stigi taka kennarar þátt í gerð skólanámskrár og þurfa að 

taka ákvarðanir sem varða námsefni og kennsluhætti, ákveða hvað á að 

kenna, markmið námsins og hvernig námsmati skuli háttað. Námsbrautar-

lýsing sérnámsbrautar BHS fellur undir þetta millistig. Á þrengsta stigi (e. 

micro) námskrárgerðar útfæra kennarar tilmæli námskrár fyrir sjálfa 

kennslustundina og gera kennsluáætlanir. Þeir fara frá skrifuðum lýsingum 

og markmiðum út í það að skipuleggja námið svo nemendur verði virkir 

þátttakendur og allir geti tekið virkan þátt og upplifað námið á sínum 

forsendum, allt eftir þeim sveigjanleika sem er til staðar í hverjum skóla 

(Marsh og Willis, 2003). 

Skólanámskrá er áætlun um hvað skuli lært eða kennt í skólum og verður 

sem slík að tilgreina markmið eða þá stefnu sem námið á að standa fyrir 

(Andri Ísaksson, 1983). Nauðsynlegt er að menn geti áttað sig á hvert stefnt 

er með náminu, efnistök þurfa að vera skýr, og námskrá þarf að gefa til 

kynna hvaða kennsluaðferðum er beitt og hvernig námsmati er háttað. Sem 

kerfisbundin áætlun um hvernig hægt er að kenna og læra á árangursríkan 

hátt er námskráin gott stuðningstæki og vinnugagn fyrir kennarann. Allt eru 

þetta mikilvægar forsendur fyrir námskrárgerð og því að gera skólastarf 

skilvirkara bæði fyrir kennara, nemendur og foreldra (Andri Ísaksson, 1983; 

Ólafur Proppé, 1992; Tyler, 1949). 

2.3.2 Námskrárfræðingar 

Saga námskrárfræðinnar veitir okkur upplýsingar um hvernig skilningur 

manna jókst um og upp úr 1920 á mikilvægi þess að kennarar tækju í 

auknum mæli þátt í námskrárgerð sem fram að því hafði verið í höndum 

fræðslustjóra og annarra yfirmanna skólamála (Andri Ísaksson, 1983). 
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Einn helsti áhrifamaður námskrárfræði í Bandaríkjunum var Ralph W. 

Tyler og hafa námskrár verið byggðar á hugmyndum hans um námskrárgerð 

frá því þær komu út árið 1949. Tyler lagði áherslu á aðgreiningu hugtakanna 

námskrá (e. curriculum) annars vegar og kennsla (e. instruction) hins vegar 

auk þess sem námsmarkmið áttu að geta lýst atferli eða athöfnum 

nemenda. Kjarni námskrár er þannig umfjöllun um markmið námsins en 

kennslan felur í sér leiðina til að ná markmiðunum (Andri Ísaksson, 1983; 

Tyler, 1949). 

Nauðsynlegt er að kennarar geri sér grein fyrir þeim markmiðum sem 

stefnt er að með kennslunni og leggur Tyler til fjórar spurningar sem 

námskrárgerðarmenn verða að spyrja í upphafi til að ákvarða markmið 

námskrárinnar. Fyrst er það spurningin um hvaða námslegu markmiðum 

skólinn eigi að leitast við að ná. Önnur spurning lýtur að námsþáttum og 

viðfangsefnum sem á að kenna og sem líklegt er að stuðli að því að þessum 

markmiðum verði náð. Í þriðja lagi spyr hann hvers konar skipulag, 

kennsluaðstæður, kennsluhættir skili bestum árangri. Í fjórðu og síðustu 

spurningu er spurt hvernig við metum hvort markmiðum hafi verið náð 

(Tyler, 1949). 

Nákvæm vinnubrögð við val og ákvörðun námsmarkmiða er lykilatriði og 

er þar lagt til að leita í þrjár upplýsingaveitur sem eru: nemandinn, 

samfélagið og fræðigreinin (Marsh og Willis, 2003; Tyler, 1949). Þessir þrír 

þættir hafa sínar þarfir og væntingar og gefa okkur vísbendingar um 

markmið til að stefna að. Til að auðvelda nákvæmt val námsmarkmiða 

leggur Tyler (1949) til að þau markmið sem safnast hafa saman verði 

skoðuð í gegnum tvenns konar síur, annars vegar í gegnum síu 

uppeldisheimspeki og hinsvegar í gegnum síu sálarfræði náms. 

Uppeldisheimspekin tekur tillit til þeirra markmiða sem samfélagið ætlast til 

að nemandinn læri, hvað rétt sé að kenna í skólanum og hvaða hæfni hann 

eigi að búa yfir að námi loknu. Námssálarfræði hjálpar til við val þeirra 

markmiða sem hægt er að ætlast til að nemandinn nái miðað við þroskastig 

hans. Á þessu stigi eru sett fram nákvæm og skýr lokamarkmið sem 

auðveldar þær ákvarðanir sem síðar þarf að taka eins og hvað á að koma 

fram í námskrá og hvernig á hún að vera skipulögð. Það tryggir síðan frekar 

samræmdan skilning meðal annars við val og ákvörðun á kennsluþáttum, 

skipulagi kennsluaðstæðna og námsmati. Viðeigandi viðfangsefni fyrir 

nemendur til að ná settum markmiðum þarf að velja þannig að þeir fái 

tækifæri til að upplifa og ljúka með góðum árangri þess sem krafist er af 

þeim. Námsefnið þarf einnig að henta getustigi nemandans og vera 

áhugavert svo hann hafi ánægju af að leysa þau verkefni sem fyrir hann eru 

lögð. Nauðsynlegt er að koma auga á áhrifaríkt skipulag sem er til þess fallið 
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að hjálpa nemendum að ná fyrirfram ákveðnum markmiðum. Vel skipulögð 

kennsla að mati Tyler skilar bestum árangri, nám á að byggja á því sem áður 

er lært (lóðrétt skipulag) og samþætta þarf námsgreinar til að nemendur 

öðlist víðari skilning á efninu (lárétt skipulag). Hugmyndina um lóðrétt (e. 

vertical) og lárétt skipulag (e. horizontal organization) sameinar hann í þrjú 

viðmið; samfellu, samhengi og samþættingu. Fjórða spurning Tylers fjallar 

um námsmat sem metur hvort námsmarkmiðum hafi verið náð. Námsmat 

getur verið mismunandi að gerð og má nefna próf byggð á ákveðnum 

námsmarkmiðum námsgreinar, óformlegt og formlegt námsmat og símat 

sem gert er jafnt og þétt yfir námstímann (Andri Ísaksson, 1983; Marsh og 

Willis, 2003; Tyler, 1949). 

Rök námskrárfræðinga um atferlislega framsetningu námsmarkmiða eru 

þau að nákvæm framsetning markmiða tryggi betur samræmdan skilning 

sem skilar sér í betri leiðarvísi um kennslu og er jafnframt raunhæfari 

mælikvarði um mat á námsárangri. Í kjölfar framsetningar Tylers á 

námsmarkmiðum bætti landi hans Benjamin Bloom og samstarfsmenn hans 

um betur er þeir skiptu mannlegum hæfileikum í þrjú svið. Þau eru 

þekkingarsvið (e. cognitive domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (e. affective 

domain) og leiknisvið (e. psychomotor domain). Hvert svið var stigskipt þar 

sem einföldustu markmiðin komu fyrst og síðan byggt ofan á þekkingu og 

skilning nemenda. Flokkunarkerfi námsmarkmiða eykur skilning kennara og 

skólamanna á gerð og eðli markmiða auk þess sem það auðveldar 

kennurum að setja kennslunni markmið (Andri Ísaksson, 1983; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1996). 

Atferlismarkmið hafa verið mjög áberandi í námskrám frá því þau komu 

fyrst fram um miðja síðustu öld og allt til dagsins í dag. Þeir sem aðhyllast 

atferlismarkmið telja þau ekki aðeins gagnleg heldur óhjákvæmileg í 

námskrám (Andri Ísaksson, 1983; Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Gagnrýnendur atferlis-

markmiða hafa sett fram eftirfarandi sjónarmið sem rök á móti að of mikill 

tími og orka fari í utanbókarlærdóm og smáatriði því auðvelt sé að setja 

fram ýtarleg og skýr markmið um efnisatriði (Andri Ísaksson, 1983; Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl. 2005). Ólýðræðislegt er að ákveða fyrirfram hvaða 

athafnir nemendur eigi að hafa náð að tileinka sér að námi loknu. Mörgum 

kennurum þykir óraunhæft að koma þessari stefnu á í skólum þar sem þeir 

telja ekki þörf á að skilgreina markmið atferlislega. Erfitt og tímafrekt er að 

skilgreina atferlismarkmið umfangsmikilla námsáfanga eða námsgreina á 

skýran og tæmandi hátt. Sjónarmið þeirra sem andmæla þessum 

vangaveltum, sýna að þeir líti svo á að þrátt fyrir að tími sem fer í gerð 

námsmarkmiða geti verið langur, vinni þeir þann tíma aftur með skilvirkari 
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og markvissari vinnubrögðum í kennslu og námi (Andri Ísaksson, 1983; 

Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005). 

Einn af gagnrýnendum atferlismarkmiða er Elliott W. Eisner (1967) en 

hans hugmyndir um tilgang uppeldis og menntunar eru tvennskonar. 

Annars vegar að hjálpa nemendum til að ná valdi á þeim hugtökum, 

vinnuaðferðum og efni sem er til staðar í samfélagi þeirra. Hins vegar að 

leyfa nemendum að vinna skapandi starf sem reynir á þá sem einstaklinga 

þegar þeir þurfa að fást við viðfangsefni sem eru þeim ný og ókunn. Um 

fyrri tilgang námsins taldi Eisner eðlilegt að nota kennslumarkmið sem eru í 

grundvallaratriðum eins og atferlismarkmið en um þann síðari vildi hann 

nota tjáningarmarkmið sem gerðu ráð fyrir að lýsa námsaðstæðum og 

verkefnum sem fengist var við í náminu (Andri Ísaksson, 1983; Eisner, 1967). 

Eisner (Marsh og Willis, 2003) líkir þeim sem taka ákvarðanir um 

námskrá við listamenn sem eru að velja úr nánast óteljandi mismunandi 

aðferðum við val þeirra á aðferð til að túlka raunveruleikann. 

Mikilvægt er að hafa í huga við námskrárgerð að verið er að undirbúa 

nemendur undir framtíðina í námi þeirra (Eisner, 2004). Það virðist ógerlegt 

að hugsa sér að nám í dag undirbúi nemendur undir framtíðina þar sem 

framtíð þeirra verður önnur en hún er í dag. Það er erfitt viðureignar að spá 

fyrir um lifnaðarhætti, félagslegar breytingar og vandamál eða verkefni sem 

við munum standa frammi fyrir í framtíðinni. Með því að gera nemendum 

kleift að takast á áhrifaríkan hátt við nútíðina erum við um leið að undirbúa 

nemendur undir framtíðina. Námskrá sem byggð er á þekkingarlegum 

markmiðum er oft úr tengslum við nemandann og ekki meira en umgjörð 

um það sem nemendur þurfa að læra til að fara á næsta skólastig, halda 

áfram. Þetta form er það sem flestir skólar starfa eftir í dag. Óskasýn Eisner 

(2004) er menntunarferli sem hefur raunverulega þýðingu fyrir nemendur, 

gerir kröfur til þeirra um að leysa vandamál og fá hugmyndir sem þeim 

þykja bæði áhugaverðar og eru vitsmunalega krefjandi. 

Margbreytileikinn hrópar á kraft og frjósemi í ákvarðanatöku um hvað 

kenna skuli nemendum, hvaða menningu við viljum standa fyrir. Í ljósi þessa 

setur Eisner (2004) fram eftirfarandi markmið sem hann telur mikilvægt að 

skólar hafi að leiðarljósi: 

• Dómgreind (e. judgement). Besta leiðin til að undirbúa nemendur 

undir framtíðina er að einbeita sér að nútíðinni á þann hátt að þau þurfi að 

glíma við verkefni sem hafa möguleika á fleiri en einu svari. Verkefni sem 

ekki er hægt að leysa með reikningsformúlu, reglustiku eða öðru en eigin 

dómgreind. Dómgreind er ekki aðeins það sem einhver vill heldur frekar 

hæfileikinn til að geta rökstutt val sitt. Til að þroska með nemendum þá 
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mikilvægu þætti sem eðlisfar og skarpskyggni eru, á námskráin að bjóða 

upp á verkefni sem krefjast þess af nemendum að þeir noti dómgreind sína. 

• Gagnrýnin hugsun (e. critical thinking) er hæfileiki sem skólar ættu 

að leggja áherslu á að þroska hjá nemendum og láta þeim í té hugmyndir og 

verkefni sem eru þess virði að kanna. Áhrifaríkar hugmyndir hafa fætur sem 

taka nemendur með sér í ferðalag, verkefni sem ögrar þeim að álykta um 

efnið og nota ályktanirnar strax í dag, ekki á morgun. 

• Mikilvægt læsi, þýðingarmikið læsi (e. meaningful literacy). 

Almennur skilningur á læsi er að hafa hæfileikann til að lesa og skrifa, 

stundum er talnalæsi og tölvulæsi bætt við. Eisner (2004) lítur á læsi í víðara 

samhengi, það felur í sér hæfileikann til að umbreyta eða lesa úr merkingu í 

hverju því táknræna formi sem notað er í menningarheimi nemandans. 

Ákvæði í námskrá sem gera ráð fyrir að nemendur fái fjölbreytt 

námstækifæri í skapand skólastarfi eykur ekki aðeins skilning þeirra heldur 

stuðlar einnig að vexti hugans. Því má segja að frum markmið menntunar sé 

að gera ungum nemendum kleift að læra hvernig þeir geti uppgötvað eigið 

sjálf að læra hvernig þeir geti skapað eigin huga. Menningarlæsi býður ekki 

einungis upp á afþreyingu heldur einnig endursköpun, það sem við 

endursköpum gegnum lífið er okkar eigið sjálf. 

• Samstarf, samvinna (e. collaboration). Okkur hættir til að hugsa um 

skólana sem framleiðendur „einleikara“. Menntun er bæði 

einstaklingsmiðuð og krefst samstarfs. Með einstaklingsmiðun er átt við að 

skólar þurfi að leggja rækt við það sem er persónulegt og hægt að kalla 

eðlislægt hjá hverjum nemanda. Hlutverk skóla er að efla styrkleika og það 

sem einkennir hvern nemanda, hæfileika hans, hæfni og langanir svo hann 

geti fylgt eftir draumum sínum. Nauðsynlegt er að skólinn þjálfi nemendur í 

að vinna í samstarfi við aðra og kynnist ólíkum einstaklingum sem jafnvel 

koma úr mismunandi menningarheimum. Samvinna nemenda fæðir af sér 

nýjar hugmyndir hjá þeim og þroskar með þeim félagslega hæfni sem er 

mikilvæg í lýðræðisríki. 

• Þjónusta (e. service). Mikilvægt er að skapa aðstæður þar sem 

nemendur geta lagt sitt af mörkum út í samfélagið. Skólaganga á að snúast 

um meira en að uppfylla persónulegan metnað einstakra nemenda um 

árangur. Það er nauðsynlegt að tengja nemendur við samfélagið, ekki 

aðeins sem viðeigandi félagsmótun heldur er það siðferðileg skylda. 

Þjónustunám er að færast í aukana og skólar ættu að hafa það á stefnuskrá 

sinni að auka tækifæri nemenda að tengjast mismunandi 

þjónustustofnunum, menningarmiðstöðvum, félagslegum stofnunum, 

læknastofum og öðrum stöðum þar sem þeir gætu komið að gagni, orðið að 
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liði. Við erum svo bundin við einkunnir að við setjum til hliðar mikilvægi 

þess að þroska félagslega ábyrga þegna sem eru fúsir til að leggja sitt af 

mörkum til stærri félagslegra velferðarmála og kunna að gera það (Eisner, 

2004). 

Til að ná þeim markmiðum sem Eisner (2004) setur hér fram þarf að koma 

með fjölbreyttar hugmyndir og skilning á því sem skiptir máli í menntun 

nemenda. Einkunnir þurfa að fá minna vægi fyrir merkingarbærum 

námsmarkmiðum sem skipta nemandann máli að sögn Eisners. Hann telur 

að meta þurfi á víðari grunni árangur nemenda í námi sem krefst þess af 

kennurum að þeir skoði í hverju mat námsins skuli fólgið, hver séu 

markmiðin og hvernig skuli meta hvern nemanda. Frummarkmið 

menntunar á ekki að vera hversu virkur nemandinn er í skólanum, heldur að 

hjálpa honum að gera vel það sem hann gerir utan skólans í sínu eigin lífi 

þegar hann sjálfur þarf að taka ákvarðanir. Endurgera þarf skólaverkefnin, 

námsþættina svo þessi mikilvægu markmið fái stað í þeim. Hvernig er hægt 

að réttlæta það sem talið er æskilegt að nemendur veiti athygli? Þurfa 

flestir nemendur nám í reikningi eða efnafræði? Trúa kennarar því að það 

sem þeir kenna nemendum þroski huga þeirra? Halda kennarar að þessi 

viðfangsefni séu lík þeim verkefnum sem eru til staðar utan skólans? Eru 

þessir áfangar kenndir vegna þess að þeir eru uppspretta ánægju nemenda? 

Nauðsynlegt er fyrir kennara að spyrja áleitinna spurninga og koma með vel 

ígrunduð svör við þeim. Kennarar ættu að hugsa út fyrir rammann, í víðara 

samhengi og tryggja nemendum kennslu sem gerir þeim kleift að velja á 

forsendum sem þeir geta réttlætt. Að stuðla að þroskaðri einstaklingum 

sem geta tekið sjálfstæðar ígrundaðar ákvarðanir, er það sem menntun á að 

byggja á í dag, þannig undirbúum við nemendur til framtíðar (Eisner, 2004). 

Dianne Ferguson (1987) er með svipaðar áherslur og Eisner er hún veltir 

fyrir sér hvað við kennum nemendum í dag sem nýtist þeim á morgun. 

Námið þarf að hafa þýðingu fyrir nemendurna (Ferguson, 1987). 

Nauðsynlegt er að þeir sem vinna að námskrá hafi í huga að námskrá 

þarf að mæta þörfum allra nemenda. Námskrá getur verið breytileg og á í 

raun að vera síbreytileg til að hæfa þeim nemendum sem hún á að þjóna 

hverju sinni. Mismunandi nálganir eru nauðsynlegar til að námskrá nýtist 

öllum sem hún er samin fyrir (Marsh og Willis, 2003). Við alla 

undirbúningsvinnu þurfa kennarar að kunna skil á fjölbreyttum hugmyndum 

mismunandi fræðimanna og taka það sem hentar hverju sinni frá hverjum 

og einum (Noddings, 2009). 
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2.3.3 Kennslufræði 

Þegar við skoðum í hverju menntun felst útskýrir Guðmundur Finnbogason 

(1903) það á þann veg að menntun sé fólgin í þroska og þróun 

mannseðlisins. Menntun er undirbúningur okkar út í lífið segir Wolfgang 

Edelstein (2008), líf sem skapað er af manninum sjálfum. Við verðum að 

menntast til að eiga möguleika á að komast af í samfélaginu og hlutverk 

kennarans er að stuðla að menntun einstaklingsins og gera hann hæfan til 

að takast á við líf og starf að námi loknu. 

Hugmyndir kennslufræða um nám stangast á og tilheyra í grófum 

dráttum tveimur andstæðum pólum, annars vegar er hugmyndin um að 

menntun þroskist innan frá en hins vegar að menntun sé mótun er komi 

utan frá (Dewey, 2000b). Seinni hugmyndin endurspeglar hefðbundið 

skólakerfi, sem ákveðið er ofan frá, þar sem þekkingu og færni fyrri tíma er 

komið áfram til nýrrar kynslóðar ásamt reglum og gildum samfélagsins sem 

kennarinn miðlar til nemenda. John Dewey (2000b) gagnrýnir mjög þessa 

nálgun í framsetningu námskrár og skólastarfs og telur að verið sé að 

þröngva aðferðum, viðmiðum og viðfangsefnum fullorðinna á óþroskaða 

nemendur sem hafa ekki getu, reynslu eða hæfileika til að tileinka sér það 

sem námsefnið býður þeim. Til að búa nemendur undir framtíðna sagði 

Dewey að taka beri frjálsa athöfn fram yfir aga og í stað þess að læra allt af 

bókum skuli leggja meiri áherslu á að nemendur læri af reynslunni. 

Mikilvægt sé að kenna nemendum verklega færni í gegnum þeirra 

áhugasvið og leggja áherslu á að nemendur verði færir til að takast á við líf 

framtíðarinnar með því að styrkja þá í að nýta sér tækifærin sem eru til 

staðar hér og nú (Dewey, 2000b). 

Mér virðast hugmyndir Dewey um menntun og þroska einstaklingsins 

vera í anda kenninga Jean Piaget um hvernig börn læra og þroskast. 

Meginhugmyndir Piaget um þroska einstaklingsins er að þekking hans 

byggist upp stig af stigi, einstaklingurinn aðlagar nýja upplifun að fyrri 

reynslu sem hann hefur formgert í huga sínum. Einstaklingurinn nýtir 

þroska, reynslu og félagsleg samskipti til að móta og endurmóta hugsanir 

sínar en þessir þættir eru undirstaða vitræns þroska (Charles, 1981). 

Sú grunnhugmynd að samband sé milli náms og menntunar og 

raunverulegrar reynslu byggir á því að allir hafi sama skilning á reynslunni 

(Dewey, 2000b). Hver sem lifir öðlast reynslu sem hann kemur áfram til 

næstu kynslóðar í gegnum samskipti eða fræðslu og þannig lifir reynsla eins 

áfram í reynslu annars. Aðalvandi skólastarfs sem byggir á reynslu er að 

velja þær athafnir sem lifa í síðari reynslu á frjóan og skapandi hátt. 

Menntun er þroski innan reynslunnar, hann verður með tilstyrk hennar og 
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hann verður vegna hennar því er mikilvægt að hugmyndir um reynsluna og 

hvað hún er, séu skýrar. Skilningur manna á hvað reynsla er þurfa að 

endurspeglast í áætlunum um námsefni, í námsgögnum og búnaði, um 

kennsluaðferðir og aga, og um félagslegt skipulag skólans (Dewey, 2000b). 

Gerð námskráa, námsbóka og námsáætlana hefur verið rökstudd með 

því að læri nemendur innihald námsbóka aukist líkur þeirra á því að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu (Ferguson o.fl., 1999). Námsbækur eru 

gjarnan samdar með markmið námskrár að leiðarljósi og námsáætlanir taka 

mið af markmiðum námskrár og einnig af því námsefni sem liggur til 

grundvallar. Námsbækur gagnast þó ekki öllum nemendum, þær koma 

sjaldnast til móts við ólíkar námsþarfir nemendanna og því þarf kennarinn 

að aðlaga námið að hverjum og einum, útbúa einstaklingsnámskrá fyrir 

hvern og einn. Kennarinn þarf að víkka út og aðlaga námskrána að 

áhugasviði, hæfni, námstækni og námsgetu hvers og eins, finna sterkar 

hliðar einstaklingsins og skipuleggja nám hans út frá þeim (Ferguson, o.fl., 

1999). 

Kennarar þurfa að vera útsjónarsamir og grípa til þess sem getur nýst 

nemendunum og hvatt þá áfram í náminu (Ferguson, 1987). Mikill 

einstaklingsmunur getur verið á nemendum innan hvers námshóps og oft 

flókið fyrir kennara að ákveða hvað á að kenna hverjum og gæta þess að 

enginn verði „svikinn“ um kennslu. Aðferðir og námsefni sem henta einum 

nemanda henta ekki öðrum og kennari þarf að sjá til þess eins og kostur er 

að hver og einn nemandi fái námsefni og kennsluaðstæður við sitt hæfi. Hin 

mikla fjölbreytni sem er á náms- og getulegri stöðu nemenda hefur sterk 

áhrif á ákvarðanir kennarans við námskrárgerðina (Ferguson, 1987). 

Í ljósi þessa eru oft heppilegustu námgögnin til að ná fram markmiðum 

kennslunnar að finna í umhverfi og lífi nemendanna, í samfélaginu sem þeir 

tilheyra (Beseler, 2004). Aðstæður í daglegu skólastarfi eru nýttar þegar 

nemendur læra um framkomu, sjálfstæði, tilfinningar, sjálfsvirðingu, 

samskipti og sjálfstjórn því þeir eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og 

læra mest með því að upplifa og reyna sjálfir. Nemendur með 

þroskahömlun eiga gjarnan í erfiðleikum með að yfirfæra það sem þeim er 

sagt yfir á raunveruleikann þar sem hugsun þeirra getur verið hlutlæg og 

sjálfhverf. Nýta þarf raunverulegar aðstæður í kennslunni eins og að kenna 

nemendum að versla til heimilisins með því að tengja saman heimilisfræði 

og verslunarferð. Kenna þeim að nýta sér almenningsvagna með því að fara 

milli staða með strætisvagni, fara til læknis, fara í starfsþjálfun, vera 

starfsmaður og hvaða aðra færni sem þeir þurfa á að halda til að verða 
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virkir, sjálfstæðir og ánægðir þjóðfélagsþegnar í framtíðinni (Beseler, 2004; 

Ferguson, 1987). 

Til að nemendur fái nám við hæfi ber kennurum að skipuleggja tilmæli 

námskrár og útfæra kennsluna út frá hæfni og getu hvers og eins. Kennarinn 

þarf að hafa ímyndunarafl og vera skapandi í kennslu til að geta boðið 

nemendum fjölbreytt, þýðingarmikil og ánægjuleg námstækifæri. 

Samsetning námstækifæra á að vera þannig að hún bjóði nemendum upp á 

fjölbreytt námsefni og athafnir sem hvetja til mismunandi niðurstaðna og 

margs konar reynslu. Innihald námsefnis þarf að skipuleggja og samþætta á 

fjölbreyttan hátt. Framsetning kennslunnar er grundvöllur þess að 

nemendur sýni virkni og taki fullan þátt í námi sínu. Kennarar sem nota ekki 

fjölbreyttar aðferðir í kennslunni eru í raun að takmarka tækifæri nemenda 

til að þroska með sér mismunandi viðbrögð þegar þeir ættu að fá 

margvísleg verkefni og möguleika á fjölbreyttum námstækifærum. 

Námsmat er ekki eitthvað sem gert er við lok náms heldur á það að vera 

gegnumgangandi og sívirkt allt námið (Marsh og Willis, 2003). 

2.3.4 Kennsluaðferðir 

Verkefni uppeldis og menntunar er að kenna það sem kemur að notum til 

að spjara sig í lífsins ólgusjó og nýta kennarar sér kenningar um nám og 

kennslu til að byggja kennsluna á (Andri Ísaksson, 1983). Kennsluaðferð er 

skilgreind sem það skipulag sem kennari notar í kennslunni til að nemendur 

læri það sem að er stefnt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Kennsluaðferð á 

einnig við um það hvernig kennari hagar samskiptum við nemendur og um 

ákvarðanir hans við val á viðfangsefnum og námsefni sem nemendum er 

fengið í hendur.  

Kennsluaðferðir eru ólíkar og markmið þeirra eru mismunandi auk þess 

sem aðferðirnar markast af þeim einstaklingum sem beita þeim (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Kennarar taka gjarnan eitthvað úr fleiri en einni 

kenningu til að rökstyðja kennsluaðferðir sínar og skipulag kennslunnar allt 

eftir því sem við á og hentar nemendahópnum og kennaranum sjálfum 

hverju sinni. Sama kennsluaðferðin gefur ekki sömu niðurstöður hjá öllum 

kennurum því persónuleiki hvers og eins, framkoma og fas getur skipt 

sköpum um hvernig til tekst. Kennsluaðferð getur varað í nokkrar mínútur 

eins og við námsleik til þess að taka margar kennslustundir í nokkrar vikur 

þegar unnið er í hópavinnu eða við sjálfstæð verkefni. Samskipti kennara og 

nemenda eru flókin og hefur viðmót kennara mikið að segja um hvernig 

samskiptin geta þróast (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 
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Í fjölbreyttum nemendahópi þarf kennari að geta mætt öllum 

nemendum á þeirra forsendum og skapa þeim hvetjandi námsumhverfi. 

Með kenningu sinni um fjölgreindir gerir Howard Gardner kennurum kleift 

að skoða nemendur út fá mismunandi greindum. Hann setti fram þá 

kenningu að hugur mannsins væri samsettur af átta til níu eftirfarandi 

greindum: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, 

umhverfisgreind og tilvistargreind (Armstrong, 2000). 

Í sérkennslu hefur fjölgreindakenningin margvíslegt notagildi þar sem 

hún beinir sjónum að fjölbreyttum hæfileikum einstaklinga og lítur þannig á 

nemendur með sérþarfir frá víðara sjónarhorni en verið hefur (Armstrong, 

2000). Tilhneigingin í kennslu nemenda með sérþarfir hefur gjarnan verið að 

einblína á það sem nemandinn getur ekki þegar kennslan er skipulögð. 

„Merkimiðar“ sem tilgreina hvert vandamál nemenda er hafa áhrif á 

væntingar kennara til nemenda (Ainscow, 1994). Slík viðhorf tilheyra því 

sem fjallað var um hér að framan og nefnt læknisfræðilega sjónarhornið. 

Fjölgreindakenning Howard Gardners byggir á því að líta svo á að enginn 

sé góður á öllum sviðum en að allir hafi sínar sterku hliðar, séu góðir í 

einhverju (Armstrong, 2000; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005). Kennarinn 

ætti með það að leiðarljósi að byggja á sterkum hliðum nemandans við 

skipulag kennslu og nota fjölbreytta kennsluhætti og vinnubrögð til að efla 

sterku hliðar nemandans og til að styrkja aðra þætti (Armstrong, 2000; 

Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005). Í þemavinnu þar sem margar námsgreinar 

koma við sögu er auðvelt að haga skipulagi þannig að vinnan snerti allar 

greindirnar. Þemavinna getur gefið öllum nemendum tækifæri til að sýna 

hvað í þeim býr og um leið og styrkur hvers og eins nemanda fær að njóta 

sín styrkjast veikleikar hans (Armstrong, 2000; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 

2005). 

Nám sem hugsmíð byggir á kenningum um hvernig nemendur læra, því 

meiri fróðleik sem við náum í, því meiri þekkingu höfum við til að bera 

(Airasian og Walsh, 1997). Hugsmíðihyggja miðast við að allir nemendur geti 

og vilji læra og byggja smám saman upp þekkingu. Nemendur fá verkefni 

sem hvetja til gagnrýninnar hugsunar við upplýsingaleit og lausn verkefna 

og að þeir nýti til þess fyrri þekkingu og reynslu. Það má orða það svo að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsleiðir sem byggja á hugsmíðahyggju 

geti verið tákn um frelsi, þar sem kennarinn fer úr hlutverki fræðarans í 

hlutverk leiðbeinandans – leiðsögumannsins. Það er því mikilvægt að 

fjölbreytni í námstilboðum og kennsluaðferðum sé til staðar því það hvetur 

nemendur áfram. Nemendur læra hver á sinn hátt og skapa sína eigin 
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þekkingu og skilning óháð kennsluaðferðum (Airasian og Walsh, 1997). 

Hugmyndafræðin um nám sem hugsmíð byggir í grundvallaratriðum á 

kenningum fræðimannanna John Dewey (Dewey, 2000b) og Jean Piaget 

(Charles, 1981) um nám einstaklingsins eins og sjá má af umfjöllun hér að 

framan. 

Til að mæta seinfærum nemanda og virkja námsgetu hans er 

nauðsynlegt að kennari komi auga á þarfir hans og sterkar hliðar, því allir 

hafa sínar sterku hliðar (Tomlinson, 2001). Kennari sem er meðvitaður um 

hvaða þýðingu námið hefur fyrir nemandann skipuleggur það þannig að 

hver dagur hafi merkingu fyrir hann. Það eykur öryggi nemandans í náminu 

að fá verkefni sem hann ræður við og út frá áhugasviði hans. Kennarar 

verða að varast að leggja svo mikla áherslu á að „laga“ það sem ekki er til 

staðar að nemandinn missi allan námsáhuga og ekki gefist tími til að sinna 

því sem nemandinn getur. Áhrifaríkt er að leggja áherslu á nám sem stuðlar 

að aukinni færni nemandans við að þekkja helstu hugmyndir, hugtök og 

reglur viðfangsefnisins þannig að hann geti gert sér grein fyrir 

heildarmyndinni. Hvetja nemendur með því að útbúa námsefni og verkefni 

sem eru aðeins erfiðari en þau ráða við, en vera til staðar, hvetja þau og 

aðstoða við skipulagningu. Sterkt sjálfsmat byggir á því að geta lokið 

verkefnum sem viðkomandi taldi sig ekki geta og að nemandinn upplifi 

fjölbreytta kennsluhætti sem og námsefni að glíma við. Líttu á nemendur 

með ást og virðingu, það hjálpar sérstaklega nemendum sem búa við lítið 

ástríki og sýna oft erfiða hegðun og lélegan félagsþroska af þeim sökum 

(Tomlinsson, 2001). 

Fjölgreindakenningin getur verið vegvísir að fjölbreytilegum 

kennsluaðferðum sem nota má í kennslustofunni. Thomas Armstrong 

(2000) fjallar um hvernig kennarar geta nýtt sér kenningu Gardners um 

fjölgreindirnar við skipulag kennslu og í skólastofunni. Áhersla er lögð á að 

engin ein aðferð henti öllum nemendum, styrkur þeirra í greindunum er 

mismunandi og getur tiltekin aðferð hentað einum einstaklingi eða hópi en 

ekki öðrum (Armstrong, 2000). 

Áhrifaríkt námsumhverfi endurspeglar ákveðin einkenni eins og að öllum 

á að finnast þeir velkomnir og eiga sömuleiðis að láta öðrum finnast þeir 

velkomnir (Tomlinsson, 2001). Gagnkvæm virðing er skilyrði til að öllum líði 

vel, okkur líkar ekki jafn vel við alla en við getum borið virðingu fyrir öllum. 

Nemendur þurfa að finna fyrir öryggi í bekknum með skólafélögunum og 

kennara sínum, geta beðið um aðstoð og spurt spurninga án þess að fá 

neikvæð viðbrögð frá hinum í bekknum (Tomlinsson, 2001). 
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2.3.5 Námsmat 

Námsmat er vísbending um stöðu nemanda í námi og gefur upplýsingar um 
námsframvindu hvers og eins með tilliti til settra námsmarkmiða (Ferguson, 
o.fl., 1999; Tyler, 1949). Þróun náms er háð þroskastigi hvers einstaklings en 
markmið menntunar eiga að vera viðeigandi og hæfa námslegri stöðu hans 
(Ferguson, o.fl., 1999; Tyler, 1949). 

Megintilgangur námsmats samkvæmt aðalnámskrá er að örva nemendur 
til að ná settum markmiðum og aðstoða þá við námið (Aðalnámskrá 
framhaldsskóla, 2011; Ferguson, o.fl., 1999). Aðferðir við mat á námi og 
framförum nemenda verður að endurskoða reglulega, ekki er alltaf hægt að 
meta árangur með hefðbundnum prófum og erfitt er að sjá hvað liggur að 
baki vitnisburði sem gefinn er í tölum. Æskilegt er að námsmat fari fram 
jafnt og þétt til að það gagnist nemendunum þannig að þeir geti bætt sig og 
kennararnir viti hvað leggja beri áherslu á í kennslunni (Ferguson, o.fl., 
1999). 

Fjölbreytni í námsmati hefur aukist í kjölfar mismunandi kennsluhátta 
sem rekja má til áhrifa hugsmíðahyggjunnar þar sem áhersla er lögð á virkni 
nemenda við að byggja upp eigin þekkingu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 
Mikilvægt er að hafa námsmat sniðið að þörfum hvers og eins og vera 
leiðbeinandi fyrir nemandann. Nemendum ætti að vera ljóst til hvers er 
ætlast af þeim, að þeir læri að setja sér raunhæf markmið og gera sér grein 
fyrir styrk sínum og veikleika. Til að námsmat komi að gagni eiga viðmið 
þess að vera skýr, matið verður að vera áreiðanlegt, réttmætt, faglegt og 
sanngjarnt (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011; Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 
2011). 

Námsmat byggt á fjölgreindakenningu Gardners gerir ráð fyrir að um leið 
og hægt er að kenna markmið á átta ólíka vegu eftir því hvaða greind er 
verið að vinna með, sé hægt að meta námsárangur í hverri námsgrein á 
jafnmarga vegu (Armstrong, 2000). Námsmat í anda fjölgreindakenningar-
innar eykur möguleika nemenda á að sýna hæfni við fjölbreyttar aðstæður. 
Það skiptir miklu máli við mat á hæfni nemenda hvernig efnið er lagt fyrir og 
möguleika þeirra til að bregðast við því. Námsferli nemenda má safna í 
vinnumöppur sem hafa fyrirfram ákveðinn tilgang og markmið. 
Grundvallaratriði sem vinnumöppur byggja á eru að viðurkenna og meta 
afrakstur og árangur sem nemendur hafa náð á árinu. Hjálpa nemendum að 
ígrunda vinnu sína og veita foreldrum, öðrum kennurum og stjórnendum 
upplýsingar um námsferil nemenda. Tilgangur með vinnumöppum er einnig 
að gera hópi nemenda mögulegt að vinna saman og meta vinnu sína og 
ákveða þau viðmið sem skulu notuð við samanburð á verkum nemenda 
innbyrðis. (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011; Armstrong, 2000) .
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3 Námskrá - gömul og ný 

Megintilgangur þessa verkefnis er að setja fram hugmynd að nýrri námskrá 

fyrir sérnámsbraut BHS í ljósi hinnar nýju aðalnámskrár 2011. Aðalnámskrá 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins hefur tekið breytingum í 

samræmi við breytingar á lögum og reglugerðum um nám og kennslu barna 

frá leikskóla, gegnum grunnskóla og upp í framhaldsskóla. 

Við samanburð á nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla sem kom út árið 

2011 og námskrá sem hún leysir af hólmi, kemur í ljós mikill munur í 

framsetningu námsbrautalýsinga og áfangalýsinga. Kennarar og skóla-

stjórnendur ásamt nemendum og foreldrum þurfa að læra á þau viðmið 

sem ný aðalnámskrá hefur fram að færa til að átta sig á því hvað ný orð og 

ný framsetning markmiða fela í sér. Í nýrri námskrá er horfið frá fyrri 

framsetningu um lokamarkmið náms en þess í stað komin markmið um að 

nemendur öðlist þekkingu, leikni og hæfni í þeim námsþáttum sem þeim 

eru kenndir. 

 Námskrá 2005 – námskrá 2011 3.1

Núverandi námskrá BHS fylgir viðmiðum sem síðasta aðalnámskrá (2004) 

birti og gilti fyrir framhaldsskólana. Eldri námskráin hefur að geyma 

brautarlýsingu þar sem kynning er á sérnámsbraut, markmiðum og inntaki 

námsins, kennsluháttum og námsmati. Í áfangalýsingum koma fram 

lokamarkmið áfanga sem nemandi þarf að ná til að standast kröfur 

áfangans. Breytingarnar sem birtast í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 eru 

meðal annars þær að fyrstu þrír kaflar hennar eru sameiginlegir og eiga við 

öll skólastigin þrjú, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 

Sett eru fram ný grundvallarhugtök í nýrri aðalnámskrá um sex 

grunnþætti: læsi, sjálfbærni, lýðræði, heilbrigði og velferð, jafnrétti og 

sköpun. Lykilhæfni er einnig nýtt hugtak í námskrá og hún tiltekur níu 

eftirfarandi svið: námshæfni, heilbrigði, skapandi hugsun og hagnýting 

þekkingar, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, menntun til sjálfbærni, læsi, 

tjáning og samskipti á íslensku, læsi, tjáning og samskipti á erlendum 

tungumálum og að síðustu læsi, tjáning og samskipti um tölur og 

upplýsingar. Lykilhæfnin snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að 

tengja grunnþættina við þau markmið sem eru til marks um hæfni nemanda 

við námslok. 
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Við skipulagningu námsbrauta, gerð áfangalýsinga og þegar námsmat og 

umsögn um nemendur er unnið, er horft til lykilhæfninnar. Grunnþáttum og 

lykilhæfni er ætlað að fléttast saman og mynda burðarstoð í öllu starfi, 

starfsumhverfi og skólabrag framhaldsskólans og námi og kennslu allra 

námsáfanga. Hugtökin þekking, leikni og hæfni eru notuð við námsbrauta- 

og áfangalýsingar og birtast tengsl hugtakanna í því að hæfni nemenda 

endurspeglar þekkingu þeirra og leikni. Hugtökin þekking, leikni og hæfni 

leysa af hólmi tilmæli eldri námskrár um áfangamarkmið og lokamarkmið 

námsins. Hæfniþrepin í framhaldsskóla eru fjögur og er nám á 

starfsbrautum skilgreint á hæfniþrepi 1 sem felur í sér almenna menntun er 

undirbýr nemandann undir sjálfstætt líf og almennan undirbúning undir 

atvinnulífið (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Við samanburð á aðalnámskrá frá 2005 og þeirrar sem nú er komin út 

má greina mismunandi hugmyndafræði sem að baki þeirra liggur. Þar er 

helst til að nefna að hugmyndir Tylers (1949) um nákvæm og vel skilgreind 

markmið sem auðvelt er að mæla einkenna víkjandi námskrá. Aftur á móti 

er hægt að sjá hugmyndir Eisner (2004) um mikilvægi þess að undirbúa 

nemendur undir sjálfstætt líf og starf í framtíðinni með fjölbreyttum 

vinnubrögðum og námsmati koma fram í nýrri aðalnámskrá (Eisner, 2004). 

 Tilmæli yfirvalda um námskrárgerð 3.2

Aðalnámskrá Menntamálaráðuneytisins (2011) birtir nýja menntastefnu 

stjórnvalda og á sem opinbert plagg að tryggja börnum og ungmennum 

góðar námsaðstæður sem eru í samræmi við gildandi lög og menntastefnu. 

Nýjum áherslum í aðalnámskrá sem byggja á fyrrnefndum grunnþáttum er 

ætlað að fylgja tilmælum skólalaga um að unnið sé bæði að markmiðum er 

varða menntun sérhvers einstaklings sem og að samfélagslegum 

markmiðum. Tilmæli skólalaga eru einnig að nemendur verði læsir á 

menningu, umhverfi, náttúru og samfélagið sem þeir búa í, læri að bjarga 

sér og verði sjálfstæðir og nýtir einstaklingar í þjóðfélaginu. Helstu markmið 

nýrrar menntastefnu eru að undirbúa nemendur til aukinnar gagnrýni, 

stuðla að því að þeir verði hæfir og virkir þátttakendur í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi. Mennta skal nemendur til sjálfbærni, efla 

sköpunarhæfni þeirra, auka móðurmálskennslu til samræmis við 

Norðurlandaþjóðirnar og að jafnréttismál og siðfræði verði hluti af 

samfélagsgreinum í námi þeirra (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011, 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Námskrá og námskrárgerð byggir á fyrirmælum stjórnvalda í formi laga 

og reglugerða auk aðalnámskrár. Lykil þátttakendur í gerð námskrár eru 
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kennarar, skólastjórnendur, nemendur, foreldrar og í einhverjum tilfellum 

utanaðkomandi aðilar, sérfræðingar á tilteknum sviðum (Marsh og Willis, 

2003). Það er sameiginlegt með öllum sem koma að námskrárgerð, að þeir 

eiga ýmist persónulegra eða faglegra hagsmuna að gæta, og er því í mun að 

vanda vel til verksins (Marsh og Willis, 2003). 

 Sérnámsbraut Borgarholtsskóla 3.3

Borgarholtsskóli hóf göngu sína árið 1996, sama ár og ný lög um 

framhaldsskóla komu út. Fyrsti skólameistari skólans Eygló Eyjólfsdóttir 

hafði frá upphafi þá sýn að skólinn ætti að vera fyrir alla eins og lög kváðu á 

um. Í grein sem Eygló (2006) skrifaði telur hún að framhaldsskóli fyrir alla 

þurfi að geta veitt þeim breiða hópi nemenda sem um hann sækir, nám og 

kennslu við hæfi og því þurfi námsframboð og kennslufyrirkomulag að 

mæta þörfum breiðs hóps óháð námsgetu einstaklinganna. Það er 

mikilvægt að framhaldsskóli fyrir alla rækti tengsl sín við atvinnulífið og efri 

skólastig og þjálfi nemendur til almennra starfa eða frekara náms að 

námstíma liðnum (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006). Þessi skrif lýsa vel þeim 

hugmyndum sem hún hafði á upphafsárum skólans en strax í upphafi varð 

það yfirlýst stefna skólans að bjóða nemendum með þroskahömlun tveggja 

ára nám við skólann. Borgarholtsskóli var með þeim fyrstu sem gerðu ráð 

fyrir nemendum með fatlanir í skipulagi sínu (Borgarholtsskóli, 2013), þó 

einstaka framhaldsskólar hafi þá um nokkurt skeið boðið nemendum með 

fötlun skólavist eins og áður er vikið að. Í upphafi var um tveggja ára 

námstilboð að ræða en vorið 2002 útskrifuðust fyrstu nemendurnir eftir 

fjögurra ára framhaldsskólanám af sérnámsbraut (Eygló Eyjólfsdóttir, 2006). 

Á fyrstu árum okkar með sérnámsbrautina sóttu aðallega um nám við 

skólann nemendur úr sérskólum eða sérdeildum grunnskólanna. Samkvæmt 

minni reynslu hafa æ fleiri nemendur úr hinu almenna skólakerfi sótt um 

nám á sérnámsbraut í seinni tíð sem segir okkur að mun fleiri nemendur 

með þroskahömlun sækja nám í almennum grunnskólum. Svo virðist sem 

rekja megi það til aukinnar umfjöllunar og breytinga á lögum og 

reglugerðum um nám og skólagöngu allra nemenda og ekki síður til 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. 

Námsleg geta nemenda sem sækja nám hjá okkur á sérnámsbraut er 

mjög mismunandi og til að glöggva sig á því sækja um nám nemendur sem 

hafa ekki náð tökum á hefðbundnum námsþáttum úr grunnskóla, eru til 

dæmis ekki læsir. Á sérnámsbraut BHS eru nemendur sem þurfa aðstoð við 

athafnir daglegs lífs. Einnig eru við nám nemendur með góða námsfærni á 

ákveðnu sviði sem gerir þeim kleift að nýta sér almenna áfanga sem kenndir 
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eru á öðrum námsbrautum. Reynsla okkar er að það er sameiginlegt flestum 

nemendum brautarinnar að eiga í erfiðleikum með rökhugsun sem 

takmarkar stærðfræðinám og alla vinnu sem krefst þess að nemandinn 

dragi ályktanir og setji hluti í samhengi. Í svo margbreytilegum 

nemendahópi sem kennari á sérnámsbraut sinnir er vel ígrundað val á 

námsefni, námsgögnum, hvað og hvernig hann ætlar að kenna nemendum 

mjög mikilvægt (Ferguson, 1987; Tomlinson, 2000). 
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4 Nýjar áherslur í aðalnámskrá 

Í ritgerð um námskrá í nýjum búningi aðalnámskrár 2011 er nauðsynlegt að 

fjalla nánar um þá nýju þætti sem námskrá og námsbrautalýsing á að byggja 

á. Grunnþættir menntunar eru ný viðmið í aðalnámskrá sem taka þarf tillit 

til við gerð skólanámskrár og námskrá námsbrauta. Lykilhæfni er annað 

nýmæli aðalnámskrár og snýr að hæfni nemenda að námi loknu en horft er 

til hennar við námsmat og umsögn nemenda. Í námslýsingu áfanga eiga 

viðmið um þekkingu, leikni og hæfni nemenda við námslok á viðkomandi 

hæfniþrepi að koma fram og námshæfni metin. Þegar ný tilmæli 

aðalnámskrár eru borin saman við námskrárfræði má sjá nokkra tengingu 

við hugmyndir Eisners (2004) um námskrárgerð og áherslur í námi. Hann 

leggur áherslu á að nám nemenda efli dómgreind þeirra, þroski með þeim 

gagnrýna og frjóa hugsun, að þeir verði læsir í víðum skilningi, virkir í námi 

sínu og geti unnið með öðrum (Eisner, 2004).  

 Grunnþættir menntunar í námskrá 2011 4.1

Grunnþættirnir eru samfélagsmiðaðir og er meðal annars ætlað að stuðla 

að auknu jafnrétti og lýðræði auk þess að vera grundvöllur þess að skila 

góðum og ábyrgum einstaklingum út í þjóðfélagið (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Þannig eiga grunnþættir að fléttast inn í allt 

skólastarf, þeim er ætlað að undirstrika meginatriði almennrar menntunar 

og stuðla að aukinni samfellu í skólastarfinu öllu. Auk þess þurfa þeir að 

vera sýnilegir í gegnum allt skólastarfið og vera augljósir í inntaki 

námsgreina og námssviða varðandi þá þekkingu og leikni sem nemendur 

eiga að afla sér. Grunnþættirnir tengjast innbyrðis í menntun og skólastarfi 

og þannig er efnisvali og inntaki náms, leiks og kennslu ætlað að mótast af 

þeim. Vinnubrögð kennara og annarra starfsmanna skólans eiga að mótast 

af grunnþáttunum og efla þannig sjálfstæði, frumkvæði og þróun í 

skólastarfi. Við mat á skólastarfi er horft eftir því hvort og hvernig 

grunnþættirnir setja mark sitt á nám, leik og kennslu sem og skólastarfið í 

heild (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011). 

Þegar við skoðum nánar hvað læsi sem grunnþáttur menntunar felur í 

sér, er það gjarnan í hugum manna tengt því að lesa, að geta skrifað 

hugsanir sínar á blað og að skilja lesinn texta, en líta þarf á lestur í víðara 

samhengi (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011; Eisner, 2004). Við lestur 

notar lesandinn sína fyrri þekkingu og lífsreynslu til að skapa nýjan skilning 
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sem hann getur nýtt sér síðar í öðrum aðstæðum (Dewey, 2000b; Stefán 

Jökulsson, 2012). Hlutverk kennarans er þá fyrst og fremst að hjálpa 

nemendum í öllu námi sínu að nýta þá tækni og starfshætti sem standa 

nemendum til boða. Líta má svo á að starf kennarans sé hægt og bítandi að 

fara frá því að miðla þekkingu til nemenda til þess að leiðbeina nemendum 

við að spyrja spurninga og hvernig á að leita svara við þeim (Stefán 

Jökulsson, 2012). 

Menntun til sjálfbærni lýtur að því að gera einstaklinginn hæfan til að 

vera fullgildur þátttakandi í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi, taka meðvitaða 

afstöðu um umhverfismál, til efnahags og félagslegra þátta (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011). Með aukinni meðvitund um afleiðingar þess að ganga 

illa um náttúruna og ofnýta hana er hægt að vekja fólk til vitundar og breyta 

viðhorfum þess til hennar (Sigrún Helgadóttir, 2013). Skólar sem kenna 

nemendum sínum að ganga vel um umhverfi sitt og náttúru og gera 

nemendur meðvitaða um sjálfbæra þróun leggja grunn að breyttu hugarfari 

og skila til þjóðfélagsins meðvituðum þegnum til sjálfbærni. Mikilvægt er að 

þjálfa nemendur og auka færni þeirra og vitund til að virða og temja sér 

góða umgengni við umhverfi og náttúru í lífi og starfi (Sigrún Helgadóttir, 

2013). Sjálfbærni tengist öllum öðrum grunnþáttum, m.a. sköpun og læsi í 

víðum skilningi en einnig er félagslegi þátturinn augljóslega nátengdur 

þáttunum heilbrigði og velferð og lýðræði og mannréttindi. 

Í lýðræðisríki eiga borgarar að búa við lýðræði og mannréttindi og hafa 

tækifæri til að ráða þeim málum sameiginlega sem hafa áhrif á líf þeirra 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011;). Kenna ber lýðræði í skólanum og 

hvetja nemendur til að yfirfæra þann skilning sem þeir öðlast yfir á 

samfélagið. Mikilvægt er að skólinn bjóði nemendum sínum upp á fjölbreytt 

námsumhverfi sem er bæði andlega og verklega hvetjandi fyrir alhliða 

þroska nemenda. Menntun þarf að mennta alla manneskjuna og gera henni 

kleift að verða gerandi í eigin lífi (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011; Eisner, 

2004; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að jafnréttismenntun 

sé ætlað að skapa öllum nemendum tækifæri til að þroskast á eigin 

forsendum. Í námi sínu eiga nemendur að geta ræktað hæfileika sína og fá 

þjálfun til að lifa ábyrgu lífi í samfélagi sem er umburðarlynt, víðsýnt og 

frjálst (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011; Eisner, 2004). Jafnrétti og 

mannréttindi eru samofin þar sem nám sem eykur mannskilning gerir 

nemendur meðvitaða um þá fjölbreyttu flóru sem býr í mannkyninu og 

skilar frekar jákvæðum, umburðarlyndum og fordómalausum einstaklingum 

til þjóðfélagsins. Í skóla án aðgreiningar sem áhersla er lögð á í aðalnámskrá 
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eiga nemendur að upplifa jafnrétti í raun þar sem markmiðið er að allir taki 

virkan þátt í skólastarfinu óháð aldri, félagslegri stöðu, uppruna, kyni eða 

lífsskoðun (Eisner, 2004; Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). Jafnrétti sem grunnþáttur á að lita allt skólastarf. 

Nemendur eiga að upplifa í námi sínu þá hugmyndafræði sem liggur að baki 

því hvað er rétt, gott eða æskilegt að takast á um í samfélaginu. Mikilvægt 

er að efla nemendur í að taka þátt í umræðum, skiptast á skoðunum um 

mismunandi sjónarhorn og taka afstöðu (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013). 

Heilbrigði og velferð hvers einstaklings byggir á andlegri, félagslegri og 

líkamlegri vellíðan hans (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Í samfélagi 

þar sem hægt er að líta á skólann sem annað heimili nemenda er mikilvægt 

að hann sem stofnun sé meðvitaður um uppeldishlutverk sitt (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Sem 

hornsteinn menningar og samfélags leggur skólinn áherslu á tækifæri til 

þroska, frelsi til athafna, samhjálp og jafnræði með heilbrigði og velferð 

allra að leiðarljósi. Eitt af hlutverkum skóla er að gera nemendur færa um 

að spjara sig undir sem flestum kringumstæðum og verða stjórnendur í 

eigin lífi og nýta til þess öll samskiptin innan skólans, matinn, hreyfinguna 

og hvíldina sem þau njóta (Eisner, 2004; Margrét Héðinsdóttir og fl., 2013). 

Til að efla hæfileika og krafta nemenda þarf að skipuleggja nám við hæfi, 

búa þeim heilnæmt og öruggt umhverfi, hvetja þá til þátttöku og stuðla að 

samstarfi við sem flesta í nærsamfélagi og umhverfi þeirra (Margrét 

Héðinsdóttir o.fl., 2013; Tomlinson, 2001). 

Sköpun er ætlað að stuðla að persónulegu námi nemandans, ígrundun 

hans og frumkvæði í skólastarfi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Það 

býr kraftur í sköpun sem er ekki aðeins þýðingarmikill fyrir einstaklinginn 

sjálfan heldur einnig samfélagið allt sem hann er hluti af (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Það 

er mjög mikilvægt að hver einstaklingur finni sínar sterku hliðar svo hægt 

verði að hlú að þeim og styrkja, að hann fái að njóta sín í því sem hann er 

góður í og styrkja þannig sjálfsmynd sína (Eisner, 2004; Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Skapandi starf er hægt að samþætta við allar 

námsgreinar og á að vera samtvinnað öllu skólastarfi. Brýnt er að 

staðalímyndir festist ekki í sessi, og tryggja þarf eins og kostur er að allt nám 

höfði til beggja kynja. Jafnrétti og lýðræði helst í hendur við sköpun og með 

því að auka sköpun í skólastarfi stuðlum við um leið að kraftmiklu og 

fjölbreyttu starfi sem býr nemendur undir að takast á við það sem bíður 

þeirra í framtíðinni (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). 
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 Lykilhæfni 4.2

Lykilhæfni tekur til níu sviða og eru tengsl milli grunnþáttanna sex og 

lykilhæfninnar. Grunnþáttunum er ætlað að endurspeglast í öllu skólastarfi 

en lykilhæfnin tengir þá við kröfu um hæfni nemendanna og snýr 

lykilhæfnin bæði að almennri hæfni nemendanna sem og sértækri hæfni 

þeirra (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).  

Níu svið lykilhæfninnar eru námshæfni sem felur í sér sjálfsþekkingu, að 

nemandinn læri að þekkja eigin styrkleika og veikleika og geti tekið 

ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni tengist trú nemandans á eigin getu, 

fróðleiksfýsn hans og hæfileikanum til að beita þekkingu, leikni og hæfni við 

margvíslegar aðstæður (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Heilbrigði sem lykilhæfni leggur áherslu á góða heilsu og er þar átt við 

andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011). Þessi lykilhæfni gerir kröfu til að nemandinn geri sér grein fyrir því að 

hann ber bæði ábyrgð á sjálfum sér og umhverfi sínu. 

Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar felur í sér að búa til eða skapa 

eitthvað nýtt sem og að gera endurbætur á því sem þegar er til staðar 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Skólinn þarf að skapa skilyrði til að 

hvetja nemendur til frumkvæðis og virkja sköpunarkraft þeirra. 

Jafnrétti sem lykilhæfni felur í sér að nemendur fái menntun sem veitir 

þeim tækifæri til að þroskast, rækta hæfileika sína, lifa ábyrgu lífi og vera 

virkir þátttakendur við að skapa samfélag þar sem jafnréttis og réttlætis sé 

gætt (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Lýðræði og mannréttindi byggir á því að nemendur fái menntun sem 

leggur grunn að því að styrkja samábyrgð þeirra, meðvitund og virkni sem 

ábyrgir þjóðfélagsþegnar og eykur færni þeirra til að hafa áhrif og vera 

þátttakendur við mótun samfélagsins (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Menntun til sjálfbærni snýst um að efla færni nemenda til að takast á við 

aðstæður og afleiðingar sem samspil manns og náttúru hefur í för með sér, 

og þeir þekki til félagslegra og efnahagslegra þátta samfélagsþróunar 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

Læsi, tjáning og samskipti á íslensku höfðar til þess að nemandinn öðlist 

hæfni til að skilja og upplifa á gagnrýninn hátt umhverfi sitt og samfélag og 

um leið að taka þátt í mótun þess (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Að 

nemandinn geti tjáð sig í ræðu og/eða riti er mikilvæg forsenda þess að vera 

virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi þar sem íslensk menning og 

tunga tengir fortíð og nútíð þjóðarinnar saman. Læsi, tjáning og samskipti á 
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erlendum tungumálum gerir nemendum kleift að skilja menningu annarra 

þjóða og eykur víðsýni þeirra og virðingu fyrir þeim. 

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar er mikilvægt að leggja 

áherslu á í námi nemenda svo þeir öðlist hæfni til að nýta sér tölulegar 

upplýsingar til gagns og geti aflað, greint og metið upplýsingar ólíkra miðla 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

4.2.1 Hæfni – þekking - leikni 

Hæfni er skilgreind sem frammistaða á ákveðnu sviði sem hægt er að meta 

eða mæla með einhverjum hætti, að skilgreina afrakstur náms (Ragnhildur 

Bjarnadóttir 2008a og 2008b). Markmið eru sett fram þar sem margskonar 

hæfni og ítarleg og skýr viðmið um árangur eru tilgreind til að auka skilvirkni 

menntunar. Hæfnihugtakið á ekki eingöngu við um frammistöðu eða 

sýnilegan árangur, því líta má á hæfni sem innri persónulega getu sem nýtist 

í nýjum verkefnum. Hæfni getur einnig tengst áhuga og námshvöt nemenda 

þar sem hæfni getur vakið áhuga á viðfangsefni meðan skortur á hæfni 

dregur úr áhuga á viðfangsefninu (Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a og 2008b). 

Trú á eigin getu hefur mikil áhrif á frammistöðu nemenda í verklegum eða 

huglægum athöfnum og er af þeim sökum órjúfanlegur þáttur hæfninnar 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a). 

Hæfni og þroski hafa verið tengd saman sem órjúfanleg heild þar sem 

vaxandi hæfni í félagslegum samskiptum er merki um félagslegan þroska og 

aukin hæfni við vitræn verkefni er til marks um vitrænan þroska (Ragnhildur 

Bjarnadóttir 2008a). Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um hvað þeir vita 

og geta og mikilvægt er að þeir viti hvernig best er að beita þekkingu sinni 

og leikni til að bæta og hafa áhrif á umhverfi sitt. Hæfni er meira en þekking 

og leikni, hæfni felur líka í sér viðhorf og siðferðisstyrk, félagsfærni og 

frumkvæði, tilfinningar og sköpunarmátt (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011; Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a). Nemandinn þarf að geta aflað sér 

nýrrar þekkingar, leikni og hæfni og nýtt hana bæði sjálfum sér og öðrum til 

handa (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a 

og 2008b). 

Áhrifaríkasta leiðin til að efla nemandann felst í námi sem byggt er upp 

af öllum sex grunnþáttum menntunar sem fjallað hefur verið um. 

Námsmarkmið þurfa að snúa að þeirri hæfni sem nemandinn á að hafa 

öðlast í námi sínu og eiga námsgögn, kennslutæki, kennsluaðferðir og 

samskiptahættir að skipa þar stórt hlutverk til að stuðla að því að 

nemandinn nái markmiðum námsins (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 
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Þekking og leikni byggja saman upp hæfni nemandans og eru skilgreind í 

aðalnámskrá framhaldsskóla (2011). 

Þekking er skilgreind sem það að kunna skil á, það að vita (Íslensk 

orðabók, 1992). Þekking er safn staðreynda, kenninga, lögmála og aðferða 

sem er aflað með fjölbreyttum hætti eins og að horfa, lesa, hlusta á, upplifa 

og reyna. Þekkingu greinum við með því að flokka hana, ræða og bera 

saman og henni er miðlað á fjölbreyttan hátt bæði munnlega, verklega og 

skriflega, hún er hvort tveggja fræðileg og hagnýt (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). 

Leikni skilgreinir Íslensk orðabók (1992) sem fimi, færni eða hæfni. Leikni 

samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) felur í sér að geta beitt 

rökréttri hugsun, aðferðum og verklagi og er aflað með þjálfun og notkun 

þessara þátta. Leikni þarf einnig að vera til staðar við val á aðferðum og 

skipulagi verkferla og við miðlun þarf leikni til að beita vinnubrögðum, 

aðferðum mismunandi tjáningarforma og verkfærum. Leikni er bæði 

vitsmunaleg og verkleg (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). 

4.2.2 Námshæfni 

Nám hefur verið skilgreint sem breytingar á hæfni þar sem möguleikar til 

athafna breytast og getan til að takast á við huglæg og verkleg viðfangsefni 

eflist (Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a). Hæfni er meira en vitneskja, 

skilningur og færni; hugtakið felur í sér að nemandi sem býr yfir hæfni búi 

einnig yfir því sjálfstrausti og trú á eigin getu að geta beitt vitneskjunni, 

skilningnum og færninni í öllum athöfnum sínum (Ferguson o.fl., 1999; 

Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a). Hæfni tengist einnig menningarlegum 

viðmiðum og gildismati þar sem einstaklingurinn skilgreinir eigin hæfni út 

frá ríkjandi gildum hópsins sem hann tilheyrir og viðmiðanir hinna við mat á 

hæfni hans eru misjafnar og jafnvel háðar stöðu einstaklingsins í hópnum 

(Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a og 2008b). 

Námshæfni nemenda þarf að styrkja og í námi sínu eiga nemendur að 

geta sótt sér nýja þekkingu og leikni auk þess að vera færir um að beita 

þekkingu sinni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Nemendur þurfa að 

vera meðvitaðir um að vera skapandi í þekkingarleit sinni, sína ábyrgð, geta 

ígrundað og rökstutt ákvarðanir sínar og skoðanir. Það er því mikilvægt að 

skólinn skapi nemendum fjölbreytt og örvandi námsumhverfi og 

námsaðstæður bæði innan og utan skólans og gefi nemandanum þannig 

tækifæri til að auka víðsýni sitt og þekkingu á samfélaginu sem hann 

tilheyrir. Námshæfni er undirstöðuþáttur í skólastarfinu því hún byggir á 

sjálfskilningi og áhuga nemandans, að hann þekki sínar sterku og veiku 
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hliðar og geti tekið ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni byggir einnig á 

eðlislægri forvitni einstaklingsins, trú hans á eigin getu, áhugahvöt og 

hæfileika til að beita hæfni sinni í margvíslegum verkefnum og á 

uppbyggilegan hátt. Skólinn þarf að sjá til þess að örva samskiptahæfni 

nemenda og byggja á jafnrétti og virðingu fyrir öðrum um leið og 

nemandinn þjálfast í að tjá skoðanir sínar (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011). 

4.2.3 Hæfniþrep 

Í nýrri aðalnámskrá er gert ráð fyrir að nemendur geti lokið námi af ólíkum 

hæfniþrepum námsbrauta. Hæfniþrepin eru fjögur og tilgreinir hvert þeirra 

þær hæfnikröfur sem nemendur þurfa að uppfylla við námslok. 

Nám á hæfniþrepi eitt felur í sér almenna menntun og er áhersla á 

alhliða þroska og lýðræðislega virkni nemenda sem eykur möguleika þeirra 

að verða virkir þjóðfélagsþegnar að námi loknu. Nám á starfsbraut fyrir 

nemendur með þroskahömlun er skilgreint á hæfniþrepi eitt. Námslok á 

hæfniþrepi tvö miðar að því að undirbúa nemendur faglega undir frekara 

nám eða sérhæfð og lögvarin störf. Nám á hæfniþrepi þrjú felur í sér 

undirbúning undir háskólanám, listnám, sérhæft starfsnám eða lögvarin 

störf. Á fjórða hæfniþrepi felur námið í sér mun meiri faglega sérhæfingu og 

undirbúning tengdan þróun og nýsköpun. Nám á hæfniþrepi fjögur er 

skilgreint sem viðbótarnám við framhaldsskóla. Þekkingar-, leikni- og 

hæfniviðmið sem tilheyra viðeigandi hæfniþrepi námsbrautar á að 

skilgreina í skólanámskrá (Aðalnámskrá framhaldsskóla,2011). 

 Samantekt 4.3

Þessir nýju áhersluþættir aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 sem að framan 

voru kynntir gera að mínu mati kröfu um fjölbreytta kennsluhætti til að 

mæta grunnþáttum og lykilhæfni menntunar sem eiga að fléttast inn í nám 

nemenda. Auk fjölbreytni í kennsluháttum er nauðsynlegt að val á 

námsgreinum hæfi þeim nemendahópi sem námsbrautarlýsing á við. Þar 

skipar víðtæk þekking kennara á þeirri hugmyndafræði sem liggur til 

grundvallar áhrifaríku námi nemenda með þroskahömlun stórt hlutverk 

ásamt því að þeir kunni skil á og geti beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum. Í 

lýsingu námsbrauta og áfanga þarf að tilgreina viðmið um þekkingu, leikni 

og hæfni sem æskilegt er að nemendur hafi náð að tileinka sér í námi sínu. 

Fjölbreytt og upplýsandi námsmat sem endurspeglar hæfni nemenda við 

námslok er mikilvægt svo það nýtist þeim í framtíðinni. 
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Í kjölfar nýrrar aðalnámskrár er nauðsynlegt að endurnýja 

námsbrautarlýsingar samkvæmt nýjum áherslum. Það krefst vandvirkni og 

íhugunar þegar kemur að vali námsgreina sem kenna skal. Það er því ekki úr 

vegi að spyrja þá sem námið snertir þ.e. kennara, nemendur og foreldra 

þeirra um æskilegar námsáherslur. 
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5 Rannsóknin 

Þessi kafli greinir frá aðferðafræði rannsóknar sem er starfendarannsókn og 

rannsóknarspurningu. Þá er fjallað um markmið hennar, sagt frá 

þátttakendum og vali á gagnaöflunaraðferðum. Loks er gerð grein fyrir 

gagnagreiningu og siðferðilegum þáttum rannsóknar. 

 Aðferðafræði og rannsóknarspurning 5.1

Starfendarannsókn er leið rannsakanda að skoða eigið starf, íhuga það og 

meta hvort það mæti væntingum hans (McNiff, 2010). Í þeim fræðum sem 

starfendarannsóknir byggja á er fagmennska kennarans ein af undirstöðum 

þeirrar aðferðar, eða eins og Jean McNiff (2010) bendir á gerir 

starfendarannsókn kennara kleift að skoða eigið starf og þannig að bæta sig 

sem fagmaður. Starfendarannsókn byggir á ígrundun og sjálfsrýni og 

mikilvægt er að vanda vel til vinnubragða og tryggja áreiðanleika þeirra svo 

niðurstöður verði trúverðugar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Á meðan á 

rannsókn stendur þarf rannsakandi að safna gögnum til að geta metið og 

endurmetið starf sitt á raunhæfum grunni. Gögnin þurfa að vera lýsandi 

fyrir rannsakandann og eiga við um starf hans og upplifanir, til að nýtast 

honum við úrvinnslu og ákvarðanatöku um áframhaldið. Fyrstu gögnin í 

starfendarannsókninni sýna stöðuna í upphafi, á hverju rannsóknar-

spurningin byggir (McNiff, 2010). 

Í sama streng tekur Richard Schmuck (2006) þar sem hann telur 

starfendarannsókn vera skipulagða úttekt, yfirvegaða leit að upplýsingum, 

samhengi eða þekkingu. Starfendarannsókn felur í sér sjálfs íhugun, 

sjálfsskoðun, sem er innávið og huglæg, hún er rannsóknarmiðuð úttekt 

sem lítur að ytra vettvangi og söfnun upplýsinga (Schmuck, 2006). 

Starfendarannsókn er formleg rannsókn á þeim sem hana framkvæmir og 

því félagslega kerfi sem hann tilheyrir (Schmuck, 2006). Kennari sem sjálfur 

rannsakar eigið starf eflist sem fagmaður og skilningur hans á skólastarfinu 

eykst (Hafþór Guðjónsson, 2011). 

Rannsóknir á störfum kennara hafa flestar verið unnar af utanaðkomandi 

aðilum (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Niðurstöður þeirra sýna að 

kennsla byggir á ákveðinni grundvallarþekkingu sem gert er ráð fyrir að 

kennarar búi yfir og nýti í kennslunni. Í síbreytilegu þjóðfélagi er mikilvægt 

að kennarar endurskoði námsáherslur og námsefni í takt við líðandi stund til 
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að undirbúa nemendur undir líf og starf svo þeir geti orðið fullgildir 

þátttakendur í samfélaginu sem þeir tilheyra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). 

Ég valdi aðferðir starfendarannsókna til að leggja drög að nýrri 

námsbrautarlýsingu fyrir sérnámsbraut Borgarholtsskóla og finna áherslur 

sem æskilegar eru í námi nemenda. Þessi rannsóknaraðferð gefur mér 

tækifæri til að nota fjölbreyttar aðferðir við rannsóknarvinnuna. Í upphafi 

skoðaði ég hvað var til staðar og í framhaldi af því hverju ætti að breyta, 

gerði mér grein fyrir því sem ég vildi skoða og gerði tillögu um nýja 

námsbrautarlýsingu (Ary, D., Jacobs, L. C., Sorensen, C., 2010). Ég skoðaði 

núverandi námskrá sérnámsbrautar og bar saman við nýjar áherslur 

aðalnámskrár 2011 til að meta hverju var nauðsynlegt að breyta. Einnig 

kynnti ég mér fræðilegan bakgrunn námskrárgerðar og tók saman það sem 

ég taldi styðja við framsetningu námsbrautarlýsingu sérnámsbrautar. 

Skortur á faglegri umræðu kennara á milli getur hamlað allri skólaþróun því 

mikill mannauður liggur í hverjum kennara sem nauðsynlegt er að þeir deili 

sín á milli og læri hver af öðrum (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Hluti af 

starfendarannsókn minni fólst í að leitað var beint til kennara 

sérnámsbrautar, nemenda og foreldra með viðtölum og könnunum til að fá 

hugmyndir þeirra um æskilegar námsáherslur. 

 Sem kennari við sérnámsbraut Borgarholtsskóla get ég fylgt 

niðurstöðum eftir og tekið viðeigandi ákvarðanir byggðar á rannsókninni. 

Rannsóknarspurningin sem ég legg til grundvallar við gerð viðtalsramma 

og kannana er: 

 Hvaða námsgreinar eru mikilvægar fyrir nemendur á 

sérnámsbraut BHS til að undirbúa þá á þann hátt sem gagnast 

þeim vel í framtíðinni? 

 Markmið starfendarannsóknar 5.2

Starfendarannsóknin felst í að endurskoða námskrá sérnámsbrautar BHS og 

leggja drög að nýrri námskrá fyrir hana í ljósi þeirra breytinga sem komnar 

eru fram í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla 2011. 

Markmið starfendarannsóknar er annars vegar að skoða fræðilegar 

forsendur námskrárgerðar og þá ytri þætti sem hafa áhrif á námskrá og hins 

vegar að finna út hvaða námsgreinar þátttakendur telja nauðsynlegar í námi 

nemenda á sérnámsbraut BHS. Í upphafi rannsóknarinnar skoðaði ég 

gildandi námskrá sérnámsbrautar og skýrslu vinnuhóps á vegum Mennta- 

og menningarmálaráðuneytis um dæmabraut fyrir starfsbraut í 
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framhaldsskóla (Kristján Ásmundsson og fl., 2012) til að bera saman 

námsgreinar sem kenndar eru í dag við tillögur vinnuhóps. Í leit að svörum 

við því hvaða áherslur er mikilvægt að hafa í námskrá lá beinast við að leita 

til þeirra sem hafa mest af náminu að segja eða kennara, nemenda og 

foreldra á sérnámsbraut. Viðtöl voru tekin við kennara brautarinnar og 

könnun lögð fyrir nemendur og foreldra þeirra í þeim tilgangi að fá 

hugmyndir þeirra og skoðanir á þeim námsgreinum sem þeir teldu 

mikilvægast að hafa í námskrá. Starfendarannsókn sem félagsleg úttekt, eða 

gagnrýnin starfendarannsókn hefur löngum byggt á samvinnu meðal 

kennara, nemenda og annarra hlutaðeigandi aðila (Cochran-Smith, 2009). 

Aðferðir starfendarannsókna hentuðu mér vel til að leggja drög að nýrri 

námskrá sérnámsbrautar þar sem þær gefa svigrúm til að velta vöngum og 

leita svara við þeim spurningum sem vöknuðu á ferlinum og skoða hvert 

skref sem taka þurfti við námskrárgerðina (Schmuck, 2006, Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). 

Ég leitaði í námskrárfræði um fræðilegan bakgrunn námskrár, til að átta 

mig á hvers vegna við setjum fram námskrá og skilja hvað er æskilegt að 

komi fram í henni. Einnig var tekinn saman ytri rammi fyrir nám nemenda 

með þroskahömlun í framhaldsskóla og hvað felst í hugmyndafræðinni um 

skóla án aðgreiningar. Áherslur í nýrri aðalnámskrá bar ég saman við 

áherslur í þeirri eldri. Sú spurning sem brann heitast við þessa vinnu laut að 

þeim námsáherslum sem eiga að vera í nýrri námskrá sérnámsbrautar og 

því lá beinast við að skoða hug þátttakenda til þess. 

5.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar tengjast allir sérnámsbraut Borgarholts-

skóla. Rannsóknin er staðbundin þar sem hún lýtur að gerð námskrár fyrir 

sérnámsbraut og val á þátttakendum því bundið þeim sem tengjast henni. 

Um er að ræða hentugleikaúrtak þar sem könnunin miðast við þarfir þeirra 

nemenda sem stunda nám á sérnámsbraut. Ekki er verið að færa 

niðurstöður yfir á aðrar starfsbrautir (sérnámsbrautir) framhaldsskóla, þó 

ekki sé útilokað að þær geti nýst sambærilegum námsbrautum (Ary o.fl., 

2010). 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru þrír, tvær konur og einn 

karl, og gáfu þau öll samþykki sitt til þátttöku. Tveir kennaranna eru með 

þroskaþjálfamenntun auk viðbótarmenntunar til framhaldsskólaréttinda og 

höfðu þeir einungis tveggja ára starfsreynslu á starfsbraut framhaldsskóla. 

Þriðji kennarinn er með kennaramenntun auk sérkennaramenntunar og sex 

ára starfsreynslu á braut skólans. 
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Á síðustu árum hafa nýjar umleitanir beint sjónum sínum meira að því að 

vinna námskrá í samstarfi við nemendur sem leið í átt að meiri réttsýni og 

lýðræði í námstækifærum þeirra. Sameiginleg námskrárgerð gerir 

nemendum kleift að breyta sambandi sínu við skólann sinn og samfélagið og 

að hafa áhrif í breiðara félagslegu, menningarlegu og pólitísku umhverfi 

(Cochran-Smith, 2009; Schmuck, 2006). Út frá þeirri hugmyndafræði að 

nemendur gætu komið skoðunum sínum á framfæri og verið virkir 

þátttakendur við ákvarðanir í námi þeirra var lögð könnun fyrir þá í 

skólanum. Markmið með könnun nemenda var að skoða hvernig 

nemendum líkaði að stunda nám í þeim námsgreinum sem spurt var um. 

Nítján nemendur af tuttugu og þremur nemendum brautarinnar tóku 

könnunina. 

Foreldrar nemenda fengu könnun senda heim og var gert ráð fyrir að 

hún yrði fyllt út þar. Könnun til foreldra hafði það markmið að fá hugmynd 

um sýn þeirra á námsgreinar sem nemendur ættu að læra á sérnámsbraut. 

Svör við könnun bárust frá þrettán foreldrum tuttugu og þriggja nemenda. 

Áminning var send til foreldra um að svara og senda könnun til baka í 

skólann, sem ýtti við nokkrum foreldrum en engar athugasemdir bárust frá 

þeim sem ekki svöruðu. Foreldrar geta haft áhrif á gerð námskrár og því er 

mikilvægt að gefa þeim tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri 

(Marsh & Willis, 2003). 

 Gagnaöflun 5.3

Í starfendarannsókn öflum við „rannsóknargagna því þau gefa vísbendingar 

um hugboð eða staðfestingu á framkvæmd en þau eru jafnframt heimildir 

um ákveðna þróun eða breytingar“ (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Gögnunum er ætlað að gefa okkur svör við rannsóknarspurningunni og gera 

kleift að setja fram niðurstöður á sannfærandi hátt. Margar aðferðir eru til 

við að afla gagna í starfendarannsókn og ræðst áreiðanleiki rannsóknar af 

rannsóknaraðferðum, rannsóknargögnum og vönduðum vinnubrögðum 

(McNiff, 2010; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Gögnin sem notuð voru í rannsóknarvinnunni voru: rannsóknardagbók, 

viðtöl og spurningakönnun. Viðtöl voru tekin við kennara sérnámsbrautar 

og spurningakannanir lagðar fyrir nemendur og foreldra þeirra. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011, skýrsla vinnuhóps Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um dæmabraut fyrir starfsbraut í 

framhaldsskóla (Kristján Ásmundsson og fl., 2012) og námskrá sérnáms-

brautar Borgarholtsskóla (Borgarholtsskóli, 2013) voru einnig gögn við 

rannsóknarvinnuna. 
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5.3.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbókin er tæki rannsakanda til að halda utan um ferli 

rannsóknarinnar, hann skráir niður upplifun sína, hugsanir, hugmyndir, hvað 

hann hefur lært, vangaveltur um hvað gengur vel og hvað ekki (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Rannsóknardagbókin byggir á hugleiðingum mínum 

meðan á rannsóknarferlinu stóð. Vangaveltur mínar endurspegla glímuna 

við að gera viðtalsramma fyrir kennara og setja upp kannanir fyrir 

nemendur og foreldra þeirra, hvernig best væri að útfæra þær á einfaldan 

og skiljanlegan hátt sérstaklega fyrir nemendur. Rannsóknardagbókin 

geymir einnig hugmyndir mínar að útfærslu námbrautarlýsingar og 

hugleiðingar um tengsl fræðanna við námskrárgerðina. Rannsóknar-

dagbókin var mér góð til að taka á móti og geyma vangaveltur mínar og 

hugmyndir á leið minni að drögum að námsbrautarlýsingu og ritgerðinni 

sem hana geymir. 

5.3.2 Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við kennara sérnámsbrautar til að fá skýra mynd af 

hugmyndum þeirra um starf brautarinnar og hvað þeir teldu mikilvægt að 

kenna nemendum á fjórum námsárum þeirra. Viðtölin fóru fram í 

Borgarholtsskóla þann 29. janúar 2013 og tóku þau frá 20 – 33 mínútur. Ekki 

verður vísað til þátttakenda sérstaklega í tilvitnunum í þá. Samkvæmt 

hugmyndafræði eigindlegrar aðferðafræði eru viðtöl gagnleg til að skilja og 

túlka samfélagið í heild sem og einstaklingana sem í því búa og skoða 

fyrirbæri við sem eðlilegastar aðstæður (Lichtman, 2013). 

Viðtölin voru hálfopin og viðtalsrammi (sjá viðauka A) notaður, en þess 

gætt að viðmælendur gætu tjáð sig ótruflað. Opin spurning við upphaf 

viðtals er góð leið til þess að fá kennara til að opna sig og tala um það sem 

þeir þekktu og voru að gera í núinu, það sem stóð þeim næst og var vonandi 

efst í huga þeirra. Þegar tekið er opið viðtal hefur rannsakandinn tiltekið 

markmið með viðtalinu en viðmælandi ræður miklu um hvernig viðtalið 

þróast. Mikilvægt er að rannsakandi vandi vel til fyrstu spurningar þar sem 

hún gefur tóninn. Við gerð viðtalsramma var haft í huga að setja fram 

nokkur meginþemu og spurningar, spurningar um sjónarmið sem 

viðmælandi getur tjáð sig um með sínum eigin orðum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011; Lichtman, 2013). 

Í samtölum mínum við kennara lagði ég áherslu á að fá eins ítarlegar 

upplýsingar og unnt var um hugmyndir þeirra og væntingar í kennslu 

nemenda með þroskahömlun á sérnámsbraut BHS. Meðan á viðtölum stóð 

fann ég hve erfitt [var] fyrir mig sem starfsmann sérnámsbrautar að vera í 
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hlutverki rannsakanda, að leiðast ekki út í samræður við viðmælendur mína 

(dagbók í febrúar, 2013). Allar upplýsingar fara í gegnum rannsakanda og 

verða fyrir áhrifum af reynslu hans, þekkingu, færni og bakgrunni. Það var 

því ofarlega í huga mínum að þeirra sýn á skólastarfið yrði ekki fyrir áhrifum 

frá mér sem rannsakanda og þar með í aðalhlutverki rannsóknar við söfnun 

og greiningu gagna (Lichtman, 2013). 

5.3.3 Spurningakannanir 

Til að skoða hug foreldra og nemenda um æskilegar námsáherslur voru 

lagðar spurningakannanir fyrir þá. Spurningakannanir „geta hjálpað 

[rannsakanda] til að ná ákveðinni sýn yfir viðhorf, skilning eða sjónarmið“ 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011. Bls. 11) þátttakenda og auðveldar honum að 

ná til fleiri (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í rannsókn þar sem könnun er lögð 

fyrir spyr rannsakandi spurninga, hann spyr um álit þátttakenda, skoðanir 

þeirra eða annað sem til athugunar er hverju sinni og safnar upplýsingum 

saman til að fá niðurstöður eða skýra mynd af þeim atriðum sem 

spurningakönnun náði til (Ary o.fl., 2010). 

Við útfærslu könnunarinnar sem send var til foreldra í þessari rannsókn 

voru teknir námsþættir úr skýrslu sem vinnuhópur um dæmabraut fyrir 

starfsbraut í framhaldsskóla vann fyrir Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið (Kristján Ásmundsson og fl., 2012). Könnunin var tvíþætt, annars 

vegar voru settir upp bóklegir og verklegir áfangar og tilgreint innan hvors 

um sig þær námsgreinar sem þeim tilheyrðu og undir hverja námsgrein voru 

listaðir þeir námsþættir sem við áttu (sjá viðauka B). Fyrirmælin voru síðan 

að þátttakendur voru beðnir að strika yfir þá námsþætti innan hverrar 

námsgreinar sem þeir teldu að hentuðu ekki þeirra unglingi. Í seinni hluta 

könnunar voru námsgreinar bóklegra áfanga annars vegar og námsgreinar 

verklegra áfanga hins vegar tilgreindir og þátttakendur beðnir að raða 

námsgreinum innan hvors sviðs eftir mikilvægi frá einum upp í fimm, þar 

sem einn hafði mesta vægi en fimm það minnsta. Ekki var farið fram á að í 

könnun kæmi fram hvort foreldrið/forráðamaður fyllti út könnun. Til að 

meta hvort könnun til foreldra væri fullnægjandi benti leiðbeinandi minn 

mér á að biðja nokkra foreldra að meta hana. Forkönnun var send til mæðra 

þriggja nemenda sem tóku vel í að forprófa hana og sendu mér 

athugasemdir til baka. 

Nemendur fengu könnun þar sem þeir mátu námsgreinar og námsþætti 

undir hverri grein og áttu að merkja við hvernig þeim liði í viðkomandi 

kennslutímum. Valmöguleikar vour þrír og gátu þeir valið um; mjög vel – vel 

- sæmilega. Kannanirnar voru útfærðar í þremur útfærslum til að mæta getu 
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nemenda og voru eftirfarandi: könnun sem eingöngu var á prentuðu máli 

(sjá viðauka C), sama könnun þar sem búið var að bæta við lýsandi 

andlitsmyndum með valmöguleikum (sjá viðauka D) og sú þriðja var 

einfölduð og myndir sem nemendur þekktu sem tákn fyrir námsgreinar 

notaðar til að velja útfrá (sjá viðauka E). Það er kostur við 

spurningakannanir að hægt er að safna fjölbreyttum gögnum á stuttum 

tíma, en þessi aðferð getur verið flókin og vanda þarf spurningagerð eins og 

orðalag, gerð svarkosta og röð spurninga (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Könnun nemenda var lögð fyrir í skólanum og sáu umsjónarkennarar um 

framkvæmd hennar. Nemendur voru beðnir að taka könnun foreldra með 

heim í lokuðu umslagi og fengu foreldrar tilkynningu um það í vefpósti. 

 Gagnagreining 5.4

Þegar viðtöl höfðu verið greind kom í ljós það gríðarlega magn upplýsinga 

sem þau höfðu að geyma og ég velti fyrir mér hvernig best væri að vinna úr 

þeim. Viðtölin voru hljóðrituð en síðan skrifuð inn í tölvu og prentuð út til 

frekari vinnslu. 

Úrvinnsla viðtalsgagna fólst í því að finna lykilatriði sem voru skoðuð og 

flokkuð og í framhaldi af því kom ég auga á þemu (Lichtman 2013). Ég velti 

fyrir mér hvað gögnin höfðu að segja? Þau eru vísbending um þá þætti sem 

hafa svargildi við rannsóknarspurningunni (McNiff, 2010). 

Niðurstöður úr könnunum nemenda og foreldra um vægi námsgreina 

voru settar upp í línurit (sjá viðauka F og G) og eru lýsandi fyrir val beggja 

þátttökuhópa. 

Æskilegar námsgreinar og námsáherslur á sérnámsbraut BHS voru 

leiðarljós við úrvinnslu rannsóknargagna, flokkun þeirra og leit að þemum. 

 Siðferðilegir þættir 5.5

Í starfendarannsókn er lítil fjarlægð milli rannsakanda og þátttakenda og því 

óhjákvæmilegt að ég sem rannsakandi á eigin starfsvettvangi tengist 

viðfangsefninu. Við undirbúning rannsóknar þarf að huga að því að hún 

uppfylli siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Engin rannsókn 

er þess verð að vera gerð án þess að vandað sé til hennar og er 

starfendarannsókn þar engin undantekning. Siðfræði fjallar um siðferði og 

reynir að svara spurningum um rétt og rangt, gott eða illt (Ary o.fl., 2010; 

Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsókn mín meðal kennara, foreldra og 

nemenda er ekki persónugreinanleg en tilkynning um hana var send til 

Persónuverndar. 
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Við upphaf rannsóknarvinnu var farið fram á leyfi hjá skólameistara að 

gera könnun í skólanum. Foreldrar fengu bréf þar sem þeim var kynnt 

rannsóknarferlið, tilgangur þess og markmið svo þeir gætu tekið upplýsta 

ákvörðun um samþykki sitt fyrir þátttöku auk þess sem tekið var fram að 

þáttakendur gætu hætt við þátttöku ef þeir vildu. Í bréfinu var farið fram á 

skriflegt samþykki fyrir þátttöku þeirra auk þess sem óskað var eftir 

skriflegu leyfi til að nemendur undir 18 ára aldri tækju könnunina. Kennarar 

tóku vel beiðni minni um viðtöl og gáfu allir samþykki sitt. Í rannsóknum ber 

rannsakanda að veita þátttakanda sem bestu upplýsingar um í hverju 

þátttakan felst, hvernig upplýsingar hans verða birtar og fá hjá honum 

skriflegt samþykki fyrir þátttöku (Ary o.fl., 2010; McNiff, 2010; Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

 Samantekt 5.6

Það liggur nokkuð ljóst fyrir hvaða námsgreinar verða lagðar fram í tillögu 

að námsbrautarlýsingu sérnámsbrautar BHS. 

Niðurstöður viðtala og niðurstöður kannana hafa leitt í ljós að 

þátttakendur eru frekar sammála um þær námsgreinar sem æskilegt er að 

kenna nemendum sérnámsbrautar. Í tillögu að námsbrautarlýsingu verður 

gerð grein fyrir þeim tveimur námsgreinum sem fengu mesta vægið í 

rannsókninni. 
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6 Niðurstöður 

Niðurstöður eru í tveimur hlutum, annars vegar eru teknar hugmyndir 

þátttakenda um áherslur í námskrá og hins vegar eru tillögur að námskrá. 

 Hugmyndir kennara, nemenda og foreldra um áherslur í 6.1
námskrá 

Í niðurstöðum eru þátttökukennarar ekki aðgreindir eftir einstaklingum 

heldur er sameiginleg rödd þeirra látin hljóma í gegnum umfjöllun. Í 

samantekt úr viðtölum kennara fylgi ég áherslum þeirra og tek hvert þema 

til umfjöllunar og flétta inn í niðurstöður úr könnun nemenda og foreldra. 

6.1.1 Lífsleikni sem heildarrammi 

Áberandi var við úrvinnslu viðtala hvað kennarar voru á sama máli gagnvart 

mikilvægi lífsleiknikennslu nemenda á brautinni. Markmið með líflseikni á 

„að vera tenging við samfélagið … að gera nemendur … klára að takast á við 

að lifa sem sjálfstæðustu lífi í raun og veru“ sagði kennari. Lífsleiknin er 

mikilvæg námsgrein fyrir nemendur „því þeir verða að læra allt sem 

viðkemur þeim sem unglingum … kenna þeim mörk, að setja sér mörk og 

setja sér markmið“ var ofarlega í huga kennara og að „kunna að vera partur 

af hóp, kunna að lesa í aðstæður, kunna að taka tillit til annarra“ hafði 

kennari á orði. Foreldrar voru sammála kennurum um mikilvægi 

lífsleiknikennslu í námi nemenda til að undirbúa þá undir líf og starf í 

framtíðinni. Eins og sjá má á myndum 1 og 2 í viðauka F völdu átta foreldrar 

af þrettán sem svöruðu, lífsleikni mikilvægustu bóklegu námsgreinina og sjö 

foreldrar af þrettán völdu hana veigamestu verklegu námsgreinina. Í 

athugasemd kom fram hjá foreldri mikilvægi þess að nemendur lærðu 

framkomu, virðingu, „kurteisi og að bera ábyrgð. Þetta helsta sem hver 

einstaklingur vill helst gera vel. Og að læra um peninga (eða viðskipti) og 

hvað þeir þýða“ (aths. foreldris í febrúar 2013). Nemendur velja lífsleikni 

sem þá námsgrein sem þeim líkar best við en í þeim tímum er lögð áhersla á 

samskipti og fjölbreyttar umræður sem eru þeim að skapi. Lífsleikni er 

mikilvæg námsgrein taldi kennari því hægt er að fella svo margar aðrar 

námsgreinar þar undir og nefndi sem dæmi „samfélagsfræði … íslensku og 

stærðfræði“. Lífsleikni er einnig gagnlegur undirbúningur fyrir starfsnám 

nemenda sem byggir töluvert á sjálfstæði þeirra og samskiptum við aðra. 
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6.1.2 Starfsnám 

Starfsnám, sérstaklega á þriðja og fjórða námsári þarf að vera stór hluti 

námsins að mati allra kennaranna. Starfsþátttaka tekur við hjá flestum 

nemendum að námi loknu og því mjög mikilvægt að undirbúa þá vel með 

því að leggja áherslu á starfsnámið. Kennari taldi að starfsnám þyrfti að vera 

„markvisst á þriðja og fjórða ári, að byggja það þannig upp að … kenna þeim 

hvað það er að fara á vinnumarkaðinn, … hvernig hegða ég mér, hvað segi 

ég í matsalnum, hvernig spjalla ég við vinnufélagana. Það er þýðingarmikið 

fyrir nemendur að kynnast mismunandi vinnustöðum og kynnast 

fjölbreyttum störfum með því að „fara í heimsókn á vinnustaði, … og … læra 

um hvað er gert á vinnustöðum“ sagði kennari. Nauðsynlegt er að kenna 

nemendum „stundvísi og kenna þeim að vinna svona alvöru störf, … þau eru 

að gera gagn, … þau sjá vörurnar sem þau voru að verðmerkja úti í búð, 

þannig að það gætu verið þau sem hefðu límt þetta strikamerki á“ kom 

fram hjá kennara. Mikilvægi starfsnáms kemur glöggt fram hjá 

viðmælendum sem liður í að kenna nemendum m.a. framkomu, sjálfstæði 

og vera virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Mat foreldra á bóklegu og 

verklegu starfsnámi er skýrt ef tekin eru saman gildin 1, sem hefur mesta 

vægi og 2, sem hefur næst mest vægi. Jákvætt viðhorf foreldra til þess 

kemur vel fram á myndum 1 og 2 í viðauka F. Ánægja nemenda með 

starfsnámið og jákvætt viðhorf þeirra til þess kom mjög einnig skýrt fram í 

niðurstöðum (sjá mynd 3 í viðauka G). 

6.1.3 Bóklegar greinar 

Þó mikil áhersla hafi verið á lífsleikni og starfsnám voru allir kennarar á einu 

máli um mikilvægi þess að kenna bóklegar greinar. „Þetta er auðvitað 

menntastofnun og mér finnst við ekki mega gleyma því að við erum að 

kenna … fög, þetta er skóli“, sagði kennari. Í annarri umræðu um bóklegar 

greinar fannst kennara „mjög mikilvægt að kenna íslensku, … stærðfræði … 

og samfélagsfræði“. Foreldrar og nemendur voru sama sinnis og sagði 

nemandi að hann vildi fá „þyngri íslensku“ og annar vildi „fara oftar á 

bókasafn“. Enska var einnig nefnd hjá kennurum sem mikilvæg námsgrein 

„það er svo mikið af ensku í kringum okkur, … þau eru svo mikið í tölvum, … 

þá skiptir máli að kunna soldið í ensku, þetta helst svona í hendur“ kom 

fram hjá kennara. Óskir nemenda voru á sömu nótum og vildi nemandi „fá 

meiri ensku“ en annar vildi „fá fleiri tungumál“ svo það er augljóst að þeir 

vilja hafa töluvert um nám sitt að segja. Í umræðunni um faggreinar eins og 

íslensku, ensku, samfélgasfræði og heimilisfræði töluðu kennarar um að 
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samþætta námsgreinar, „í gegnum heimilisfræðina getur maður kennt 

íslensku og stærðfræði“ minnti kennari á.  

Það er sameiginlegt álit kennara að þeir telja mikilvægt að efla 

sjálfsmynd nemenda strax þegar þeir koma í skólann, en margir nemendur 

eru með brotna sjálfsmynd við upphaf skólagöngunnar. Kennari lagði 

áherslu á að efla sjálfsmynd nemenda til að „kenna þeim mörk, að setja sér 

mörk og setja sér markmið og láta þau vera … sjálfbjarga og sjálfstæð í 

vinnu“. Annar kennari taldi að: „ef þau hafa trú á verkefninu og trú á 

sjálfum sér geta þau svo ótrúlega margt“. Sjálfsmyndin er „lykillinn að 

náminu … sjálfsmyndin skipti öllu fyrir nám“ sagði kennari og taldi mikilvægt 

að „styrkja hana og vera með nám við hæfi, það sem nemandinn ræður 

við“. Í sama streng tekur foreldri sem vill „að námið sé einstaklingsmiðað að 

áhugasviði og hæfni / getu einstaklingsins“ (aths. foreldris í febrúar 2013). 

6.1.4 Nemendur 

Við samantekt úr könnun nemenda kom berlega í ljós að viðhorf þeirra til 

námsins, voru almennt mjög jákvæð gagnvart flestum þeim námsgreinum 

sem þeir hafa setið í. Jákvætt mat nemenda endurspeglar reynslu mína í 

starfi með þeim en þeir eru almennt glaðir og ánægðir í skólanum. 

Nemendur eru ánægðir og líkar best í lífsleiknitímum eða í starfsnámi, í 

kjölfarið fylgdu aðrar námsgreinar svo sem íþróttir, heimilisfræði og 

listgreinar. Bóklegar greinar eins og íslenska, stærðfræði og samfélagsfræði 

voru ekki jafn hátt metnar hjá nemendum þó þær hafi verið vel yfir 

meðallag á ánægjuvoginni (sjá mynd 3 í viðauka G). Í athugasemdum sem 

nemendur skrifuðu um óskir sínar varðandi námið kom skýrt fram hver vilji 

þeirra er og hvað þau vilja læra í skólanum. Nemendur vildu sumir fá meira 

nám og þyngra námsefni auk þess að „fara oftar í keilu“ sem nemandi lagði 

til eða „fara í málmsmíði“ sagði annar, en sú grein stóð nemendum til boða 

til skamms tíma þó svo hafi ekki verið síðustu ár. 

6.1.5 Foreldrar 

Foreldrar telja lífsleikni mikilvægustu námsgreinina bæði í bóklegu og 

verklegu námi en í kjölfarið koma íslenska og tungumál ásamt starfsnámi. 

Aðrar greinar eins og samfélagsgreinar, íþróttir, listir, iðngreinar og 

raungreinar fengu minna vægi (sjá myndir 1 og 2 í viðauka F). Foreldrum 

bauðst að koma með ábendingar sem nokkrir nýttu sér eins og foreldri sem 

fannst „Erfitt að gera upp á milli áfanga, tel flest skipta unglinginn miklu 

máli að læra og kunna skil á“ (aths. foreldris í febrúar 2013). Annað foreldri 

vildi „meiri tengsl við foreldra fyrstu tvö árin“(aths. foreldris í febrúar 2013). 
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Þegar svör foreldra eru skoðuð í heild sinni kemur í ljós að þeir hafa 

svipaðar hugmyndir og kennarar um hvað mikilvægt er fyrir nemendur á 

starfsbraut að læra. 

6.1.6 Einstaklingsmiðun 

Rauði þráðurinn í gegnum viðtölin, það sem kom sterkt fram hjá öllum 

kennurum í tengslum við alla námsþættina var að námið þyrfti að vera 

einstaklingsmiðað, að nemendum sé mætt þar sem þeir eru staddir í 

náminu hverju sinni, skynja þarfir þeirra og aðlaga námsefnið. Kennari 

nefndi einstaklingsmiðað nám sem nám hugsað út frá hverjum og einum; „ 

hvaða lífsleikni þarft ÞÚ til þess að ÞÉR gangi vel í samfélaginu“. Þetta er sá 

útgangspunktur sem kennsla nemenda á sérnámsbraut ætti að byggja á, 

það er að mæta hverjum nemanda út frá óskum hans, styrkleika og þörfum. 

6.1.7 Samantekt viðtala og kannana 

Aðaláhersla kennara og um leið þau þemu sem ég greindi í viðtölum þeirra 

voru lífsleikni, starfsnám og bóklegt nám. Síðan komu námsgreinar eins og 

íþróttir, heilsuefling, listgreinar og samþætting námsgreina. Kennarar lögðu 

einnig ríka áherslu á einstaklingsmiðað nám og sjálfseflingu nemenda strax í 

upphafi skólagöngu en ekki er óalgengt að nemendur komi með mjög 

brotna sjálfsmynd inn í skólann eftir nám í almennum grunnskóla. 

Hugmyndir kennara, nemenda og foreldra nemenda á sérnámsbraut um 

hvað eigi að kenna nemendum brautarinnar og hvað eigi að velja í 

námbrautarlýsingu eru afar samhljóma. Svo virðist sem allir telji lífsleikni 

mikilvægustu námsgreinina en starfsnám og bóknám fylgdu fast á eftir. 

Samþætting námsgreina og einstaklingsmiðað nám sem var ofarlega í huga 

viðmælenda og kom einnig fram í athugasemdum foreldra. 

 Um námsbrautarlýsingu 6.2

Námsbrautarlýsing þarf að vera lýsandi fyrir námið á brautinni og útskýra 

þær nýju áherslur sem kennurum er ætlað að fylgja. Nauðsynlegt er að þeir 

sem nýta sér þjónustu skóla skilji hvað felst í nýjum áherslum námskrár og 

starfsemi hans og geti komið með athugasemdir. Í drögum að nýrri námskrá 

sérnámsbrautar er horft til niðurstaðna úr viðtölum við kennara og 

könnunum sem nemendur og foreldrar svöruðu. 

Námsbrautarlýsing er rammi utan um starf sérnámsbrautar og á að vera 

lýsandi fyrir nám, kennsluhætti, námsmat og uppbyggingu náms á það 

hæfniþrep sem hún stendur fyrir (Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011). Í 
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námsbrautarlýsingu eiga tengsl námsins við atvinnulíf og/eða önnur 

skólastig að koma fram. Inntökuskilyrði og skilyrði um framvindu námsins 

þurfa að vera ljós í námskrá og taka þarf fram hvernig og hvar grunnþættir 

og lykilhæfni endurspeglast í allri menntun námsbrautar. Við gerð 

námsbrauta- og áfangalýsinga eru hugtökin þekking, leikni og hæfni notuð 

þar sem tengsl þeirra birtast í því að hæfni nemenda byggir á þekkingu og 

leikni þeirra auk siðferðis, sjálfsskilnings og viðhorfa (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla 2011). Áherslan í menntun hefur breyst frá því þegar 

markmið náms var að kunna en er nú að hafa hæfni til að nýta kunnáttu og 

leikni í nútímasamfélagi. Í námsmarkmiðum er hæfnihugtakið notað til að 

skilgreina afrakstur náms í breiðum skilningi eins og félagslega hæfni, 

persónulega hæfni, vitsmunalega hæfni og verklega hæfni, þó erfitt geti 

verið að setja mælistiku á slíka hæfni (Ragnhildur Bjarnadóttir 2008a). 

 Námsbrautarlýsing sérnámsbrautar Borgarholtsskóla. 6.3
Tillaga 

Á þessari vegferð minni við leit að námsáherslum og því hvernig leggja bæri 

fram nýja námskrá sérnámsbrautar Borgarholtsskóla hef ég farið marga 

hringi við ákvarðanatöku. Það er margt sem þarf að taka ákvörðun um og 

afstöðu til við námskrárgerð og námsbrautarlýsingu. Við samanburð á 

niðurstöðum viðtala og kannana og núverandi námskrá sérnámsbrautar 

BHS er ekki mikill munur á þeim áherslum sem æskilegar eru í námi 

nemenda. Helsta breytingin felst í því að leggja ber meiri áherslu á lífsleikni 

og starfsnám en verið hefur og er æskilegt að mæta því með auknum 

tímafjölda í kennslu viðkomandi námsgreina. Markmið með námi og 

kennslu áfanga á sérnámsbraut sem eldri námskrá leggur til er áfram í fullu 

gildi þó aðlaga verði þau að markmiðum um þekkingu, leikni og hæfni þar 

sem við á. 

Tillaga að námsbrautarlýsingu sem hér er sett fram hefst á inngangi 

síðan er fjallað um námsþætti, kennsluhætti og loks um námsmat. 

Hugmyndir að áfangalýsingu í lífsleikni og starfsnámi eru settar fram og lagt 

til skipulag að áframhaldandi vinnu við gerð námsbrautarlýsingar sérnáms-

brautar sem yrði að fullu lokið og sent til staðfestingar í Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið í maílok 2014. 

6.3.1 Inngangur 

Námsbrautarlýsing sérnámsbrautar byggir á nýrri aðalnámskrá framhalds-

skóla 2011 en gildandi námskrá sérnámsbrautar BHS var einnig höfð til 

hliðsjónar við gerð námsbrautarlýsingar (Borgarholtsskóli, 2013). 
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Námsbrautarlýsing er byggð upp í samræmi við það hæfniþrep sem hún 

stendur fyrir, þar sem lokamarkmið náms á brautinni endurspegla þá hæfni 

sem stefnt er að nemendur hafi náð að tileinka sér að námi loknu. 

Nám á sérnámsbraut er einkum ætlað nemendum sem hafa notið 

verulegrar sérkennslu í grunnskóla, verið í sérdeild eða sérskóla og fengið 

námsmat skv. 48. gr. laga um grunnskóla. Sérnámsbraut er ætluð 

nemendum sem ekki geta nýtt sér almenn námstilboð framhaldsskóla en 

þurfa sérhæft einstaklingsmiðað nám er mætir færni þeirra og áhuga. 

Greining sérfræðinga þarf að fylgja umsókn á brautina. 

Nemendur sérnámsbrautar BHS ljúka námi á hæfniþrepi 1 eftir fjögurra 

ára nám og í nýrri aðalnámskrá (2011) er umfang þess skilgreint sem 240 

framhaldsskólaeiningar (fein.). Á fyrsta og öðru ári er lögð áhersla á að 

viðhalda og bæta við þá námslegu færni og þekkingu sem fyrir er en á þriðja 

og fjórða ári er lögð áhersla á tengingu við atvinnulífið þar sem nemendur 

fara í starfskynningar og starfsþjálfun. Á öllum önnum er lögð áhersla á 

bóklegt og verklegt nám. 

Nemendum er að miklu leyti kennt í sérdeild en þar sem því er við komið 

sækja þeir nám í aðrar deildir í einstökum fögum. Lögð er áhersla á að 

deildin einangrist ekki heldur sé hluti af skólaheildinni. 

Kennslan er byggð á námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling og 

byggir á markmiðum aðalnámskrár ásamt upplýsingum um þarfir nemenda 

og mati á stöðu þeirra í námi og þroska. 

Markmið námsins á sérnámsbraut BHS er að nemendur kynnist námi og 

starfi við hæfi og fái tækifæri til að auka við þekkingu sína og færni sem 

þannig stuðlar að auknu sjálfstæði þeirra og auðveldar þeim að takast á við 

atvinnu og viðfangsefni daglegs lífs í nútíma samfélagi. Lokamarkmið eru 

hæfniviðmið sem eiga að vera lýsandi svo nemandi viti strax í upphafi að 

hverju er stefnt með náminu. Öll svið lykilhæfninnar þurfa að koma skýrt 

fram og vera sýnileg í hæfniviðmiðum námsbrautar. 

Mat á námi og framförum nemenda er hluti skólastarfsins og fer fram 

jafnt og þétt yfir námstímann. Fjölbreyttar aðferðir við námsmat leggja 

grunn að og styrkja nám nemenda sérnámsbrautar. 

Kennara hvers áfanga ber að leggja fram námsáætlun viðkomandi áfanga 

við upphaf kennslu þar sem koma fram þau viðmið um þekkingu, leikni og 

hæfni sem nemendur eiga að ná. Almenn lýsing á viðfangsefnum áfangans, 

upplýsingar um námsefni og verkefni sem unnið verður að og hvernig 

námsmati er háttað þurfa einnig að koma fram. Vinnuhópur um dæmabraut 

fyrir starfsbraut framhaldsskóla (Kristján Ásmundsson og fl., 2012) leggur til 
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að kjarnagreinar verði íslenska/móðurmál, íþróttir/heilsuefling, lífsleikni og 

starfsnám. Ákvörðun og tillaga vinnuhóps er tekin í ljósi námsmarkmiða 

starfsbrauta sem er að mennta nemendur með þroskahömlun til sjálfstæðis 

og þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi að námi loknu. Gert er ráð fyrir að 

kenna kjarnafögin öll námsárin en ákvörðun um önnur fög, bókleg og 

verkleg er tekin af hverjum skóla fyrir sig og mótast af áherslum í 

viðkomandi skóla. 

6.3.2 Námssvið 

Námssvið sem ég legg til að verði höfð í námskrá eru  

 lífsleikni 

 íslenska auk annarra bóklegra greina 

 heilbrigðisgreinar og íþróttir 

 starfsnám / vinnustaðanám 

 list- og verkgreinar, s.s. leiklist, myndlist og heimilisfræði 

 námsgreinar að vali skóla og nemenda 

Rökstuðningur fyrir þessari framsetningu eru niðurstöður úr viðtölum við 

kennara og það sem kannanir nemenda og foreldra gáfu til kynna, auk 

áhersla úr lokaskýrslu vinnuhóps um dæmabrautir (2012). Lífsleikni og 

starfsnám nemenda eru þungamiðja náms þeirra að mínu mati og mati 

fyrrnefndra aðila. Nánari umfjöllun um lífsleikni og starfsnám verður í tillögu 

að áfangalýsingu beggja greina. 

Eins og sjá má á framangreindum námsþáttum er ekki minnst á tölvur 

eða upplýsingatækni. Gert er ráð fyrir að í kennslu komi tölvur inn sem 

kennslugögn og námsleið. Í dag líta nemendur á nýjustu tölvu og 

upplýsingatækni sem sjálfsagðan hlut, þeir senda símaskilaboð, tileinka sér 

veraldarvefinn og allt sem hann hefur að bjóða og leika sér í tölvuleikjum af 

mikilli fingrafimi og athygli. Markmið með tölvunotkun í kennslu er að koma 

námsefninu á áhrifamikinn og skilvirkan hátt til nemenda (Rosen, 2011). 

6.3.3 Náms- og kennsluhættir 

Náms- og kennsluhættir í Borgarholtsskóla einkennast af virðingu fyrir 

einstaklingnum, taka mið af þörfum hans og eiga umfram allt að stuðla að 

alhliða þroska hvers og eins. Í nemendahópi þar sem þarfir einstaklinganna 

eru fjölbreyttar þurfa kennsluaðferðir að vera það líka. Kennsluhættir 

skólans miða að því að nemendur verði virkir og sjálfstæðir í námi sínu og 

fái þjálfun til að afla sér þekkingar að eigin frumkvæði (Borgarholtsskóli, 



 

68 

2013). Nemendur þurfa að fá tækifæri til að nýta eigin hæfileika og fá 

endurgjöf á það sem þeir gera. Fjölbreyttir kennsluhættir og fjölbreytni í 

vinnubrögðum er ein aðal forsenda þess að nemendur öðlist þá margvíslegu 

hæfni sem kveðið er á um í námskrá sérnámsbrautar. Það er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir því að hægt er að ná mismunandi hæfniviðmiðum á 

margan hátt og ekki síður að sömu kennsluaðferðir henta alls ekki öllum 

nemendum jafnvel. Fyrirkomulag kennslustunda á sérnámsbraut og val 

kennsluaðferða er því breytilegt eftir einstaklingum hópanna og því 

námsefni sem til umfjöllunar er hverju sinni. 

Til að nemendur öðlist lykilhæfni þarf að veita þeim ríkuleg tækifæri til 

að vinna að mismunandi viðfangsefnum sem tengja má bæði starfsumhverfi 

og daglegu lífi. Í öllu skólastarfi, hvort sem er innan eða utan kennslustunda, 

er leitast við að styrkja nemendur til að móta skoðanir sínar, viðhorf og 

hæfni bæði á tilteknum sviðum og almennt. Nemendum er ætlað að 

samþætta þekkingu sína og leikni og fá um leið tækifæri til að þjálfa 

félagshæfni, sem byggir á virðingu fyrir mannréttindum, siðgæði og 

jafnrétti. Samþætting námsgreina eykur á fjölbreytni í kennslunni og 

kennsluaðferða sömuleiðis. 

6.3.4 Námsmat 

Mat á árangri og framförum nemenda er fastur liður í öllu námi. Fjölbreyttar 

matsaðferðir nýtast bæði nemendum og kennurum til að sjá stöðu þeirra í 

náminu og fylgjast með námsframvindu þeirra. 

Markmið námsmats á sérnámsbraut er að: 

 afla upplýsinga sem gefa vísbendingar um þekkingu, leikni og 

hæfni nemandans 

 beina sjónum að því hvernig nemandi nýtir sér þekkingu sína og 

leikni 

 gera grein fyrir styrkleika og hæfni nemenda og meðvitund um 

það hvernig og hvað gengur best að læra 

 greina hvar aðstoðar er þörf og hvernig nemendur geta byggt á 

styrkleikum sínum 

Námsmat byggir á fjölbreyttum aðferðum og fer val þeirra eftir þeim 

einstaklingum sem meta skal. Námsmat sniðið að þörfum hvers og eins ætti 

að vera leiðbeinandi fyrir nemandann. Mat á að endurspegla áherslur í 

kennslu og vera í samræmi við hæfniviðmiðin. Dæmi um fjölbreyttar 

aðferðir við námsmat eru: 
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 símat sem fer fram jafnt og þétt yfir námstímann 

 mat í formi verkefna nemenda 

 mat á þátttöku í kennslustundum 

 ferilbók 

 mat á frammistöðu í verknámi 

Gert er ráð fyrir að upplýsingum um námsferil verði safnað saman í 

ferilmöppu sem fylgir nemanda og er þar með lýsandi vitnisburður um hvað 

nemandi hefur fengist við í námi sínu og hvernig það hefur gengið. 

Námsmat þarf að taka til allra þátta námsins samkvæmt viðmiðum 

aðalnámskrár, það er þekkingu, leikni og hæfni. 

Æskilegt er að viðmið námsmats og umsagna liggi ljós fyrir í 

skólanámskrá til að nemendur, foreldrar og starfsmenn skóla þekki þær 

kröfur sem gerðar eru í náminu og hvernig námið er metið. 

 Áfangalýsing 6.4

Lífsleikni og starfsnám nemenda á sérnámsbraut leggur grunn að sjálfstæði 

þeirra þegar til framtíðar er litið. Nemendur öðlast þekkingu, fá þjálfun og 

reynslu á margháttuðum samskiptum við aðra og störfum á vinnumarkaði 

og verða hæfari einstaklingar bæði í einkalífi og á atvinnumarkaði. Í ljósi 

þess að lífsleikni og starfsnám voru taldar mikilvægustu námsgreinar 

sérnámsbrautar verða lagðar fram tillögur að áfangalýsingu fyrir þær. 

6.4.1 Lífsleikni 

Hugtakið lífsleikni (e. life skills) er talin vera þýðing á bandaríska námsefninu 

„Að ná tökum á tilverunni“ sem farið var að kenna hér á landi um 1990 og 

„felur í sér færni sem kemur að gagni í lífinu“ (Aldís Yngvadóttir, 2004, bls. 

4). 

Í niðurstöðum viðtala og könnunar í þessari rannsókn er lífsleikni 

mikilvægasta námsgreinin og það sem stöðugt þarf að vinna með. 

Lífsleiknikennsla er öllum nauðsynleg og þarf skólasamfélagið að vera góð 

fyrirmynd því einstaklingurinn verður fyrir áhrifum frá umhverfi sínu og 

lærir með því að fylgjast með hegðun annarra og hvaða afleiðingar hún 

getur haft (Aldís Yngvadóttir, 2004; Guðmundur Finnbogason, 1903). 

Í lífsleiknikennslu er markmiðið að efla félagsþroska nemenda, sjálfstæði, 

frumkvæði og færni nemenda til samskipta. Auk þess að þjálfa nemendur 

við að þekkja sínar sterku hliðar, styrkja eigin sjálfsvitund og virðingu fyrir 

sjálfum sér (Aldís Yngvadóttir, 2004; Kristján Ásmundsson og fl., 2012). 
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Í núverandi námskrá Borgarholtsskóla er markmiðið í lífsleikni að 

nemendur fái verkefni sem þjálfar þá í margvíslegum athöfnum og 

aðstæðum sem þeir geta mætt í daglegu lífi og efla þannig sjálfsmeðvitund 

og styrkja sjálfstraust sem stuðlar að sjálfstæði einstaklingsins. Áhersla er 

lögð á að nemendur læri að þekkja tilfinningar sínar, tjá þær á viðeigandi 

hátt og geti haft stjórn á þeim í samskiptum sínum við aðra. Nemendur fá 

verkefni sem efla sjálfsvirðingu þeirra og þjálfast í að setja öðrum mörk. 

Félagsfærni nemenda er styrkt og þeim kennt hvernig hægt er að verja 

frítíma sínum. Í skólalífinu er markmiðið að nemendur læri samskiptareglur 

og áhersla lögð á kurteisi og gagnkvæma virðingu í mannlegum samskiptum 

í skóla og á vinnustað, ásamt því að nemendur geti tekið leiðsögn og farið 

eftir fyrirmælum kennara og annarra verkstjóra (Borgarholtsskóli.is; Smith, 

T. E. C., Polloway, E. A., Patton, J. R. & Dowdy, C. A., 2001). 

Lífsleiknikennsla á sérnámsbraut byggir á námskrá fyrir starfsbrautir 

framhaldsskóla sem kom út 2005. Í nýrri aðalnámskrá er ekki fjallað 

sérstaklega um lífsleikni en skólum gert að setja fram áfangalýsingar. Þegar 

grunnþættir menntunar og lykilhæfnisviðin níu eru skoðuð kemur 

óhjákvæmilega upp í hugann orðið lífsleikni. Lífsleikni tengist að mínu mati 

öllum sviðum lífs einstaklingsins, hvernig hann öðlast færni til að fóta sig í 

samfélaginu sjálfur og með öðrum. Lífsleikni tengist flestum námsgreinum 

þó hún standi einnig sem sjálfstæð námsgrein. 

Í kennarahandbók lífsleikninámsefnis fyrir framhaldsskóla, Reiknað með 

hjartanu eftir Aldísi Yngvadóttur (2004) leggur hún höfuðáherslu á 

viðfangsefni sem hefur það „að markmiði að efla félags- og tilfnningaþroska 

nemenda“ (Aldís Ynvadóttir, 2004; bls.3). Ný aðalnámskrá tilgreinir til hvers 

grunnþættir menntunar eru settir inn í námskrá og er það til að nemendur 

„læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og 

vinna með öðrum“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011; bls. 14). Þessar 

áherslur annars vegar í lífsleikninámsefni og hinsvegar í nýrri aðalnámskrá 

eru að róa að sama markmiði, því að leggja áherslu á þroska einstaklingsins. 

Markviss lífsleiknikennsla gerir ráð fyrir fjölbreyttum kennsluaðferðum 

og samþættingu námsgreina (Aldís Yngvadóttir, 2004). Í rannsókn Jóhönnu 

Guðjónsdóttur (2011), um skólaþróun á starfsbraut velta kennarar fyrir sér 

hvort ekki megi setja fleiri námsgreinar undir lífsleiknikennsluna og nefna 

námsgreinar á borð við landafræði, félagsfræði, náttúrufræði, sögu og 

heilbrigðisfræði. Kennarar nefna einnig að mikilvægt sé að lífsleiknikennarar 

hittist oftar og hafi meira samstarf sín á milli hvað varðar hugmyndir og 

námsefni (Jóhanna Guðjónsdóttir, 2011).  
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Ég tek undir með þeim hugmyndum sem komið hafa fram um að gera 

lífsleikni að kjarnagrein í námi nemenda á sérnámsbraut og kenna hana öll 

fjögur árin, allar annir. Í ljósi þess sem að framan segir tel ég þörf á að 

skilgreina hvaða námsgreinar falla undir lífsleiknikennslu nemenda á 

sérnámsbraut. Verkefni kennara brautarinnar er að útbúa áfangalýsingar 

fyrir hverja önn svo nemandi og fjölskylda hans sjái hvað er í vændum og því 

mikilvægt að skilgreina vel hvað á að kenna. 

Í áfangalýsingum eiga viðmið um þekkingu, leikni og hæfni, efnistök 

áfanga og hvernig námsmati er háttað að koma fram. 

Dæmi um lýsingu líflsleikniáfanga: 

Hér fylgir dæmi um uppsetningu áfanga og er það tekið út úr formi sem 

aðalnámskrá leggur til og liggur tilbúið til notkunar í skólanum. 

Lýsing 

Lífsleikni er færni sem einstaklingar eru alla ævi að tileinka sér. Nám í lífsleikni 

miðar að því að efla alhliða þroska nemenda og stuðla að því að þeir verði fullgildir 

þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Námið fer aðallega fram í skólanum en 

einnig utan hans eins og í leikhúsferðum, strætisvagna- og verslunarferðum sem 

dæmi.  

Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 hvað felst í því að bera ábyrgð 

 eigin tilfinningum 

 hvernig við komum fram við aðra 

 hugðarefnum sínum 
 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 bera ábyrgð á eigum sínum 

 tjá tilfinningar sínar 

 eiga jákvæð samskipti við aðra 

 þekkja og greina áhugamál sín 
 
Hæfniviðmið 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að: 

 vera meðvitaður um eigur sínar og bera ábyrgð á þeim 

 greina mun á mismunandi tilfinningum s.s. gleði, sorg, reiði 

 hafa frumkvæði að jákvæðum og gefandi samskiptum 

 velja sér afþreyingu út frá áhuga 
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Námsmat 
Notað er fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni 
nemandans. Námsmat byggir m.a. á verkefnum sem nemandinn leysir, þátttöku 
hans í kennslustundum og tekið er tillit til viðhorfa nemanda og framkomu við mat. 
Verkefnum er safnað í ferilmöppu sem nemandinn fær í lok náms. 

6.4.2 Starfsnám 

Það er mikilvægt fyrir fólk með þroskahömlun að geta tekið þátt í atvinnulífi 

á fullorðinsárum sínum, verið í launaðri vinnu á almennum vinnumarkaði 

eins og aðrir þjóðfélagsþegnar. Að vera þátttakandi í atvinnulífi gefur 

einstaklingum aukið sjálfstraust, byggir upp sjálfsmynd þeirra og sjálfstæði. 

Markmið starfsnáms í Borgarholtsskóla er að stuðla að fullri 

atvinnuþátttöku við námslok nemenda á sérnámsbraut með því að kynna 

fyrir þeim mismunandi störf í þjóðfélaginu og veita þeim stuðning í 

starfsþjálfun á vinnustað. 

Starfsnám á sérnámsbraut Borgarholtsskóla á sér yfir tíu ára gamla sögu 

og hafa mörg fyrirtæki tekið á móti nemendum skólans. Á árunum 2004 – 

2006 tók Borgarholtsskóli þátt í þróunarstarfi ásamt Tækniskóla Íslands og 

Atvinnu Með Stuðningi (AMS) á vegum mennta- og félagsmálaráðuneyta, 

þar sem komið var á tengslum milli skóla og starfsþjálfunar. Tilgangur 

samstarfs var að koma með tillögur um fyrirkomulag náms og 

starfsþjálfunar á starfsbrautum framhaldsskóla og tengsl menntunar við 

úrræði tengd atvinnumálum. Í niðurstöðum þróunarstarfs var það mat allra 

sem tóku þátt að samstarf milli starfsbrauta framhaldsskóla og AMS væri 

mjög mikilvægt og brýnt að koma því á til frambúðar. Tilraunaverkefnið 

hafði einnig áhrif á og jók möguleika nemenda til atvinnuþátttöku og efldi 

þannig lífsgæði þeirra og sjálfstæði (Árni Már Björnsson, 2006). 

Vinna á almennum vinnumarkaði hefur mjög mikla þýðingu fyrir 

nemendur með þroskahömlun, sjálfsmynd þeirra styrkist við að verða virkur 

þjóðfélagsþegn. Hugmyndafræðin sem kennarar á sérnámsbraut BHS vinna 

eftir í starfsnámi nemenda byggir m.a. á því að einstaklingurinn lærir og 

þroskast í gegnum upplifun og eigin reynslu, að allir fái að lifa eins eðlilegu 

lífi og hægt er og áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám. Starfsnám á 

sérnámsbraut hefur farið fram á þriðja og fjórða námsári nemenda. Í ljósi 

niðurstaðna rannsóknar þar sem þátttakendur telja starfsnám mikilvægt og 

samkvæmt tillögu vinnuhóps um dæmabraut sem gerir ráð fyrir starfsnámi 

öll fjögur árin er eðlilegt að endurskoða námstilhögun í væntanlegri 

endurskoðun og vinnu við námsbrautarlýsingu sérnámsbrautar BHS. 

Góð samskipti milli skóla og vinnustaðar er þýðingarmikið að rækta. 

Kennarar eru ráðgjafar sem styðja við starfsfólk vinnustaða eins vel og hægt 
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er auk þess að fræða og styðja vinnuveitanda við að gera raunhæfar kröfur 

til nemandans. Það getur reynst vel að fá fræðslu frá kennara áður en 

starfsmaður með þroskahömlun tekur til starfa til að fyrirbyggja óöryggi og 

fordóma sem geta komið upp og um leið getur starfsfólk spurt um hvaðeina 

sem þeim dettur í hug (Evrópumiðstöð, 2012). 

Lýsing á starfsnámi. 

Æskilegt er að starfsnám fari fram bæði í skólanum og úti á vinnustöðum. 

Lögð er áhersla á að nemendur geti verið sjálfstæðir á vinnustað og læri að 

þekkja hvar sínar veiku og sterku hliðar liggja. Í skólanum þarf að leggja 

áherslu á að nemendur undirbúi sig fyrir vinnustaðina og lífið í framtíðinni 

og vinni ýmis verkefni tengd því. Kennsla sem fer fram í skólanum er 

skipulögð þannig að nemendurnir verða starfsmenn og kennarinn 

vinnuveitandinn. Nemendur eiga að fá þá tilfinningu að þeir séu starfsmenn 

á raunverulegum vinnustað og fá verkefni sem hvetja til sjálfstæðra 

vinnubragða. Markmið kennslu er að efla samskiptahæfni nemenda, 

framkomu og hreinlæti á vinnustað (Evrópumiðstöð, 2012). 

Við upphaf starfsnáms er mikilvægt að nemendur fari í starfskynningar 

og fái tækifæri til að heimsækja nokkur fyrirtæki og sjái hvaða störf eru 

unnin úti í þjóðfélaginu. Nemendur ættu að fá að upplifa og geta spurt 

starfsmenn mismunandi fyrirtækja um starf sitt, þannig geta þeir frekar 

sjálfir myndað sér skoðun á því hvaða starf þeir vilji kynna sér nánar. 

Nemendur hafa lítinn grunn að byggja val sitt á í upphafi þar sem þeirra 

reynsluheimur er yfirleitt mjög bundinn við þeirra fyrri skólagöngu og 

sumarvinnu sem í flestum tilfellum er í vernduðu umhverfi. 

Áður en nemendur fara í starfsþjálfun gerir kennari áhuga og 

færnikönnun hjá nemendum og skipuleggur starfsnám út frá því. Nemendur 

setja síðan fram námsáætlun í samstarfi við foreldra og kennara þar sem 

tekið er mið af óskum, áhugasviði og möguleikum þeirra hverju sinni. 

Starfsnám í skóla byggir á því að nemendur fari á nokkra vinnustaði og 

fari á hvern vinnustað nokkur skipti í ákveðinn tíma. Bókleg kennsla þarf að 

vera samhliða verknámi. Hún fer fram í skólanum þar sem tekin eru fyrir 

verkefni sem tengjast vinnustaðnum. Þegar einni vinnulotu er lokið fara 

nemendur á næsta vinnustað þar til þeir hafa farið á alla þá vinnustaði sem 

lagt var af stað með. Í lok hverrar lotu taka nemendur áhugakönnun þar 

sem nemendur, kennarar og yfirmenn vinnustaðanna meta frammistöðu 

nemenda. Meðan á starfsnámi stendur safna nemendur saman í ferilmöppu 

einstaklingsáætlun sinni um starfsnám og mati kennara, vinnuveitanda og 

þeirra sjálfra á því starfi sem fram hefur farið. Í lokin fara kennarar yfir 
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matið með nemendum og ræða við þá um hvað gekk vel og hvað gekk ekki 

eins vel. 

Að starfsnámi loknu eiga nemendur að geta nýtt sér þekkingu sína til 

þess að vera læs á eigin aðstæður og aðstæður í vinnunni, nemendur viti að 

þeir sem minnihlutahópur eigi að njóta sama réttar og aðrir í samfélaginu. 

Starfsnám nemenda á þannig að stuðla að því að þeir öðlist færni til að nýta 

sér þekkingu sína og skapa sér þannig betri aðstæður í lífinu. 

Til að yfirfærsla úr námi út í atvinnulífið gangi að óskum þarf skólinn að 

undirbúa nemandann og vinnuveitendur vel og veita þeim fullnægjandi 

stuðning. Áður en nemandi útskrifast úr skólanum er komið á tengslum milli 

hans og Vinnumálastofnunar/Atvinnu Með Stuðningi (AMS) í sveitarfélagi 

hans og gerð yfirfærsluáætlun (e. transistion plan) í samstarfi við þá. Það er 

mikilvægt til að hægt sé að fylgja nemanda eftir í starfi eins lengi og þörf 

krefur (Evrópumiðstöð, 2012). 

Í nýlegri úttekt Evrópumiðstöðvar um þróun í sérkennslu (2012) og 

Ísland er aðili að, var gerð úttekt á starfsþjálfun fyrir nemendur með 

þroskahömlun. Áherslur og leiðir í starfsnámi og starfsþjálfun nemenda á 

sérnámsbraut Borgarholtsskóla eru samhljóma þeim áherslum sem teknar 

voru fyrir í skýrslu Evrópumiðstöðvar og taldar voru áhrifaríkar fyrir 

nemendur. Við lestur skýrslunnar er hægt að sjá okkar íslensku rödd hljóma 

í gegnum þá starfsnámsþætti sem vel ganga og mælt er með 

(Evrópumiðstöð, 2012). 

Tillaga mín um starfsnám á sérnámsbraut BHS er að byrja strax á fyrstu 

önn að undirbúa nemendur undir starfsnám og starfsþjálfun. Kennarar 

brautarinnar þurfa að setja fram áfangalýsingar þar sem þekking, leikni og 

hæfni nemenda að námi loknu kemur fram ásamt efnistökum og hvernig 

námsmati er háttað. 

Dæmi um lýsingu starfsnámsáfanga: 

Hér er sama formi fylgt og við lýsingu lífsleikniáfanga hér að framan. 

Lýsing 

Námið fer fram bæði í skólanum og úti á vinnustöðum. Lögð er áhersla á að 

nemandinn geti verið sjálfstæður á vinnustað og viti hvar sínar veiku og sterku 

hliðar liggja. Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur undirbúi sig fyrir 

vinnustaðina og lífið í framtíðinni og vinni ýmis verkefni tengd því. 

Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• sínum sterku og veiku hliðum til vinnu 
• starfsréttindum sínum og hvert leita eigi ef hann þarf aðstoð 
• hvaða reglur gilda á vinnustaðnum 
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• hvernig eigi að koma sér á milli staða 
 
Leikniviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• þekkja eigin getu  
• finna út hvernig hann kemst á milli staða 
• fara eftir fyrirmælum yfirmanns  
• taka þátt í samræðum 
 
Hæfniviðmið 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að: 
• vera meðvitaður um eigin getu og vera fær um að leysa þau vandamál sem 

upp koma á vinnustað. 
• nota samgöngukerfið til að koma sér á milli staða 
• taka þátt í umræðum sem eiga sér stað á vinnustað 
• fara eftir reglum vinnustaðarins  
• fara eftir fyrirmælum 

 
Námsmat 
Notað er fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni og hæfni 
nemandans. Til námsmats telst mæting, matslistar (virkni nemenda og frumkvæði, 
starf á vinnustað, jákvæðni), kynning fyrir samnemendum og mat vinnustaðar. 
Verkefnum er safnað í ferilmöppu sem nemandinn fær í lok náms. 

 Næsta skref 6.5

Máttur breytinga felst í góðum undirbúningi og hvernig til tekst að virkja 

samstarfsaðila til fullrar þátttöku og skapa skilyrði sem eykur líkur á að þeir 

finni sig eiga hlutdeild í breytingunum (Fullan, 2003 og 2007). 

Til að áframhaldandi vinna við námsbrautarlýsingu geti gengið eftir er 

brýnt að tryggja þátttöku starfsmanna brautarinnar til samstarfs um næstu 

skref. Við brautina starfa kennarar og þroskaþjálfar og mikilvægt er að 

sameina sterkar hliðar beggja starfsgreina við ákvarðanatöku. Auk þeirra 

geta aðrir starfsmenn brautarinnar, nemendur og foreldrar komið með 

athugasemdir og tillögur þar sem það á við. 

Við gerð áfangalýsinga er mikilvægt að allir kennarar brautar komi að 

ákvörðunum um námsþætti og geti velt fyrir sér og rökrætt hvað á að taka 

fyrir. Fyrstu skrefin við gerð námsbrautarlýsingar eru samráðsfundir með 

samkennurum þar sem tekin er ákvörðun um námsgreinar er verða í boði á 

sérnámsbraut og í framhaldi af því að gera áfangalýsingu fyrir þá áfanga 

sem kenndir verða á hverri önn, átta annir alls. Vandaðar áfangalýsingar 

setja skýrt fram hvernig kröfum aðalnámskrár framhaldsskóla um tengingu 
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grunnþátta hverrar námsgreinar við lykilhæfni er mætt og hvernig þekking, 

leikni og hæfni er metin (Marsh & Willis, 2003). 

Meginforsenda þess að vel takist til er að tilgangur verkefnisins liggi ljós 

fyrir og hvert á að stefna með vinnunni. Skapa verður grundvöll til 

samskipta og tryggja að góðar upplýsingar hvetji til samvinnu, umræðna og 

skoðanaskipta sem geti skilað árangursríku verki (Fullan, 2003). 

Tillaga mín um áframhaldandi vinnu við námsbrautarlýsingu fyrir 

sérnámsbraut Borgarholtsskóla er að unnið verði að henni jafnt og þétt 

næsta skólaár og hún verði tilbúin í júní 2014. Ég set hana fram í töflu þar 

sem ég lista niður námsgreinar á mánuði og skipti vinnunni við gerð 

áfangalýsingar niður á vikur hans. 

Tafla 1. Skipulag vinnu við gerð námsbrautarlýsingar fyrir sérnámsbraut 
Borgarholtsskóla. 

Mán./vika 1 2 3 4 

September Kynning á niðurst. 
rannsóknar og því 
sem framundan 
er 

Hugarflæði 
undirb. að gerð 
námsbr. lýs. 

Framhaldsfundur 
um ákvörðun 
námsbr. lýs 

Framhaldsfundur 
um ákvörðun 
námsbr. lýs 

Október Hugarflæði um 
líflsleikni 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Nóvember Hugarflæði um 
starfsnám 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Desember Próf Próf Jólafrí Jólafrí 

Janúar Hugarflæði um 
íslensku 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Febrúar Hugarflæði um 
aðra bóklega 
áfanga 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið 

Mars Hugarflæði um 
verklega áfanga 

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið  

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið  

Setja fram 
áfangalýsingar og 
matsviðmið  

Apríl Hugarflæði um 
kennsluhætti 

Hugarflæði um 
námsmat 

Páskar Páskar 

Maí Próf 
Kynna fyrir 
stjórnendum 

Próf 
Kynna fyrir 
foreldrum 

Samantekt um 
kennsluhætti og 
námsmat 

Lokavinnsla og 
frágangur námsb. 
lýsingar 

Júní Drög að 
námsbr.lýsingu 
sent til  
M. og mmrn 
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Gert er ráð fyrir að hver fundur vari í eina klukkustund á viku í hverjum 

mánuði nema þeirra mánaða sem hafa lögbundin frí eins og jólafrí og 

páskafrí. Prófatími í desember og maí getur einnig haft áhrif á fundasetu. 

Í upphafi er kynning á niðurstöðum rannsóknar fyrir starfsmenn 

brautarinnar. Því næst er þátttakendum veitt tækifæri til að ræða saman 

um þær áherslur sem lagðar eru til og gera tillögur að þeim námsgreinum 

sem við teljum að eigi heima í námsbrautalýsingu. Þegar vali á náms-

greinum er lokið er hverri grein skipt niður í þann fjölda áfanga sem hún er 

skilgreind. Áfangar námsgreina geta verið frá einum til þess að vera átta og 

eru þá kenndir á hverri önn öll námsárin fjögur. Þegar áfangar eru tilbúnir er 

þeim gefið áfanganúmer og komið fyrir á þeirri önn sem þeir tilheyra. Þetta 

fyrsta skref við námsbrautarlýsingu tel ég vara í fjórar vikur. 

Næst legg ég til að hugmyndir að námsáherslum og námslýsingum fyrir 

lykilnámsgreinar sérnámsbrautar, lífsleikni, starfsnám og íslensku verði 

unnar næstu mánuði. Í framhaldi af því yrði unnið að áfangalýsingum fyrir 

aðrar námsgreinar eins og samfélagsfræði, stærðfræði og ensku. Ég nefni 

ekki landafræði, sögu og náttúrufræði svo dæmi séu tekin en námsgreinar 

þessar tel ég geta verið undir öðrum fyrrgreindum námsgreinum. Í lokin er 

gerð tillaga að námslýsingum fyrir þá verklegu áfanga sem kennarar 

sérnámsbrautar koma að. Áfangalýsingar fyrir aðra verklega áfanga sjá 

kennarar viðkomandi áfanga um að gera. Þeir áfangar eru t. d. íþróttir, 

leiklist, myndlist og kvikmyndagerð. 

Samþætting náms er mikilvæg og er hægt að festa hana í sessi í 

hugmyndum um kennsluhætti námsbrautar sem kennarar vinna í lokin en 

hafa þó í huga gegnum allt ferlið. Er kemur að umfjöllun um kennsluhætti er 

nauðsynlegt að gefa þátttakendum svigrúm til að kynna sér mismunandi 

kennsluhætti svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun sem fara á í 

námsbrautarlýsingu. Það sama á við um framkvæmd námsmats. 

Þátttakendur ættu að öðlast innsýn í fjölbreytta flóru námmats áður en 

ákvarðanir eru teknar. Nauðsynlegt er að gefa svigrúm til að ræða saman og 

kynna sér hvað felst í námskrá og námsbrautarlýsingu. Ekki er hægt að 

„ættleiða“ aðferðir annarra án þess að vita út á hvað þær ganga, hvað liggur 

að baki þeim og hver hugmyndaræðin er. Námskrá er nauðsynlegt að kynna 

vel áður en hún er innleidd í skólastarfið (Fullan, 2007). 

Breytingar taka tíma og er nauðsynlegt að horfa á þær sem ferli er 

mótast yfir ákveðið tímabil (Fullan, 2007). Þróun á sér stað í skrefum og 

fjöldi þeirra sem verða fyrir áhrifum af henni eykst eftir því sem skrefunum 

fjölgar. Mikilvægt í öllu breytingaferli er að horfa til þess sem hefur áunnist í 

ferlinu frekar en að horfa á það sem ekki heppnaðist. Hvatning hrífur fólk til 
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breytinga og árangursríkt er ef það fær tækifæri til að hafa áhrif, að móta 

eigin stöðu, að hafa samskipti við aðra í innleiðingaferlinu, fá aðstoð, þróa 

nýja getu og hæfileika. Neikvæð viðhorf gagnvart breytingum eru ekki 

endilega vegna andstöðu við þær sem slíkar heldur geta aðrar ástæður legið 

þar að baki eins og skortur á kunnáttu eða ófullnægjandi fjármagn til að 

styðja við innleiðingu (Fullan, 2007). 

Það er von mín að mögulegt verði að nýta tilmæli ritgerðar og vinna 

námsbrautarlýsingu fyrir sérnámsbraut Borgarholtsskóla næsta vetur. 
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7 Umræður 

Er ég stóð frammi fyrir því að velja efnistök ritgerðar var ég ákveðin í að 

gera námslýsingu sérnámsbrautar BHS, ég vildi vinna eftir aðferðum 

starfendarannsókna og finna æskilegar námsáherslur sem hentuðu 

nemendum hennar með þeirri aðferðafræði. Þegar ég var komin af stað 

varð mér ljóst að það að skrifa námskrá og námskrárgerð er meira en verður 

gert í einni ritgerð – ég hef einnig komist að því að það er ekki eins manns 

verk að skrifa námskrá (dagbók í apríl, 2013). Verkefnið varð því 

undirbúningur að fyrirliggjandi vinnu við námsbrautarlýsingu fyrir 

sérnámsbraut BHS. 

Við undirbúning námskrár mætti ég ótal spurningum eins og hvaða 

forsendur liggja til grundvallar veru nemenda með þroskahömlun í 

framhaldsskóla og hver er fræðilegur grunnur námskrár. Vangaveltur um 

nýjar áherslur í aðalnámskrá, hvernig þær eru útfærðar í 

námsbrautalýsingum og hvað á að kenna nemendum á sérnámsbraut lögðu 

einnig grunn að ritgerðinni. Aðferðir starfendarannsókna valdi ég til 

stuðnings þessari vinnu þar sem ég var að breyta og þróa tillögu að nýrri 

námskrá í eigin skóla og finna æskilegar námsáherslur fyrir nemendur 

sérnámsbrautar BHS. 

 Kostir starfendarannsóknar 7.1

Starfendarannsókn veitir frelsi til að skoða ákveðinn þátt starfsins sem í 

mínu tilfelli er ný námslýsing sérnámsbrautar og velta fyrir mér hvað á að 

koma fram í henni (Schmuck, 2006). Starfsþróun og samstarf kennara ber 

vott um fagmennsku þeirra, að vera hæfir til samvinnu og gefandi 

skoðanaskipta við samstarfsfélaga er grundvöllur skólaþróunar. Með það í 

huga var ég ákveðin í að taka viðtöl við kennara (Fullan, 2007). Frelsi 

rannsóknaraðferðar fyrir mig var að geta valið leiðir í leit minni að 

námsáherslum fyrir sérnámsbraut BHS. Þetta frelsi fann ég einnig þegar ég 

var að setja niður tillögu að námsbrautarlýsingu og ekki síður þegar ég var 

að vega og meta hvað ætti að koma fram í ritgerðinni, við val á efnistökum. 

Mikilvægt var einnig að leggja könnun fyrir nemendur og foreldra þeirra 

og fá mat þeirra á því hvaða námsgreinar ætti að kenna, til að fá sjónarmið 

beggja við skipulag skólastarfsins (Fullan, 2007; Marsh og Willis, 2003). Það 

skiptir máli að nemendur fái sjálfir að taka þátt í ákvörðunum um nám sitt, 
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því þannig öðlast nemandinn betri námsstíl ef hann fær sjálfur að taka þátt í 

skipulagningu á eigin námi (Hehir, 2007; Pedersen, 2008). Hann uppgötvar 

eigin styrk og ekki síður hvar skórinn kreppir, fær persónulegt mat og 

leiðsögn frá kennaranum, lærir að þekkja sjálfan sig og styrkja sjálfsvirðingu 

sína. Kennari velur kennslubækur og verkefni sem reyna á nemandann, 

notar jafnvel nánasta umhverfi hans til að efla málvitund og málskilning, 

hann nýtir það sem nemandinn þekkir og stendur honum nær (Pedersen, 

2008). Í sama streng tekur Mel Ainscow (1988) sem telur nemendur mun 

líklegri til að taka virkan þátt í náminu ef þeir skilja hvað þeir eru að gera og 

ef þeim þykja viðfangsefnin áhugaverð og raunhæf. Því tengdari 

raunverulegu lífi nemendanna sem námskráin er, því betri verður hún 

(Beseler, 2004). 

Starfendarannsókn er ekki eins manns ferli því alltaf eru einhverjir sem 

koma að henni og svo var einnig í mínu tilfelli þó ég hafi að mestu unnið að 

henni ein í námsleyfi mínu. Starfið mitt er ekki unnið í einangrun og ætti 

ekki að vera það, „því var kærkomið tækifæri að geta boðið kennurum, 

nemendum og foreldrum að leggja sitt af mörkum við rannsóknina“ (dagbók 

í febrúar, 2013). Þegar þessum hluta rannsóknar var lokið „varð mér ljóst að 

viðtölin og kannanirnar eru aðeins lítill hluti af öllu ferlinu“ (dagbók í 

febrúar, 2013). Í framhaldi einkenndist rannsóknin af leit minni að 

fræðilegum forsendum aðalnámskrár, sem um leið er fræðilegur grunnur 

verkefnisins (Schmuck, 2006). 

 Hugleiðing um námskrá og gerð námsbrautarlýsingar 7.2

Þegar unnið er að námskrárgerð er ein fyrsta spurningin hvernig eigi að 

setja fram námskrá. Í fyrstu skoðaði ég aðalnámskrá framhaldsskóla en það 

er sú fyrirmynd og sá lagalegi grunnur sem skólum ber að fylgja. Það er 

hlutverk starfsmanna að útfæra tilmæli aðalnámskrár í skólanámskrá og 

kennara að setja fram námsbrauta- og áfangalýsingar í anda hennar. Í nýrri 

námskrá eru nýjar áherslur sem útheimta nýja hugsun fyrir skólafólk og 

nauðsynlegt að það kynni sér vel hvað liggur að baki þeim, hvernig á að 

útfæra þessar nýju áherslur, hvernig eru þær frábrugðnar fyrirmælum eldri 

námskrár. 

Nýjar áherslur í aðalnámskrá framhaldsskóla voru töluvert að brjótast 

um í huga mér og sérstaklega þau fræði sem hún byggir á. Þrátt fyrir mikla 

leit og eftirgrennslan á námskrárvef Mennta- og menningarmálaráðuneytis 

(2013) fann ég hvergi neinar fræðilegar forsendur eða nokkuð sem hægt 

væri að tengja hugmyndafræði aðalnámskrár við. Það var ekki fyrr en ég fór 

að lesa um hugmyndir námskrárfræðinga að ég sá tengingu við kenningar 
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fræðimanna það opnaði mér nýja sýn nú sé ég fræðin sem liggja að baki 

námskrár (dagbók í apríl, 2013). Að lesa og fjalla um fræðilegar forsendur 

námskrár kemur í ljós hvað kenningar eru samtvinnaðar þó hugmynda-

fræðin geti verið frábrugðin. Kennurum er hollt að takast á um stefnur og 

strauma í menntunarmálum og mikilvægt að þeir lesi, læri og kynni sér 

hugmyndir mismunandi fræðimanna en nýti svo það sem hentar aðstæðum 

hverju sinni. Við eigum að læra af öðrum en hugsa fyrir okkur sjálf 

(Noddings, 2009). Skilningur minn á námskrárgerð hefur aukist við 

verkefnavinnuna og ég sé betur tengingu fræðanna við tilmæli í námskrá 

um námsrárgerð. Námskrá má líkja við landakort sem sýnir okkur nokkrar 

mismunandi leiðir að settu marki. Við höfum nemandann í fyrirrúmi og 

veljum áherslur og markmið sem styrkja hann sem einstakling og bjóðum 

honum námsefni og kennsluaðstæður sem hæfa honum (Eisner, 2004; 

Ferguson, 1987; Ferguson o.fl, 1999; Marsh og Willis, 2003). Áherslur 

fræðimanna á samstarf kennara hefur styrkt mig í trúnni á mikilvægi þess og 

að þeir skiptist á skoðunum og nýti þær kennslufræðilegu bjargir sem henta 

hverju sinni. 

Ég hef velt því töluvert fyrir mér hvernig hægt sé að láta grunnþætti 

menntunar og lykilhæfni mynda saman „burðarstoð í öllu starfi 

framhaldsskóla, starfsumhverfi og skólabrag sem og námi og kennslu allra 

námsáfanga“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011; bls.31) og hef komist að 

þeirri niðurstöðu að þessir þættir eru samtengdir öllu námi. Það er ekki 

raunhæft að taka fram við hverja námsgrein hvernig þeir tengjast þessum 

þáttum því slíkt yrði langdregið og með öllu óþarft. Það sem gefur okkur 

möguleika á að tengja grunnþætti menntunar við lykilhæfni tel ég vera 

fjölbreytta kennsluhætti sem stuðla að samskiptum, samvinnu, sjálfstæðri 

hugsun og vinnu nemenda (úr dagbók í júní 2013). Þegar ég segi samtengdir 

öllu námi á ég við að grunnþættir og lykilhæfni virðast tengjast með einum 

eða öðrum hætti flestum námsgreinum og í öllu falli námi nemenda á hverri 

önn. Hvernig kennarar ætla að mæta tilmælum námskrár um að þeir eigi að 

birtast í gegnum nám nemenda verður að koma í ljós þegar ný aðalnámskrá 

tekur formlega gildi. Hvað sem öllu líður tel ég tilmæli sem felast í 

grunnþáttum menntunar og lykilhæfni áskorun til kennara um að tileinka 

sér fjölbreytta kennsluhætti. Það kemur heim og saman við það sem kemur 

fram í stefnuskrá Borgarholtsskóla en þar kemur fram að „áhersla er lögð á 

grunnþætti menntunar, fjölbreytta kennsluhætti og námsmat sem og 

heilsueflingu […] auka skilvirkni og gera öllu námi jafn hátt undir höfði“ 

(Borgarholtsskóli, 2013). 

Við gerð skólanámskrár þarf að skoða hvert skref ákvarðana og íhuga 

hvað námskrá á að innihalda svo hún mæti námslegum þörfum allra 
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nemenda. Námskrárfræði einkennist af umfjöllun um markmið, að kennarar 

geri sér grein fyrir hvert þeir stefna með kennslunni og að það sé í takt við 

það sem yfirvöld setja fram í aðalnámskrá. Við val á námsmarkmiðum þarf 

kennarinn að hafa þarfir nemandans í huga, samfélagið sem hann er hluti af 

og fræðigreinina sem kennd er. Aðalatriðið við val á námsáherslum er að 

þær hafi þýðingu, hafi eitthvað að segja fyrir nemandann (Anderson, G. L., 

Herr, K., Nihlen, A. S., 1994; Marsh og Willis, 2003). 

 Nám nemenda 7.3

Borgarholtsskóli býður nemendum nám við hæfi hvers og eins og stuðlar að 

styrkingu einstaklingsins í námssamfélaginu, mætir þannig þörfum breiðs 

nemendahóps (Borgarholtsskóli, 2013). Að öðru leyti er ekki komið inn á 

nám án aðgreiningar í stefnuskrá skólans. Opinberar starfsskyldur skólans 

eru skýrar þegar kemur að nemendum með þroskahömlun, skólanum ber 

að veita þeim nám við hæfi og fara að fyrirmælum menntalaga við útfærslu 

náms fyrir þá. Það er frumskylda kennarans að hafa nemandann í fyrirrúmi 

og veita honum fjölbreytta kennslu og námstækifæri (Schon, 2006). 

Í framhaldsskólum er gerð krafa um framvindu náms sem getur verið 

mismunandi eftir því hæfniþrepi sem brautin er skilgreind á og eiga að 

birtast í námsbrautarlýsingu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Hefð-

bundin viðhorf að nám í framhaldsskóla leiði til áframhaldandi náms á efri 

skólastigum er enn mjög ríkjandi hjá kennurum skólans og ekki að sjá merki 

um stefnuna um skóla án aðgreiningar í reynd að öðru leyti en með 

námstilboði sem sérnámsbraut er. Nemendur sérnámsbrautar geta valið 

áfanga á öðrum brautum skólans ef þeir hafa þann undirbúning sem krafist 

er fyrir viðkomandi áfanga eða kennari áfanga samþykkir nemanda. Stefnan 

um skóla án aðgreiningar gerir ráð fyrir að kennari geti mætt þörfum hvers 

og eins í kennslunni. Til að einstaklingskennsla verði möguleg eiga markmið 

að vera skýr og vel skilgreind um það sem er áhrifaríkt fyrir hvern og einn að 

læra og nýtist honum til framtíðar (Tomlinson, 2001). 

Niðurstöður úr viðtölum og könnunum í þessari rannsókn um áherslur í 

námsbrautarlýsingu sérnámsbrautar voru skýrar og því lá beint við að setja 

fram tillögu að námslýsingu fyrir lífsleikni og starfsnám. Nám á 

framhaldsskólastigi er undirbúningur fyrir líf og starf að námstíma loknum 

eða áframhaldandi námi. Nemendur með þroskahömlun eru þar engin 

undantekning og afar mikilvægt fyrir þá að fá góðan undirbúning til 

framtíðar í námi sínu. 

Nám nemenda með þroskahömlun er æskilegt að byggi á kennslu sem 

hæfir þörfum hvers og eins og tekur mið af styrkleika þeirra (Brownell o.fl., 
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2012; Tomlinson, 2001). Áhersla er lögð á þá hugmyndafræði að nemendur 

læri með því að upplifa og öðlast reynslu sem þeir geta íhugað og sett í 

reynslubankann. Kennarar ættu að hafa í huga að nemendur læra á ólíkan 

hátt svo nauðsynlegt getur verið að aðlaga námsefni og kennsluaðstæður 

að hverjum og einum. Þroski og aldur fer ekki alltaf saman og því er 

mikilvægt að taka tillit til þess við val á námsefni fyrir nemendur 

sérnámsbrautar og gæta þess að bjóða þeim námsefni sem hæfir getu, 

áhuga og aldri þeirra. Kennari sem þekkir vel til andlegrar og líkamlegrar 

stöðu nemanda síns og gerir sér grein fyrir sterkum hliðum hans er líklegur 

til að bjóða honum námsaðstæður sem styrkja hann og efla sem einstakling 

(Dewey, 2000b; Brownell o.fl., 2012; Tomlinson, 2001). 

Kennslan á sérnámsbraut miðar að því að undirbúa nemendur undir 

sjálfstætt líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og mikilvægt að kennarar þekki til 

kenninga um nám nemenda með þroskahömlun og hverju byggja skal 

kennsluna á (Brownell o.fl., 2012; Heimasíða Borgarholtsskóla, 2013). Góðir 

kennarar þekkja hvernig á að kenna innihald námsefnis og hvernig 

nemendur tileinka sér það, hafa góða þekkingu á námshegðun nemenda 

sinna til að lágmarka áhrif hömlunar á námið (Brownell o.fl., 2012). 

Lífsleikni tel ég mikilvægustu námsgreinina í námi nemenda með 

þroskahömlun í framhaldsskóla. Árangursríkt er að nota raunverulegar 

aðstæður í kennslu nemenda með þroskahömlun, að leyfa þeim að upplifa 

og reyna sjálfir því þannig læra þeir best. Nemendur sérnámsbrautar eiga 

að fá kennslu í hagnýtum þáttum sem þeir geta nýtt sér í framtíðinni. Má 

þar nefna að kenna þeim að vera snyrtilegir til fara, um fjárhag heimilisins, 

heimilisstörf og sjálfshjálp, samfélagslega færni, starfsþjálfun, iðka 

tómstundir og versla. Í skólanum er hægt að nýta sér aðstæður til að kenna 

og þjálfa nemendur í ákveðnum náms- og færniþáttum eins og að klæða sig 

í og úr yfirhöfnum og fara í mötuneytið. Hægt er að nýta klukku og peninga 

til að þjálfa tímaskyn og að þekkja gildi peninga og þjálfa nemendur að nota 

vasareikni til að reikna einföld dæmi, jafnvel að versla í búðinni og reikna 

verðin saman (Beseler, 2004; Ferguson, 1987). 

Starfsnám er nauðsynlegur grunnur til framtíðar fyrir nemendur á 

sérnámsbraut og má sjá sömu áherslur í fræðigreinum og ritum sem fjalla 

um áherslur í námi nemenda með þroskahömlun. Kennarar brautarinnar 

leggja mikið upp úr því að undirbúa nemendur til atvinnuþátttöku, að þjálfa 

þá til verklegrar vinnu frekar en að leggja ofuráherslu á bóklegt nám. Margir 

kennarar líta svo á að tíma nemenda í skólanum sé þannig betur varið því 

flestir hafi nemendurnir fengið bóklega kennslu alla sína skólatíð og það sé 

litlu við að bæta þegar kemur að móðurmáli og stærðfræði, betra að nýta 



 

84 

tímann til að viðhalda þeirri bóklegu þekkingu sem þegar er náð og leggja 

áherslu á það sem nýtist þeim til framtíðar (Ferguson, 1987). Þær raddir 

heyrast einnig þegar um mikið hamlaða nemendur er að ræða bæði andlega 

og líkamlega, að þeim nýtist ekki þau námstilboð sem skólinn hefur að 

bjóða (Ferguson, 1987). Í skipulagi Borgarholtsskóla er leitast við að mæta 

hverjum og einum nemanda á hans forsendum þó tilboð til mjög hamlaðra 

nemenda séu takmarkaðri en til þeirra sem eru bæði með mál- og 

hreyfifærni og eru sjálfstæðari í umhverfi sínu. 

 Námsbrautarlýsing sérnámsbrautar 7.4

Námsbrautarlýsing fyrir sérnámsbraut Borgarholtsskóla þarf að vera opin 

svo hún nái utan um allan hópinn, hún er ramminn sem nám nemenda 

byggir á. Námskrá hvers skóla á að gera ráð fyrir fjölbreyttum nemendahópi 

þar sem hver einstaklingur fær nám við hæfi. Námskrá setur fram lýsingu á 

námsþáttum, tilgreinir náms- og kennsluhætti sem er ætlað að stuðla að 

þroska nemenda og gerir grein fyrir hvernig hæfni nemenda við að tileinka 

sér námsmarkmið er metin (Marsh og Willis, 2003). 

Námsáherslur sem ég legg til fyrir sérnámsbraut eiga að tryggja 

fjölbreytta kennslu fyrir nemendur og að allir nemendur ættu að geta fengið 

nám við sitt hæfi. Forsenda fyrir áhrifaríku námi nemenda er að efla 

sjálfstæði þeirra, gagnrýna hugsun og skapandi starf. Skólinn á að vera 

uppspretta tækifæra til að búa nemendur undir framtíðina með 

fjölbreyttum námstækifærum í margbreytilegu umhverfi sem reynir á 

andlega, líkamlega og verklega færni þeirra (Eisner, 2004). 

Við undirbúning kennslu verða kennarar að vinna út frá því sem 

nemandinn veit og þekkir, þeim skilningi sem býr í nemandanum. Kenna 

þarf nemendum að kafa í efnið, sjá þeim fyrir góðum heimildagrunni og 

útbúa fjölbreytt verkefni um viðfangsefnið auk þess að samþætta 

mismunandi námsgreinar (Fullan, 2007). Í margbreytilegum nemendahópi 

fer ekki hjá því að kennslan þurfi að vera það líka og verða kennarar að hafa 

mismunandi áhuga og getu nemenda, andlega eða líkamlega í huga við 

skipulag kennslunnar. Fjölbreyttar leiðir geta leitt að sama marki og er 

nauðsynlegt að kennarar séu meðvitaðir um þær. Sem dæmi má taka að 

kennari gæti spurt sig: hvernig geta allir nemendur leyst verkefni sem felst í 

því að nemendur finni áhugaverða frétt dagsins? Við getum hugsað okkur 

að nemandi fari í tölvuna og slái upp heimasíðu fréttamiðils og lesi fréttir 

dagsins, annar nemandi fer einnig í tölvuna og fær aðstoð við að slá inn 

vefslóð fréttastofu og skoðar myndir sem hann segir síðan frá, þriðji 
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nemandinn getur hlustað á fréttir og sagt frá því sem honum þótti 

áhugavert. 

Ný framsetning námsmarkmiða um þekkingu, leikni og hæfni er mér 

umhugsunarefni. Það er ekki einfalt að setja viðmið um þekkingu, leikni og 

hæfni sem nemendur með þroskahömlun eiga að öðlast í námi sínu – það 

þarf að vera svo almennt orðað að allir geti fallið undir þau viðmið – eða 

hvað (dagbók í maí, 2013)? Áfangamarkmið verða að vera nógu víð svo þau 

nái yfir alla nemendur sérnámsbrautar og síðan aðlöguð að hverjum og 

einum í einstaklingsnámskrá. Námsmat á að snúast um framfarir 

einstaklingsins, að nemandi geti náð ákveðnum hæfniviðmiðum með eða án 

stuðnings, að námið sé til gagns fyrir hann. Ef við skoðum nánar dæmið um 

verkefnið hér að ofan hafa allir nemendur náð því markmiði að finna frétt 

dagsins hver á sinn hátt. Það er kærkomið að fá tækifæri til að gera skýr 

viðmið um námsmat og útfærslu þess og fara frá hefðbundu námsmati í 

formi prófa og einkunna. 
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8 Lokaorð 

Ég er sátt við leiðina sem ég valdi við að skoða hvaða áherslur ný 

námsbrautarlýsing ætti að hafa en hún er í anda þeirrar hugmyndafræði að 

námskrárgerð er samvinna þeirra sem að skólastarfinu koma hvort sem um 

er að ræða skólastjórnendur, kennara, nemendur, foreldra eða aðra (Fullan, 

2007; Marsh & Willis, 2003). Gildandi námskrá sérnámsbrautar verður nýtt 

til samanburðar þar sem hún hefur að geyma áfangalýsingar og markmið 

þeim tengd og hefur í flestu gegnt hlutverki sínu með prýði. Það er 

ástæðulaust að henda því sem nýtilegt er þó gamalt sé, eingöngu af því að 

komið er eitthvað nýtt. 

Þegar mismunandi nálganir við námskrárgerð eru skoðaðar má velta því 

fyrir sér hvort ein gerð sé betri en önnur og dæmi ég það ekki með vali mínu 

á útfærslu námsbrautarlýsingar sérnámsbrautar BHS. Starfsbrautum 

framhaldsskólanna ber að setja fram nýjar námsbrautalýsingar sem byggja á 

fyrirmælum aðalnámskrár framhaldsskólanna. Starfsmenn nokkurra þeirra 

hafa fengið það hlutverk að gera dæmabrautir fyrir aðra framhaldsskóla að 

hafa til hliðsjónar óski þeir þess. Hvar þessi vinna er stödd í verkferlinu er 

mér ekki kunnugt þegar þetta er skrifað. 

Þessi vegferð mín um fræðilönd námskrár og námskrárgerðar hefur 

styrkt mig sem fagmann til að takast á við námslýsingu sérnámsbrautar BHS. 

Það er von mín að mögulegt verði að leggja fram tillögu og vinna að 

námsáherslum í nýja námslýsingu sérnámsbrautar BHS sem allir geti unað 

og talið að skipti máli fyrir nemendur. Það er hlutverk starfsmanna 

sérnámsbrautar að ljúka gerð námsbrautarlýsingar og leggja hana fyrir til 

umsagnar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið á lokaskrefið sem er að 

staðfesta nýja námsbrautarlýsingu fyrir sérnámsbraut BHS. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi vegna viðtals við kennara. 
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Viðauki B 

Könnun meðal foreldra. 
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Viðauki C 

Könnun 1 meðal nemenda. 
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Viðauki D 

Könnun 2 meðal nemenda. 
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Viðauki E 

Könnun 3 meðal nemenda. 
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Viðauki F 

 

Mynd 1: Mat foreldra á mikilvægi bóklegra greina þar sem talan 1 hefur 

mesta vægi, talan 2 næst mesta vægi … og talan 5 minnsta vægi. 

 

 

Mynd 2: Mat foreldra á mikilvægi verklegra áfanga 1 hefur mesta vægi, 

talan 2 næst mesta vægi … og talan 5 minnsta vægi. 
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Viðauki G 

 

 

Mynd 3: Mat nemenda á námsgreinum. 
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