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Formáli 

Fjölnám verður til, mat á þróunarverkefni í Hafnarfirði árin 2004-2007 er 30  

eininga (ECTS) matsverkefni sem er til fullnustu meistaraprófi til M.Ed.- 

gráðu í stjórnunarfræði menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Verkefnið var aðallega unnið á haustönn 2013 og vorönn 2014 og 

fólst í að leggja mat á þróunarverkefnið Fjölnám Lækjarskóla. Viðfangsefnið 

var að skoða fyrstu þrjú árin eða frá hausti 2004 til vors 2007. Leiðbeinandi 

var Gunnar E. Finnbogason, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Sérfræðingur var Börkur Hansen, prófessor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands.  

     Fjölnám Lækjarskóla er undirrituðum kært þar sem hann átti þátt í að 

setja það á stofn og fylgdi því úr hlaði fyrstu þrjú árin. Hugurinn hefur oft 

leitað til þeirra nemenda sem stunduðu nám við Fjölnámið, hvernig þeir 

upplifðu veru sína þar og hvernig þeim hefur gengið að fóta sig í lífinu að 

loknu námi. Áhugavert var að greina og leggja mat á þróun deildarinnar 

fyrstu þrjú árin og skoða Fjölnámið frá sjónarhorni nemenda, foreldra og 

skólastjóra. 

     Fyrstu viðtölin voru tekin á haustönn 2013 en flest á vorönn 2014. 

Höfundur vill þakka viðmælendum hagnýtar upplýsingar. Gunnari E. 

Finnbogasyni þakkar hann fyrir hvatningu, leiðbeiningu og stuðning við 

ritgerðarvinnuna og Berki Hansen fyrir góðar ábendingar og hvatningu. 

     Sérstakar þakkir fær Valdís Ólöf Jónsdóttir, eiginkona höfundar, fyrir 

yfirlestur,  hvatningu og auðsýnda þolinmæði. Einnig þakka ég þeim sem 

lása yfir og komu með ábendingar. 
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Ágrip 

Markmið þessa matsverkefnis er að varpa ljósi á þróun sem átti sér stað í 

Fjölnámi Lækjarskóla á árunum 2004-2007 og hvernig nemendur, foreldrar 

og skólastjórar litu á starfsemi deildanna. Í verkefninu er gerð grein fyrir 

uppbyggingu, kennsluháttum og faglegum grunni Fjölnámsins. Við matið er 

þróunarlíkan Michaels Fullan (2007) notað en hann fjallar á fræðilegan hátt 

um þróunarvinnu í skólastarfi.  

Í upphafi var farið af stað með deild sem fékk nafnið Fjölgreinanám. Á 

þriðja ári bættust tvær nýjar deildir við. Fjölnám var yfirheiti yfir deildirnar 

þrjár. Með nýju deildunum var verið að mæta á víðtækari hátt þörfum 

nemenda sem áttu erfitt með bóklegt nám. Á þessum árum fjölgaði 

nemendum hratt. Á fyrsta ári stunduðu sex nemendur nám við 

Fjölgreinanámið en á þriðja ári voru þeir orðnir 34. 

Tekin voru viðtöl við þrjá skólastjóra, tvö foreldri nemenda Fjölnáms og 

fjóra nemendur sem stunduðu nám í Fjölnáminu á árunum 2004-2007. 

Notast er við eigindlegar aðferðir við matið en hálfopnar matsspurningar 

stýra viðtölum og þeim er fylgt eftir með öðrum spurningum eftir þörfum. 

Fjölnám Lækjarskóla í Hafnarfirði var nýtt úrræði fyrir nemendur sem 

glímdu við erfiðleika í bóklegu námi og byggðist það á verklegri færni 

nemandans. Byggt var á hinum sterku greindum nemandans í anda 

fjölgreindakenningar Howards Gardner (f. 1943). Bóklegt nám var 

samtvinnað verklegu námi.  

Í niðurstöðum þessa verkefnis kemur fram að þörf var fyrir úrræði eins 

og Fjölnámið til að mæta hópi nemenda sem fann sig ekki í hefðbundnum 

grunnskóla. Áhersla á verklega færni nemandans hentaði vel nemendum 

Fjölnámsins. Kennarar og starfsmenn Fjölnámsins náðu góðri tengingu og 

vináttu við nemendur sem skilaði sér í heimilislegu andrúmslofti. Það er mat 

nemenda, foreldra og skólastjóra að námið hafi verið nemendum til góða. 

Komist er að þeirri niðurstöðu að þörf er fyrir fleiri námsúrræði á borð 

við Fjölnám Lækjarskóla innan skólakerfisins. Að mati höfundar væri gott ef 

hver grunnskóli hefði möguleika á að auka vægi verklegs náms fyrir 

nemendur sem eiga erfitt með bóknám. 
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Abstract 

Multi-study gets created 

Development project evaluation during 2004-2007 in Hafnarfjörður. 

 

The goal of the development project was to shed some light on how the 

Fjölnám (Multi-study) in Lækjarskoli evolved over the years 2004-2007 and 

what students, parents and principals thought of the department’s 

activities. The project explains the setup, teaching approaches and 

professional foundation of the Multi-study. Michael Fullan’s development 

model (2007) on process changes in schools is used to analyse the 

development of the Multi-study program during 2004-2007. 

Initially there was only a single Fjölgreinanám (Multiple intelligences) 

department but over the course of three years it was increased to three, 

created to address more adequately the student´s needs, i.e. students who 

were struggling with the academics. The number of students grew quickly 

during those years with only six in the first year but 34 during year three. 

Interviews were conducted with three principals, two parents and four 

students who attended the Multi-studies during the years 2004-2007. This 

was a qualitative research where half-open interwiew questions were used 

to set the direction of the remainder of the interview. 

Lækjarskóli in Hafnarfjordur’s Multi-study was a new resource for 

students who were struggling with academics as it focused on their 

practical abilities instead. In the spirit of Howard Gardner (b. 1943) 

academic studies were combined with practical studies focusing on the 

student’s strong intelligence. 

The results of the development project showed that there was a need 

for resources like the Multi-study to address the needs of the students who 

do not cope with the standard curriculum in High School. It also identified 

that the internal structure and the academic foundation of the Multi-study 

had yielded good results. The focus on the students’ practical abilities 

suited them well. And the bond and friendship that evolved between the 

teachers and the students resulted in a very positive environment. The 

students, parents and principals all agreed that the Multi-study approach 

had been positive for the students.  
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The results of the development project indicates that there is a need for 

more academic options for students that are struggling within the 

education system similar to Lækjarskoli’s Multi-study. It would be best if 

each school had the option to increase the importance of practical studies 

for students that were struggling with academic studies. 
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1 Inngangur 

Í almennum grunnskóla er fjölbreyttur hópur nemenda. Flestir standa sig 

vel og njóta sín í skólanum en þó er ákveðinn hópur nemenda sem á í 

námserfiðleikum sem geta dregið verulega úr námsgetu þeirra. Innan 

skólans er reynt að mæta þessum hópi með sérkennslu innan eða utan 

sérdeilda. Í fjölmennum skólum getur reynst erfitt að brjóta upp hefðbundið 

nám og sníða það að þörfum hvers og eins. Nemandi sem ekki er sterkur í 

bóknámi hefur oft hæfileika á öðrum sviðum, svo sem í verklegum greinum. 

Sálfræðingurinn Howard Gardner (f. 1943) kom fram með kenningar um 

víðari skilgreiningu á greindarhugtakinu. Hann flokkar greindina í átta 

meginflokka og eru þær misvel þroskaðar hjá hverjum og einum. Vöktu 

þessar kenningar Gardners áhuga höfundar í námi við Kennaraháskóla 

Íslands.  

Hrundið var af stað nýju námsframboði innan Hafnarfjarðar haustið 2004 

sem fékk nafnið Fjölgreinanám en það nafn á rætur að rekja til kenninga 

Gardners. Undirritaður veitti Fjölgreinanámi forstöðu í þrjú ár (2004-2007) 

en á þeim árum var gróska, til urðu þrjár deildir og ásókn var í 

Fjölgreinanámið.  

Þegar velja átti verkefni til að ljúka meistaranámi við Háskóla Íslands, 

Stjórnunarfræði menntastofnana, lá beinast við að skoða þessi upphafsár 

Fjölnámsins í Hafnarfirði (2004-2007). Gerð yrði grein fyrir því hvernig 

Fjölnámið varð til og hvernig þróun þess varð á þessum árum. Til að fá 

sjónarmið nemenda, foreldra og þeirra sem stóðu að baki Fjölnáminu voru 

tekin viðtöl við níu aðila.  

Eins og nafn ritgerðarinnar bendir til er hér um að ræða mat á 

þróunarverkefni á afmörkuðum tíma. Fræðilegt líkan Michaels Fullan (2001) 

er notað til að halda utan um þróunarferlið en hann hefur þróað líkan um 

breytingarferli innan skóla. Grunnþættir í líkani Fullans voru notaðir í 

uppbyggingu kaflanna í verkefninu. 

Þegar rætt er um Fjölnám er átt við yfirhugtak yfir þrjár deildir. Þær eru 

Fjölgreinanám, Fjöltækninám og Fjölgreinabraut. Fjölgreinanám var fyrir 

nemendur í 9. og 10. bekk sem glímdu við erfiðleika í námi. Fjöltækninám 

var fyrir nemendur í 9. og 10. bekk með hegðunarfrávik og Fjölgreinabraut 

fyrir nemendur með námserfiðleika að loknum grunnskóla, stundum kallað 

11. og 12. bekkur. Nöfnin eru notuð í ritgerðinni eftir því sem við á. Fyrstu 
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tvö árin, 2004-2006, var eingöngu Fjölgreinanámið starfandi en á þriðja 

árinu, haustið 2006, hófu Fjöltækninámið og Fjölgreinabrautin starfsemi 

sína. Fjölgreinanám Lækjarskóla er starfandi enn í dag en hefur tekið 

breytingum að mati höfundar. Fjöltækninám og Fjölgreinabraut hafa verið 

lögð niður.  

Á forsíðu ritgerðarinnar má sjá merki deildarinnar. Haldin var samkeppni 

um merki og nokkrar hugmyndir bárust. Þetta merki varð fyrir valinu og er 

hönnuður Guðný Haraldsdóttir kennari en hún hannaði einnig merki 

Öldutúnsskóla í Hafnarfirði. Þótti merkið lýsa vel þeirri hugsjón sem deildin 

vildi standa fyrir. Á merkinu er hjólsagarblað eða tannhjól með blómakransi. 

Fjölnámið vildi byggja á verklegri færni nemandans því flestir þeirra áttu 

sameignlegan áhuga á verklegri vinnu. Sagarblaðið er tákn fyrir verklega 

færni og tannhjólið er tákn þess að hver og einn nemandi er nauðsynlegur 

hluti af heildinni. Öll skiptum við máli og höfum hæfileika og getu sem 

þjóðfélagið þarf á að halda. Kransinn segir okkur að þeir sem stóðu að 

Fjölnáminu vildu sjá alla nemendur deildarinnar blómstra, hvern á sinn hátt. 

Það átti ekki að byggja á veikleika þeirra heldur styrkleika og áhuga.  

Fræðsluyfirvöld og áhugafólk um skólamál sýndu þessu nýja 

námsframboði áhuga og fór hróður þess víða um land. Fjölgun varð í 

deildinni og óx hún hratt og færri komust að en vildu. Undirritaður fékk 

Foreldraverðlaun Hafnarfjarðar 2007 fyrir öflugt, farsælt og árangursríkt 

starf við uppbyggingu og þróun deildarinnar hlaut hann einnig tilnefningu til 

Foreldraverðlauna 2006 og viðurkenningu frá Landssamtökum foreldra, 

Heimili og skóla, fyrir öflugt, farsælt og árangursríkt starf við uppbyggingu 

og þróun Fjölgreinadeildar Lækjarskóla.  

Ritgerðin byggir á sex meginköflum og hefst með inngangsorðum þar 

sem meðal annars er gerð grein fyrir bakgrunni matsverkefnisins, tilgangi og 

uppbyggingu ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er tekist á við fræðilegan grunn 

verkefnisins en þar er meðal annars fjallað um líkan Michaels Fullan (2001) 

um breytingastarf innan skóla ásamt kenningum Howards Gardner (f. 1943) 

um fjölgreindirnar. Þriðji kafli fjallar um aðferðafræðina og framkvæmd 

matsins, ásamt því hvernig gögnum var safnað og unnið úr þeim. Fjórði kafli 

er niðurstöðukafli en hann er helgaður Fjölgreinanáminu. Hvernig 

Fjölgreinanámið varð til og hvernig uppbygging og þróun þess var á árunum 

2004-2007. Í kaflanum eru svör viðmælenda við matsspurningunum sem 

lagðar voru til grundvallar matinu. Í fimmta kafla eru umræður um Fjölnám 

Lækjarskóla þar sem lesið er í svör viðmælenda við matsspurningunum. Í 

sjötta kafla koma lokaorð. 
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Eins og komið hefur fram er hér um að ræða mat á þróunarverkefni á 

afmörkuðum tíma. Spurningarnar sem lagðar eru til grundvallar eru: 

 Hver var helsti hvatinn (kveikjan) að stofnun Fjölnáms Lækjarskóla og 
hvaða þættir höfðu áhrif á þróun þess? 

 Hver voru helstu einkenni í uppbyggingu og skipulagi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Hverjar voru helstu faglegu forsendur í starfsemi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Var Fjölnám Lækjarskóla til góðs fyrir nemendur? Ef svo er, hvernig 
þá? 

Mat á þróunarverkefni um Fjölnám getur orðið heimild um þá þekkingu, 

sem skapaðist í kringum Fjölnámið og reynslu og upplifun þeirra aðila sem 

tóku þátt í því. 

1.1 Bakgrunnur þróunarverkefnisins 

Veturinn 2003-2004 lagði undirritaður stund á nám á námsbrautinni 

Stjórnunarfræði menntastofnana við Kennaraháskóla Íslands. Á 

haustönninni var haft samband við undirritaðan frá Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar. Erindið var að óska eftir stuðningi við að byggja upp 

námsúrræði fyrir unglinga á grunnskólaaldri í Hafnarfirði sem áttu erfitt 

með bóklegt nám með áherslu á verklegt nám. Það féll vel inn í námskeiðið 

um þróunarstarf og mat sem var hluti af stjórnunarfræðináminu. Á 

námskeiðinu vann undirritaður þróunaráætlun fyrir Fjölgreinanám.  

Samhliða náminu og gerð þróunaráætlunarinnar var sett á stofn nefnd 

sem skipuð var af Fræðsluráði Hafnarfjarðar. Í nefndinni sátu: Elín 

Jónasdóttir, fulltrúi Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, Júlíus Einarsson 

skólasálfræðingur, Sigurður Björgvinsson, skólastjóri Víðistaðskóla, Theodór 

Hallsson, skólastjóri Námsflokka Hafnarfjarðar, og undirritaður, Sveinn 

Alfreðsson. Nefndin hittist reglulega en þess á milli voru sendir tölvupóstar 

þar sem ýmis mál voru rædd varðandi þetta nýja námsframboð (Sveinn 

Alfreðsson, 2004). Sveinn Alfreðsson var ráðinn deildarstjóri yfir þessu nýja 

námsframboði, sem fékk nafnið Fjölgreinanám og veitti því forstöðu fyrstu 

þrjú árin (2004-2007) eins og áður hefur komið fram. 

Undirritaður hafði starfað sem smíðakennari og sérkennari við 

Öldutúnsskóla Hafnarfjarðar í um tvo áratugi. Sem verkgreinakennari sá 

hann iðulega nemendur, sem ekki voru sterkir í bóklegum greinum, 

blómstra í smíðastofunni. Algengt var að þessir nemendur sýndu áhuga og 

það var gaman að kenna þeim. Þeir komu í smíðastofuna til að spjalla og 
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fengu aukatíma til að smíða. Undirritaður sá að þetta gerði þeim gott og 

kryddaði skólagöngu þeirra. Þeir komu af áhuga en ekki skyldurækni. 

Í dag (2014) eru liðin sjö ár frá því undirritaður var verkefnastjóri 

Fjölgreinanáms Lækjarskóla en hann hóf störf sem deildarstjóri 

Fjölgreinanáms haustið 2004. Að loknu starfi hjá Lækjarskóla (2007) starfaði 

hann sem skólastjóri og kynntist þeim hópi nemenda sem fann sig ekki í 

grunnskólanum og úrræðaleysi því sem skólinn stóð frammi fyrir gagnvart 

þessum nemendum. Eftir útskrift með embættispróf í guðfræði frá Háskóla 

Íslands vorið 2012 hefur undirritaður starfað sem fræðslufulltrúi í 

Lindakirkju í Kópavogi og vinnur með unglinga sem hneigjast að verklegri 

vinnu. Deildin í Lindakirkju er kölluð Fjölgreinastarf. Þar eru farnar 

óhefðbundnar leiðir í unglingastarfi, á svipaðan hátt og gert var í 

Fjölnáminu.  

Það var lærdómsríkur og skemmtilegur tími er höfundur veitti 

Fjölnáminu forstöðu og er hans minnst með þakklæti í huga. Áhugavert 

hefur verið að skrifa um þróun Fjölnámsins og er verkefnið heimild um 

frumkvöðlastarf sem var einsdæmi á þessum tíma að mati höfundar. 

1.2 Markmið matsverkefnis 

Ritgerðin er matsverkefni á Fjölnámi en til þess eru notuð viðtöl, skýrslur og 

önnur rituð gögn. Tekin eru viðtöl við þrjá skólastjóra, fjóra nemendur og 

forelda tveggja nemenda sem stunduðu nám við Fjölnámið á fyrstu árum 

þess. Þessi fyrstu þrjú ár Fjölnámsins urðu fyrir valinu vegna þess að 

undirritaður þekkir þau vel, þar sem hann fylgdi þessu nýja námsframboði 

úr hlaði og átti þátt í að þróa það.  

Um er að ræða mat á þróunarverkefninu um Fjölnám þar sem 

markmiðið er að festa hendur á og meta þá þróun sem átti sér stað alveg 

frá því að hugmyndin að Fjölgreinanámi kviknaði. Þessi hugmynd átti eftir 

að þróast yfir í þrjár deildir á árunum 2004-2007 og þjóna um fimmtíu 

nemendum á þeim tíma. 

Líkan fræðimannsins Michaels Fullan (2001) um breytingaferli innan 

skóla er notað til að greina þróun Fjölnámsins á árunum 2004-2007. Þar 

fylgir hann eftir nýbreytni, allt frá hugmynd og þar til raunverulegar 

breytingar áttu sér stað. Hann talar um undirbúningsvinnuna sem kveikju en 

framkvæmdin er vinnuferlið sjálft eftir að hafist er handa við verkefnið. 

Festingin er reynslan sem skapast. Eitthvað nýtt hefur orðið til sem reynist 

vel og menn vilja halda í. Til varð Fjölgreinanám sem gafst vel og kallaði á 

framþróun sem leiddi til þess að sótt var fram á ný mið. Fjöltækninám og 

Fjölgreinabraut varð til. Hringferli fór af stað þannig að ný kveikja kallaði á 
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framkvæmd, eitthvað nýtt varð til. Þannig var það með Fjölnámið. Í 

ritgerðinni metur undirritaður þróun Fjölnámsins út frá kveikju, framkvæmd 

og festingu samkvæmt líkani Fullans (2001). Í kveikjunni er metinn hvatinn 

að stofnun Fjölgreinanámsins, hvað réð því að farið var af stað með 

námsframboð eins og Fjölgreinanám og áframhaldandi þróun deildarinnar. 

Þegar fjallað er um framkvæmdina, skyggnist undirritaður inn í Fjölnámið, 

uppbyggingu, kennsluhætti og hvernig það festi rætur og varð til sem nýtt 

námsframboð í Hafnarfirði.  

Fjölgreinanám Lækjarskóla var nýtt námsúrræði fyrir unglinga í 

grunnskólum Hafnarfjarðar. Í mati á þróunarverkefni um Fjölnám er ætlunin 

að komast að því hvaða viðhorf nemendur, foreldrar og skólastjórar höfðu 

til deildanna. Auk viðtala var stuðst við önnur gögn, svo sem þróunaráætlun 

um Fjölgreinanám, námskrá Fjölnáms frá 2007, sjálfmatsskýrslu 

Lækjarskóla, úttekt á Fjölgreinabraut Lækjarskóla, blaðagrein og önnur gögn 

sem tengjast efni ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegar forsendur 

Síðustu ár hefur verið mikið rætt um að mæta einstaka nemanda á þeim 

stað sem hann er staddur námi. Það hefur verið kallað einstaklingsmiðaða 

nám. Lykillinn að einstaklingsmiðuðu námi er sveigjanleiki í 

kennsluaðferðum, námstíma, verkefnum, hópaskiptingu og hópastarfi segir 

fræðimaðurinn Tomlinson (1999) en bandaríski sálfræðingurinn Sarason 

(1990) tekur í sama streng þegar hann bendir á að nemendur kalli á 

mismunandi leiðir til að læra. Gerður G. Ólafsdóttir (2004) talar um að skóli 

sem viðhafi einstaklingsmiðað nám sér í raun skóli án aðgreiningar. 

Áhugavert er að skoða tölur sem birtar eru á vef Hagstofu Íslands en þar 

kemur fram að skólaárið 2004-2005 fengu um 24% nemenda í grunnskólum 

landsins sérkennslu eða stuðning af öðru taki og 451 nemandi stunduðu 

nám í sérdeildum. Aukin umræða hefur verið um skóla án aðgreiningar og 

hefði mátt ætla að þessar tölur mundu lækka en svo er ekki eins og tölur frá 

skólaárinu 2012-2013 sýna en þá voru um 27% nemenda í sérkennslu eða 

stuðningi af einhverju tagi en nemendum í sérdeildum fækkaði niður í 405 

(Hagstofa Íslands, 2011). Þessar tölur sýna að um fjórðungur nemenda þarf 

á sérkennslu að halda af einhverju taki og þörf er enn fyrir sérdeildir. Margir 

nemendur eiga við námsörðugleika að etja sem erfitt er að mæta í nema 

með sérkennslu eða öðrum sérúrræðum. Howard Gardner (f. 1943) skoðaði 

mismundi hæfileika nemenda til náms og leiðir til að mæta þeim. Fjölnám 

Lækjarskóla vildi byggja á kenningum hans. Í Fjölnáminu vildu menn mæta 

nemandanum út frá hæfileikum hans og getu. Þar átti að byggja á verklegri 

færni nemandans, létta á bóklegu námi og fara óhefðbundnar leiðir í námi 

(Gardner, 2007). 

     Í kaflanum verður fjallað um fjölgreindakenningu Howards Gardner en 

hann kemur fram með kenningar um átta greindir sem eru misþroskaðar hjá 

mönnum. Nemendur Fjölnáms voru ekki sterkir bóknámsnemendur en 

höfðu aðra styrkleika eða greindir. Fjölnámið vildi mæta nemendum sínum 

þar sem þeir voru sterkastir. Verklegt nám hentaði þeim betur en bóklegt.  

     Gert verður grein fyrir þróunarlíkani Michaels Fullan (2007) en það tekur 

á skólaþróun á faglegan hátt. Líkanið hentar vel til að greina þróun 

Fjölnámsins sem er efni þessarar ritgerðar og verður notað sem tæki til að 

sundurgreina þróun Fjölnámsins á árunum 2004-2007. Fullan skiptir 

skólaþróun í þrjá meginþætti það er kveikju (e. initiation), framkvæmd (e. 
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implementation) og festingu (e. institutionalization), sjá mynd 1. Að lokum 

er fræðileg umræða um mat og matsaðferðir sem er sá þáttur sem ritgerðin 

er grundvölluð á. 

 

2.1 Fjölgreindakenning Gardners 

Nafn Fjölgreinanámsins á rætur að rekja til kenninga Howards Gardner. 

Nemendur sem eiga erfitt með bóklegu námi geta verið sterkir á öðrum 

sviðum. Það var kveikja að nýjum og breyttum kennsluháttum sem 

einkenndi Fjölnámið. Stöðugt var verið að finna leiðir til að mæta 

nemandanum út frá hans sterku hliðum. 

Dr. Howard Gardner fæddist árið 1943 í Scranton Pennsylvania í 

Bandaríkjunum. Hann hóf nám í Harvard árið 1961 þar sem hann lagði stund 

á sögu og lögfræði. Hann sá að það átti ekki við hann svo hann söðlaði um 

og fór í sálfræði. Áhugi hans innan sálfræðinnar beindist að klínískri sálfræði 

og lauk hann doktorsprófi í sálfræði frá Harvard árið 1971. Hann hefur gefið 

út fjölmargar bækur en sú fyrsta kom út árið 1975 og hét „Shattered Mind“ 

(Gardner, 1983). Gardner hefur aðallega rannsakað þroska barna og þá 

sérstaklega í tengslum við listir og síðan hefur hann rannsakað fólk sem 

hefur orðið fyrir heilaskaða (Armstrong, 2011). 

Sum börn virðast hafa hæfileika á nokkrum sviðum en önnur á færri 

sviðum. Hafa styrkleika á einu sviði en ekki öðru. Sem dæmi má nefna 

einstakling sem á gott með að læra tungumál en á erfitt með að rata í 

framandi umhverfi eða læra nýja söngva. Gardner (1999) hafði tekið eftir 

því að þessi mismunandi styrkleiki fólks hafði jafnvel komið enn sterkar 

fram við heilaskaða, sérstaklega tengdur því svæði þar sem skaðinn varð. 

Gardner (1999) kom með tilgátu um greind. Að hans sögn snýst greind 

framar öðru um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og hanna afurðir 

í góðu samspili og samhengi við umhverfið. Hann hóf að rannsaka greind út 

frá raunsærra sjónarhorni og það dró úr dulúðinni sem hafði hvílt yfir henni. 

Hún varð hugtak sem menn fóru að skoða frá víðara sjónarhorni. Hann 

flokkaði greindirnar í átta yfirgripsmikla flokka. Þeir eru: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 

2011). 

Menn læra ekki allir á sama hátt og greindirnar eru misþroskaðar eftir 

einstaklingum. Viðbrögð nemandans við kennsluaðferðum eru misjöfn. 

Fjölgreindakenning Garndners byggir á því að við erum ekki öll eins og því 

þarf að mæta þörfum fólks á einstaklingsbundinn hátt. Gardner leggur 
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áherslu á að fjölgreindaskólar eigi að bjóða upp á námsefni þar sem unnið 

er með höndunum og að viðfangsefnin þjálfi sem flestar greindir. 

Nemendur kanni nýtt efni og aðstæður séu örvandi. Fjölgreindakenning 

Gardners kemur að gagni við sérkennslu. Tilhneiging til að beina sjónum að 

því sem nemandann skortir, því sem hann getur ekki í stað þess að líta á allt 

sviðið, allar átta greindirnar og byggja á þeim sem eru sterkastar hjá 

nemandanum og hjálpa honum að ná sem bestum árangri (Armstrong, 

2011). 

Námsmatið þarf að fylgja þessum nýju kennsluháttum. Ekki er hægt að 

nota eitthvert staðlað próf. Nemandinn er metinn á eigin forsendum og 

hvaða markmiðum og færni hann hefur náð. Nemandinn á rétt á að fá 

kennslu og viðfangsefni sem þróar allar greindir hans. Þegar orðið 

skólastofa er nefnt kallar það fram mynd af kennara sem situr við stórt borð 

og er að leiðrétta stíla eða stendur jafnvel uppi við töflu og talar yfir 

nemendum. Fjölgreindarkenningin kallar fram allt aðra mynd af 

skólastofunni, þar sem öllum átta greindunum er mætt. Þar fá nemendur að 

vinna að verkefnum langtímum saman án þess að þurfa að hætta eða verða 

fyrir truflun (Armstrong, 2011). 

Samkvæmt kenningu Gardners býr hver og einn einstaklingur yfir 

greindunum átta en þær eru misþorskaðar hjá hverjum og einum. Börn fara 

þó snemma að sýna meiri áhuga og getu á sumum sviðum. Það kallar 

Gardner að þau hneigist að ákveðnum greinum. Hér getur kennarinn greint 

hinar sterku greindir nemandans, byggt á þeim og beitt þeim í auknum mæli 

í náminu. Nemendur eru oft sterkir á fleiri en einu sviðið og geta því fallið 

undir fleiri en einn greindarflokk. Þannig geta tvær eða fleiri lýsingar átt við 

sama nemandann (Armstrong, 2011). 

Hver af greindum Gardners hefur sína skilgreiningu sem áhugavert er að 

skoða þó ekki verði farið djúpt í hverja fyrir sig. 

Málgreind (e. linguistic intelligence): Tungumáli er hægt að miðla með 

bendingum og ritmáli en algengast er að það sé talað með talfærunum. 

Þegar tungumáli er miðlað með töluðu máli berst það til eyrnanna og 

heilinn vinnur úr upplýsingunum. Skoða þarf heildarmyndina, þegar 

úrvinnsla tungumálsins er metin. Það þarf að skoða hvernig hljóðin berast til 

heyrnarfæranna og síðan hvernig heilinn vinnur úr upplýsingunum. Rætur 

talaðs máls má rekja til þess þegar barn byrjar að hjala þegar það opnar 

munninn í fyrsta skipti. Jafnvel á fyrstu mánuðum barnsins byrjar það að 

tileinka sér hljóðin sem eru í móðurmáli þess. Öll eðlileg börn læra 

tungumálið á fyrstu æviárunum. Hljóðkerfisvitund barnsins þróast í takt við 

umhverfisþætti og rithöfundar framtíðarinnar eru þeir sem eiga auðvelt 
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með vinna úr upplýsingum í töluðu og rituðu máli. Þarna geta erfðaþættir 

haft áhrif. Aðrir eiga í erfiðleikum með að vinna úr upplýsingum sem berast í 

gegnum tungumál. Mörg börn eiga í erfiðleikum með tungumál og getur 

það stafað af því að þau ná ekki að vinna nógu hratt úr þeim hljóðum sem 

þeim berast en eiga ekki endilega í vanda með málskilning (Gardner, 1993).  

Tónlistargreind (e. musical intelligence): Af öllum gáfum, sem geta 

einkennt einstaklinginn, koma tónlistahæfileikar fram hjá börnum. Þessi 

hæfileiki getur komið fram í mörgum myndum. Eitt barn getur leikið sónötu 

Bachs fyrir fiðlueinleik tæknilega fullkomið með innlifun. Annað barn getur 

flutt óperuverk eftir Mozart eftir að hafa heyrt það sungið einu sinni. Þriðja 

barnið getur sest við píanó og spilað einfaldan menúett sem það hefur 

samið sjálft. Þessi börn búa yfir miklum hæfileikum á tónlistarsviði 

(Gardner, 1993). Í tónlistinni er unnið með tónfall, takt, tækni og tónheyrn á 

margan mismunandi hátt. Eins og í fleiri greindum er tónlistargreindin ekki 

bundin við eitt svæði í heilanum heldur úrvinnslu heilabarkarins (e. cortical) 

og annarra hluta heilans (e. subcordical). Tónlistargreind hefur sína eigin 

þroskabraut og sínar eigin taugafræðilegar forsendur (Gardner, 1993). 

Tónlistargreind er hæfileiki til að skynja og meta mismunandi gæði tónlistar, 

að geta búið til og tjáð mismunandi tónlist, að geta skynjað takt, tónhæð 

eða laglínu og ýmis tilbrigði í tónlist, þar á meðal hljómblæ tónverks. Þeir 

sem hafa tónlistargreind hafa gott innsæi í tónlist og geta spilað eftir eyranu 

og eða eftir nótum (Armstrong, 2011). 

Samskiptagreind (e. interpersonal intelligence): Hæfileiki til að skynja og 

greina skap, fyrirætlanir og innri hvöt og geta lesið tilfinningar annarra 

manna. Hér eru einstaklingar með hæfileika til að greina og lesa í svipbrigði, 

rödd og látbragð. Þeir geta lesið í ýmsar vísbendingar í samskiptum og 

brugðist við þeim á viðeigandi hátt (Gardner, 1993). 

Rök- og stærðfræðigreind (e. logical-mathematical intelligence): Ólíkt 

málgreind og tónlistagreind á rök- og stærðfræðigreindin ekki rætur að 

rekja til hljóðrænna eða munnlegra þátta. Oft eru þeir taldir sérvitringar 

sem eru sterkir í rökhugsun og stærðfræði og slík greind ekki talin jákvæður 

eiginleiki eins og skáldgáfa og tónlistargáfa. (Gardner, 1993). Þessi hæfileiki 

kemur fram í rökhugsun, stærðfræði og tölfræði með leikni í talnameðferð. 

Þeir sem greinast með sterka rök- og stærðfræðigreind eru vísindamenn, 

tölvufræðingar, endurskoðendur og stærðfræðingar (Armstrong, 2011). 

Rýmisgreind (e. spatial intelligence): Ein leið til að skoða rýmisgreind er 

að skoða mismunandi form og meta hver eru eins. Einnig er hægt að meta 

rýmisgreind með öðrum þrautum. Dæmi um það gæti verið að taka ferning 

úr pappír og brjóta hann í tvennt og brjóta hann aftur í tvennt og brjóta 
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hann svo aftur tvisvar í tvennt og spyrja hvað eru þá komnir margir 

ferningar í heildina (Gardner, 1993)? Taugafræðilegar rannsóknir á 

rýmisgreind sýna greinilega að eins og vinstra hvel heilans og aftari hluta 

hægra heilahvels er ríkjandi í þróun tungumálsins virðist það einnig vera 

ríkjandi fyrir rýmisgreindina (Gardner, 1993). Rýmisgreind kemur fram í 

hæfileikum til að skynja nákvæmlega hið sjónræna og rúmfræðilega í 

umhverfinu. Veiðimenn, flugmenn og leiðsögumenn eru dæmi um 

einstaklinga sem hafa sterka rýmisgreind. Hún kemur einnig fram í 

hæfileikum til að skynja liti, línur, lögun, form og víddir, en tengsl eru þar á 

milli. Þessir aðilar geta séð hlutina fyrir sér og tjáð sig á myndrænan og 

rúmfræðilegan hátt (Gardner, 1993). 

Líkams- og hreyfigreind (e. bodily-kinesthetic intelligence): Þeir sem eru 

með þessa greind sterka eru með góða færni í að nota allan líkamann til að 

tjá hugmyndir og tilfinningar. Leikarar, látbragðsleikarar, íþróttamenn og 

dansarar eru með sterka líkams- og hreyfigreind. Hér eru líka 

handverksmenn og myndhöggvarar, en þeir eru leiknir við búa til hluti og 

geta beitt þeim. Einstaklingar sem eru með sterka líkamlega færni eins og 

samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk og sveigjanleika geta hreyft sig 

hratt. Þeir geta staðið beint og eru næmir á hreyfingu og snertingu. 

(Armstrong, 2011). 

Sjálfsþekkingargreind (e. the personal intelligences): Þegar ungabarnið 

er farið að þekkja eigin líkamsviðbrögð er það jafnvel farið að greina sig 

sjálft frá öðrum á frumstæðan hátt. Það er farið að sýna skapgerðarmun. 

Frá tveggja mánaða aldri sýnir það ákveðna andlitstjáningu. Þessi geta er 

frumstig tjáningar, til að sýna tilfinningu og hegðun gagnvart öðrum 

einstaklingum (Gardner, 1993). Einstaklingar með sterka 

sjálfsþekkingargreind hafa skýra sjálfsmynd og þekkja styrkleika sína og 

veikleika. Þeir gera sér grein fyrir eigin hugarástandi og þekkja hvatir sínar, 

fyrirætlanir, sjálfsvirðingu og langanir. Þeir skilja sjálfa sig og búa yfir 

sjálfsvirðingu og sjálfsaga. 

Umhverfisgreind (e. naturalist intelligences): Þessi greind kemur fram í 

fólki sem þekkir vel náttúruna. Það getur þekkt og flokkað fjölda tegunda úr 

jurta- og dýraríkinu. Greindin kemur líka fram í þekkingu á ýmsum þáttum 

náttúrunnar, svo sem skýjafari og fjöllum. Hún kemur fram í miklum áhuga á 

náttúrunni (Gardner, 2006). 

Gardner velti fyrir sér hvort ekki ætti að bæta einni greind við, 

tilvistargreind (e. existential intelligences), og hafa þær níu. Tilvistargreind: 

Hún kemur fram í umhyggju fyrir grundvallarmálefnum lífsins. 

Megineinkenni hennar er hæfileiki til að geta áttað sig á hvar maður er, 
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þegar miðað er við endimörk alheimsins. Hér kemur fram tilgangur lífsins og 

hvað dauðinn merkir. Hér er hinn efnislegi og andlegi heimur, ásamt því að 

geta elskað og vera elskaður auk fleiri þátta, þar sem maðurinn er skoðaður 

út frá öðrum þáttum lífsins (Gardner, 2006). 

Nemendur Fjölnámsins höfðu mismunandi hæfileika og getu. Það var 

spennandi að meta hvern og einn út frá greindunum átta. Hver og einn 

nemandi var einstakur með sína styrkleika og veikleika. Nemendur 

Fjölnámsins voru engin undantekning frá því. Í Fjölnáminu var reynt að 

vinna út frá greindum Gardners. Hver og einn nemandi var með 

einstaklingsnámskrá þar sem styrkleikar hans og veikleikar voru tilgreindir. 

Samþætting verk og bóknáms var leið til að yfirfæra hæfileika á verklegu 

sviði yfir á það bóklega. Í hópnum voru nemendur sem sköruðu fram úr í 

íþróttum aðrir sem höfðu tónlistarhæfileika en kennsla á gítar var einn liður 

í Fjölgreinanáminu. Margir voru með sterka rýmisgreind og sáu hlutina fyrir 

sér í þrívídd og kom það sér vel í verklegri vinnu sem var snar þáttur í 

kennslu Fjölnámsins. Fjölgreindakenning Gardners var hvati að því að finna 

leið til að kenna nemandanum út frá hans sterku hliðum að mæta 

nemendum með veikleika í bóklegu námi en styrkleika á verklegu sviði. 

 

2.2 Þróunarlíkan Fullans um breytingarstarf 

Eins og komið hefur fram var mikil skólaþróun í Fjölnáminu þann tíma sem 

matið nær til. Skólaþróun er nauðsynlegur þáttur í öllu skólastarfi. Skóli sem 

er í framþróun vill gera betur og mæta þörfum nemenda. Þannig var því 

háttað í Fjölnáminu. Ef skólinn telur sig vera kominn á leiðarenda og hafa 

náð fullkomnun er hann á hættulegri braut. Þá er nauðsynlegt að staldra 

við, horft um öxl og skoða hvað megi gera betur. Skólaþróun er þáttur sem 

á að nýtast öllum skólum hversu góðir sem þeir kunna að vera geta þeir 

alltaf gert betur. Enginn skóli getur fullkomlega verið ánægður með 

starfsemi sína. Skólar sem ná bestum árangri eru stöðugt að finna nýjar 

leiðir til að auka við þá reynslu sem þeir veita nemendum sínum (Rúnar 

Sigþórsson, 1999). Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 50) segir: „Árangur 

skólastarfsins ræðst af mörgum samverkandi þáttum. Öðru fremur ræðst 

hann þó af faglegri hæfni kennara og stjórnenda. Árangur er aldrei 

fullkominn og um flesta þætti skólastarfs gildir að hægt er að gera betur.“ 

Þróunaráætlun eða leiðbeiningar fyrir þá sem ætla að fara út í breytingar 

innan menntakerfisins eru mikilvægar vegna þess að breytingarnar verða 

skilvirkari ef leiðbeiningarnar eru markvissari (Fullan, 2001). 
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     Í bók Michael Fullan The new meaning of educational change (2007) 

tekur hann fræðilega á umfjöllun sinni um þróunarvinnu í skólastarfi. Hann 

tekur á þróunarstarfi á skýran og myndrænan hátt sem hentar vel til að 

greina þróun Fjölnámsins. Fjölgreinanámið átti sér upphaf sem spratt af 

þörf, það vantaði úrræði fyrir nemendur með námsörðugleika. Farið var af 

stað með ýmsar nýjungar sem áttu að mæta þörfum þessa nemendahóps 

og leiddu til ákveðinnar reynslu sem kallaði aftur á nýjar breytingar sem 

leiddu eitthvað nýtt fram. Þannig var því farið í þróun Fjölnáms Lækjarskóla. 

Eins og fram kemur í skýringarmynd í bók Michaels Fullan (2007) skiptir 

hann skólaþróuninni í þrjá hluta: Undirbúning, sem hann kallar kveikju, 

framkvæmd og svo hvernig til tókst að festa breytinguna í sessi, þ.e. 

festingu, sjá mynd 1. Þessir þrír hlutar eru þeir grunnþættir sem þurfa að 

vera í lagi til að þróunarstarf takist vel. Þróunarvinna er hringferli sem 

stöðugt er í endurskoðun og veltur á þessum þremur þáttum. Það verður til 

þörf eða hugmynd að breytingu sem síðan fer í gegnum ákveðið 

framkvæmdaferli. Ef rétt er að málum staðið á sér stað breyting sem er 

varanleg og Fullan kallar festingu. Hringurinn snýst þá stöðugt og myndar 

spíral hringferla þar sem þessir þrír þættir eru stöðugt að verki (Rúnar 

Sigþórsson, 1999). 

Nú verður grunnþáttum í þróunarlíkani Fullans lýst. Eftirfarandi mynd 

sýnir þróunarferlið Fullans á myndrænan hátt. (Fullan, 2007, bls. 66): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Þróunarlíkan Fullans (þýðing höfundar) 
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2.3 Kveikja samkvæmt þróunarlíkani Fullans 

Setningin „Good ideas would travel of their own volition," finnst 

undirrituðum góð og eiga vel við í allri þróunarvinnu, það er að góðar 

hugmyndir þróast af eigin verðleikum (Fullan, 2001, bls. 5). Þessi setning 

Fullans fannst höfundi eiga vel við þróun Fjölnámsins því á þremur árum 

varð mikil þróun á Fjölnáminu. Sex nemendur hófu nám haustið 2004 og 

það gekk vel. Það voru ánægðir nemendur sem útskrifuðust vorið 2005. Þá 

var ákveðið að stækka deildina eftir fyrsta starfsárið. Það kallaði á eitthvað 

meira fyrir nemendur sem útskrifuðust en það varð kveikjan að því að 

framhaldsdeildin (Fjölgreinabrautin) varð til. Farið var af stað með 

Fjöltækninám til að mæta nemendum með hegðunarvanda. Þörfin kallaði á 

nýjar leiðir sem fleiri nemendur gátu nýtt sér. 

Fullan (2007) nefnir vandamál sem geta komið upp þegar stýra á 

breytingastarfi innan skóla. Hann talar um of þétta (e. too-tight problem) 

eða of lausa stýringu (e. too-loose problem). Þegar skipun um breytingu 

kemur frá þeim sem ráða (e. top-down), þá tekst ekki að láta hópinn sjálfan 

eigna sér breytinguna eða skilja eðli breytinganna. Það getur á sama hátt 

verið varhugavert að breytingin komi úr hópi kennara (e. bottom-up) og 

stýringu vanti frá skólastjórnendum. Það getur orðið til þess að breytingin 

sé aðeins hugmynd sem flosni upp með þeim kennurum sem vinna að þeim. 

Skólastjórnendur verða að styðja hugmyndirnar og halda utan um þær. 

Fullan (2007) telur að jafnvægi verði að myndast á milli þáttanna. Það ber 

að einbeita sér að afrakstrinum sem á að vera í þágu nemendanna og 

skólastarfsins (e. bias for action). 

 Þegar Fjölnámið er skoðað út frá þessum þáttum þá var um ræða 

blöndu af breytingum sem koma ofan frá og grasrótarstarfi. Í 

undirbúningsnefndinni fyrir Fjölgreinanám, sem getið var um í kafla 1.1, var 

undirritaður, kennari og deildarstjóri deildarinnar ásamt ráðamönnum frá 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Hugmyndir flæddu á milli aðila strax á 

undirbúningsstigi. Gott samstarf var á milli kennara, deildarstjóra 

Fjölnámsins, skólastjórnenda Lækjarskóla og ráðamanna í Hafnarfirði. Á 

vikulegum samráðsfundum Fjölnámsins þar sem kennarar og stjórnendur 

komu saman, var ýmislegt rætt varðandi þróun og starfsemi deildanna. Þar 

var hlustað á sjónarmið allra aðila. Á föstudögum settust kennarar og 

nemendur niður og ræddu málin. Þar fengu sjónarmið nemenda að koma 

fram og einnig voru reglulega fundir með foreldrum þar sem þeir gátu 

komið fram með sínar skoðanir. Í undirbúningsvinnu var reynt að fara eftir 

ramma sem settur er í lögum, reglugerðum og námskrám um starfsemi 

grunnskóla og sérdeilda. Þegar breytingar eiga sér stað innan skólans, þurfa 
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þær að byggja á ákveðnum grunni þ.e. lögum, reglugerðum og námskrám 

ásamt nýjum kennslufræðilegum nálgunum og trú á verkefninu (Fullan, 

2001).  

Eftir að farið var af stað með Fjölgreinanámið vissu menn ekki til hvers 

það gæti leitt. Í matsverkefni um Fjölnám er þróunarlíkani Fullans beitt til 

sundurgreiningar á þeirri þróun sem átti sér stað á fyrstu þremur árum þess. 

Það eru aðeins upphafsár Fjölnámsins en Fullan (2001) talar um að 

breytingar innan skólans taki langan tíma, allt að 10 ár. Stöðugt þurfi að 

meta hvernig gengur og endurskoða framkvæmdina út frá því. Reynsla sem 

skapast er dýrmæt og þarf að skoða hana á jákvæðan hátt, á hvorn veginn 

sem hún fer, og gera enn betur í þeim þáttum sem ganga ekki nægilega vel. 

Góðir hlutir gerast hægt. Þegar lagt er af stað með svona verkefni er 

nauðsynlegt að gefa því tíma til að þroskast og þróast. Oft skýrist þörfin enn 

betur þegar farið er af stað í breytingar, það er þegar hlutirnir eru aðlagaðir 

þörfinni (Fullan, 2001). 

Það eru margir mismunandi þættir sem hafa áhrif á hvort breytingar fara 

af stað. Fullan nefnir nokkra þætti sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á 

kveikjuna, bæði sem sjálfstæðir þættir og samspil þeirra. Þessir þættir eru: 

 Tilvist og gæði þróunar. Það eru margar kennslufræðilegar kveikjur 
sem eiga sér stað í skólakerfinu. Spurningin er, hver er tilgangur nýrra 
breytinga og hvað hafa þær í för með sér? Hvaða breytingar eru til 
góðs? 

 Stuðningur frá miðlægri stjórnsýslu. Fræðin sýna að það sé mikilvægt 
að hafa stuðning frá miðlægri stjórnsýslu í allri málsvörn og stuðningi 
við nýja þætti sem teknir eru upp. Í skólum er skólastjórinn 
mikilvægur aðili í kveikjunni. 

 Stuðningur frá kennurum. Ef kennarar sem hópur fá ekki tækifæri til 
að koma að nýsköpun í skólastarfi, er hætt við að þær fjölmörgu 
nýjungar, sem spretta fram í kennarahópnum, nái ekki fram að ganga 
og skili sér ekki út í skólastarfið. Flestir kennarar fá ekki fullnægjandi 
upplýsingar, aðgengi eða og tíma eða hafa ekki næga orku. Sú 
nýbreytni, sem þeir standa fyrir, fær oft ekki brautargengi hjá öðrum 
kennurum. 

 Ytri áhrifavaldar breytinga. Stór hluti þeirra breytinga sem eiga sér 
stað, kostar peninga og er því mikilvægt að þær sé styrktar 
fjárhagslega. Þar koma til styrkir sem veittir eru í ákveðin verkefni. 

 Samfélagsþættir (stuðningur/sinnuleysi). Ytri samfélagslegir þættir 
geta haft áhrif á framgang nýsköpunar. Þeir geta skapað þrýsting sem 
hvetur til lausna á ákveðnum vanda. Á sama hátt geta þeir komið 
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með samþykktir sem leggjast gegn ákveðnum breytingum. Þeir geta 
líka sýnt afskiptaleysi með því að gera ekki neitt. (Fullan, 2001). 

     Þegar Fjölnám Lækjarskóla er skoðað og metið er komið inn á marga 

þeirra þátta sem Fullan nefnir og hafa áhrif á hvort breytingar fari af stað. 

Mat sem var lagt á starfið tók mið af kennslufræðilegum straumum sem 

byggðu á kenningum Gardners (2007) um fjölgreindir. Fjölnámið vildi byggja 

á verklegri færni nemanda. Það leið fyrir að vera lítil eining þegar það var 

undir Námsflokkum Hafnarfjarðar en það breyttist við að fara undir 

Lækjarskóla eftir fyrsta starfsárið. Eining var um verkefnið innan stjórnsýslu 

Hafnarfjarðar og jákvæðni gagnvart því í hafnfirsku samfélagi. Hafnfirsk 

skólayfirvöld vildu styðja og efla Fjölnámið og var aukið kennslumagn látið í 

verkefnið og fjárhagslegur stuðningur var fyrir hendi. Innan Fjölnámsins var 

þekking og reynsla innan kennarahópsins sem nýttist vel í allri þróun.  

     Við vitum að breytingar sem koma ofan frá virka ekki vel og það hefur 

einnig komið fram að breytingar sem koma neðan frá það er 

frumkvöðlastarf nær ekki heldur fullum árangri. Það nær ekki að tengjast 

yfirstjórninni með skilvirkum hætti (Fullan, 2007). Fullan (2001) talar um að 

vandamálið sé best leyst þegar breytingar fá að þróast innan skólans sjálfs, 

á hans forsendum. Skólinn getur valið á milli breytinga sem hann telur 

nauðsynlegar til framþróunar. 

2.4 Framkvæmd samkvæmt þróunarlíkani Fullans 

Þeir aðilar, sem taka þátt í breytingum, þurfa að finna tilgang með þeim og 

er því mikilvægt að kynna vel hugmyndir um nýjungar og sýna fram á 

tilganginn. Þegar breytingar eiga sér stað á stigi kveikjunnar, það er ferlið 

sem leiðir af sér ákvörðun um að taka upp breytingar, þá skiptir máli að 

hugmyndin kvikni í hópi kennara eða starfsfólks. Þegar ákvörðun er tekin er 

gott að hún sé tekin sameiginlega þar sem skólastjóri leggur blessun sína 

yfir hana og leiðir hana. Þá tekur við stig framkvæmda sem leiðir til 

ákveðinnar reynslu. Þegar komið er að framkvæmdaferlinu er æskilegt að 

þróunaráætlun sé fyrir hendi þar sem kemur fram hver á að leiða breytingar 

sem eru fram undan. Æskilegt er að teymi kennara og stjórnenda haldi utan 

um og leiði verkefnið (Fullan, 2001). Það þarf að endurskoða og meta það 

sem gert er reglulega til að sjá hvort það skili árangri. Fullan (2001) telur 

mikilvægt að ferlið sé metið meðan á því stendur en það er meðal annars 

gert með söfnun gagna og áfangaskýrslum. Utanaðkomandi ráðgjöf 

sérfræðinga á því sviði, sem breytingar ná til, reynist hjálpleg. Það er aðili 

sem allir samþykkja og eru sáttir við að leitað sé til. 
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Stjórnunarþátturinn þarf að vera virkur og áhugi á breytingum þarf að 

vera fyrir hendi en það kallar á marga samverkandi þætti sem þurfa að 

vinna saman og vera í jafnvægi. Þar koma við sögu þættir sem tengjast ekki 

endilega á auðsæjan hátt, svo sem í senn einfaldleiki og flækjur, festa og 

losarabragur, öflugir stjórnunarþættir eða á sama tíma áhrifavaldar sem 

koma neðan frá og ofan frá. Þeir sem standa að breytingunum þurfa að 

vinna saman af einhug svo að allir gangi í takt. Hafa áhuga og trú á 

breytingunum. Ef aðilar eða þættir vinna gegn framkvæmdinni er minni 

skilvirkni í breytingaferlinu en aftur á móti því fleiri þættir sem vinna með 

breytingaferlinu því meiri líkur er á að breytingin nái fram að ganga (Fullan, 

2001). Fullan (2001, bls. 72) talar um nokkra lykilþætti sem hafa áhrif á 

framkvæmdaferlið (Mynd 2). 

 

Mynd 2. Þættir sem hafa áhrif á framkvæmd (þýðing höfundar) 

Eins og myndin sýnir eru þrír meginflokkar sem hafa áhrif á 

framkvæmdina. Í fyrsta flokknum, reit A er talað um þarfir. Margar 

breytingar eru tilraunir án þess að þær séu nákvæmlega skilgreindar sem 

þarfir. Sem dæmi má nefna kennara sem sjá oft ekki þörf fyrir ákveðnar 

breytingar. En þegar farið er af stað í breytingar sjá menn oft þörfina skýrar. 

Þannig er ónógur skýrleiki í markmiðum og leiðum oft vandi í 

breytingaferlinu, jafnvel þótt það sé einhugur um þörf á breytingum. 

Kennarar, sem vilja bæta ákveðin svið í námskránni eða jafnvel breyta 

skólanum í heild standa frammi fyrir þeim vanda að ákveða hvað á að gera 

öðruvísi. Það getur verið óljóst hvar á að gera breytingar. Því 
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margbreytilegri sem endurbæturnar eru, því óskýrari er vandinn. Þegar 

tekist er á við margbreytilegan vanda í framkvæmdinni verða breytingarnar 

miklar því hreyft er við mörgum þáttum. Þegar farið er af stað í 

stórvægilegar breytinga sjáum við enn meiri margbreytileika og 

metnaðarfyllri umbætur sem krefjast meiri skilnings á heildarmyndinni og 

einstökum þáttum innan breytinganna. Það kemur meira út úr 

breytingunum en að sama skapi tapast ýmislegt annað. Slíkar breytingar 

geta tekið meiri toll. 

Gæði og hagnýting eru síðustu þættirnir sem Fullan (2001) nefnir í reit A 

meðal þátta sem hafa áhrif á framkvæmd. Þeir eru í beinu sambandi við eðli 

breytinganna og veldur það áhyggjum af gæðum og hagnýtingu 

breytinganna hvort heldur er ný námskrá, stefnubreyting eða 

endurskipulagning skóla. Gæði breytinganna eru háð hinum þáttunum, það 

er þörfum, skýrleika og margbreytileika. Farið er af stað með breytingar án 

þess að málið sé hugsað til enda. Fullan (2001) segir að oft sé eitthvað 

samþykkt án þess að því sé fylgt eftir eða tími tekinn til undirbúnings 

væntanlegum breytingum. Mikilvægt er að vinna grunnvinnu fyrir einstaka 

þætti í breytingaferlinu. Hann talar um að góður stuðningur þurfi að vera 

fyrir hendi og málum fylgt eftir með fræðsluefni og faglegri ráðgjöf. Fólk 

læri ekki eða nái margbreytilegum breytingum með því að því sé sagt eða 

sýnt hvað á að gera. Djúpur skilningur þarf að vera fyrir hendi. 

Raunverulegar breytingar taka tíma og það er vinna að taka þátt í 

gagnlegum breytingum.  

Í reit B í áhrifaþáttum framkvæmda samkvæmt Fullan (2001) er fjallað 

um staðbundin einkenni breytinga. Kerfi sem gengur vel í einum skóla getur 

gengið mjög illa í öðrum. Hver skóli þarf að vera miðlægur þáttur í 

breytingunum. Breytingin sjálf er það sem allt snýst um og þarf að vera hluti 

af daglegu lífi skólans. Kennarar þurfa að vera vel upplýstir um næstu skref í 

breytingaferlinu. Því meiri neikvæðni kennara og tortryggni gagnvart næstu 

skrefum, því líklegra er að breytingaferlið mistakist. Stundum taka einstaka 

kennarar eða skólar upp breytingar án þess að það sé skipun frá 

skólayfirvöldum í héraðinu en þá á sér ekki stað almenn breyting á öllu 

svæðinu heldur er breytingin bundin við þennan einstaka skóla og kennara 

hans.  

Fullan (2001) segir öll fræði sýna að ef verulegar breytingar eða framfarir 

eigi að eiga sér stað á ákveðnum svæðum eða bæjum, þurfi að gefa út 

yfirlýsingu um breytingar. Skilyrði fyrir framkvæmd er að fræðslustjóri og 

aðrar lykilpersónur sýni stuðning og skilning á nauðsyn þess að fara út í 

breytingar með því að hrinda þeim af stað. 
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Fullan (2001) talar um að skólinn sé miðlægur þáttur í breytingunum. 

Allar rannsóknir sýna að skólastjórinn hefur veruleg áhrif á hvort breytingar 

eiga sér stað. Þær sýna einnig að flestir skólastjórar eru ekki lykilpersónur í 

leiðbeiningum eða hafa beint hlutverk sem leiðbeinendur í breytingaferlinu. 

Þeir eru sá aðili sem er í bestri aðstöðu til að skapa rétt umhverfi fyrir 

breytingar, með því meðal annars að þróa samvinnu og andrúmsloft fyrir 

breytingar innan skólans. Virkur og áhugasamur skólastjóri hjálpar til við 

framgang nýsköpunar. Fullan (2001) talar um að þegar öllu er á botninn 

hvolft sé það virkni einstaklinganna sem skiptir máli í breytingum. 

Í reit C nefnir Fullan (2001) ytri þætti sem hafa áhrif á framkvæmd 

breytingarferlis. Um er að ræða skóla eða skólaumdæmi í víðu 

samfélagslegu samhengi hreppa eða sveitarfélaga þar sem alþjóðleg 

forgangsröðun um menntun er gefin út sem pólitískt afl, vegna áhrifa 

ákveðinna aðila (Fullan, 2001).  

2.5 Festing samkvæmt þróunarlíkani Fullans 

Síðasta stig í þróunarlíkani Fullans (2007) er festing. Þegar komið er á þetta 

stig kemur í ljós hvort breytingarnar ná að verða hluti af skólastarfinu, 

festast í sessi. Mikilvægt er að skapa faglegar umræður í skólanum og 

samstöðu um verkefnið. Að stuðla að betra og innihaldsríkara námi 

nemenda er markmið með breytingarstarfi skólans.  

     Til að breytingar nái að festast í sessi þarf að standa vel að öllum 

undirbúningi og mynda réttan farveg fyrir verkefnið. Margir skólar fara út í 

ýmiss konar þróunarverkefni sem rista grunnt í skólastarfi og má líkja því við 

skraut á jólatré. Breytingar þurfa að rista djúpt í skólastarfið og smita það 

allt, ná alveg inn í bekkina og til nemandans (Fullan, 2001). Hoy og Miskel 

(2001) tala um að opinn starfsandi sé mikilvægur til að skapa samvinnu og 

virðingu í allri starfsemi skólans, á milli starfsmanna og stjórnenda. 

Stjórnandinn hlustar og er opinn gagnvart hugmyndum kennara. Hann gefur 

heiðarleg ráð, er iðinn við að hrósa og ber virðingu fyrir faglegri starfshæfni. 

Einnig gefur stjórnandinn kennurum frelsi til framkvæmda án mikillar 

íhlutunar. Ef skólanum tekst að skila ánægðum nemendur frá sér út í 

þjóðfélagið vekur það stolt og gleði sem er innri hvati og umbun sem er svo 

mikils virði og hvatning til að halda áfram og gera betur.  

Þegar komið er að framhaldi breytinga skortir oft sömu þætti og höfðu 

áhrif á framkvæmdina, nema þeir komi enn betur í ljós. Skortur á fjármagni 

úr sérstökum sjóðum, sem eru ætlaðir sérverkefnum og til að greiða 

starfsfólki fyrir þróunarverkefni kemur oft í veg fyrir frekari vinnu og 

framkvæmd (Fullan, 2001). 



 

32 

Stjórnendur gegna lykilhlutverki í eftirfylgdinni, eins og í framkvæmdinni. 

Þeir hvetja til áframhaldandi þróunarvinnu og breytinga á beinan hátt og fá 

nýtt starfsfólk í vinnu við verkefnin. Það er erfitt fyrir kennara að halda 

áfram með verkefnin og fá það sem til þarf án þess að njóta ótvíræðs 

stuðnings stjórnenda. Stjórnun og stefna þarf að vera heils hugar með 

breytingum til að þær nái að festa rætur. Undirritaður tekur undir setningu 

Fullans „Where there´s a will there´s a way” (þar sem er vilji þar er leið). 

Það þarf að vera áhugi fyrir breytingum eða nýsköpun og þá finna menn 

leiðir (Fullan, 2001, bls. 96). 

 

2.6 Mat á skólastarfi 

Eins og nafn ritgerðarinnar, „Fjölnám verður til, mat á þróunarverkefni í 

Hafnarfirði árin 2004-2007“ segir til um er um að ræða matsverkefni. Því er 

rétt að fara nokkrum orðum um mat (e. evaluation). Í matsfræðum á 

skólastarfi er gerður greinarmunur á mati á námsárangri nemenda annars 

vegar og mati á skipulagi og forsendum skólastarfs hins vegar (Fitzpatrick, 

Sanders og Worthen, 2012). 

     Þegar meta skal verkefni þarf í upphafi að vera skýrt hver tilgangur er 

með matinu og hvers vegna? Hvaða upplýsingar vilja matsaðilar fá fram og 

hvað á að gera við niðurstöðurnar? Hvað á að meta? Hver er 

matsspurningin? Hvaða upplýsingum á að safna og hvaða aðferð á að beita 

við söfnun upplýsinga? 

     Munur er á rannsókn og mati. Rannsókn er ætlað skapa nýja þekkingu 

sem oft er notuð til að alhæfa um þýði (e. population). Þýði eru aðilar sem 

rannsakaðir eru, það er ákveðinn hópur eða úrtak úr hópi (e. sample). Verið 

er að svala forvitni. Tilgáta er sett fram eða unnið út frá 

rannsóknarspurningu. Niðurstöður eru bornar saman við tilgátu eða fengið 

svar við rannsóknarspurningu. Rannsóknarspurning eða tilgáta er sett fram 

út frá fyrri rannsóknum eða kenningum. Þegar rannsókn er framkvæmd er 

ekki verið að meta gæði ákveðinna þátta en það er aftur á móti gert með 

mati (Gerður G. Ólafsdóttir, 1999). 

     „Mat er það ferli sem við notum til að komst að niðurstöðu um eiginleika 

eða gildi þess sem verið er að meta“ (Guðrún Pálmadóttir, 2003, bls. 445). 

Um er að ræða kerfisbundna leið til að ákvarða eiginleika viðfangsefnis. 

Matið er ferli til að afla og túlka upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að 

átta sig á einstaklingum, kerfum eða aðstæðum (Guðrún Pálmadóttir, 2003; 

Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2012). 
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     House og Howe (2000) tala um að mat eigi sér stað í ákveðnu félagslegu 

samhengi. Það geti ekki staðið eitt og sér, laust við tíma og rúm. Það sé 

bundið hagsmunum og gildum og samofið félags- og stofnanalegum kerfum. 

     Þegar talað er um formlegt mat er átt við kerfisbundna söfnun gagna um 

starf. Bandarískur sérfræðingur Patton (1990) segir að mat sé skipuleg 

söfnun upplýsinga um „starfsemi, einkenni og útkomu einhvers verkefnis 

eða þáttar í starfsemi (e. programs) til þess að nota af ákveðnum aðila til að 

draga úr óvissu, bæta árangur eða taka ákvarðanir“ (Gerður G. Ólafsdóttir, 

1999, bls. 9). 

     Patton skiptir mati í tvo megin þætti: 

 Öflun upplýsinga á skipulegan hátt. Lýsir þáttum eins og 
námsbrautum eða námsleiðum, ákveðnum verkefnum, samskiptum 
og líðan, námskrám eða námsefni. Safnað er upplýsingum um 
framkvæmd (e. activities), einkenni (e. characteristics) og niðurstöður 
(e. outcomes). 

 Upplýsingar eru nýttar til að fá heildar mynd eða yfirsýn af ríkjandi 
ástand til að dýpka skilning og draga úr óvissu og síðast en ekki síst til 
að meta framhaldið. Á að nota upplýsingarnar til að halda óbreyttu 
ástandi eða fara út í breytingar til að ná betri árangri. Meta hvað 
gengur og hvað gengur ekki (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2012)? 

     Mat er aðferð til að meta gæði og gildi en þá er upplýsingum safnað 

saman um ákveðin afmörkuð efni. Þegar um mat er að ræða er ekki alhæft 

út frá niðurstöðum eins og gert er í rannsóknum. Iðulega eru niðurstöður 

bornar saman við markmið, viðmið eða staðla. Það skiptir máli að nota 

matið til að efla og bæta starfsemina. Algengt er að niðurstöður matsins séu 

notaðar til að ákveða breytingar.  

     Skoða þarf tilgang matsins. Hvers vegna viljum við meta skólastarfið og 

hvaða upplýsingar viljum við fá fram? Hver er tilgangur með matinu? 

 Markmið (e. goal) mats er að safna upplýsingum um gæði þáttanna 
sem við erum að meta, fá svör við matsspurningum. Skoða það sem 
er gott og draga fram það sem má bæta. 

 Hlutverk mats (e. role) er að nota upplýsingar matsins til að bæta 
ákveðna þætti innan skólastarfsins eða viðhalda ríkjandi ástandi. 
Æskilegt er að matsskýrslan leggi til áætlun um hvernig nota megi 
niðurstöður matsins. Hugsanlega er hlutverk matsins eingöngu að fá 
yfirsýn en ekki að leiða til breytinga. Safna upplýsingum án þess að 
ætlast sé til breytinga (Gerður G. Ólafsdóttir, 1999; Fitzpatrick, 
Sanders og Worthen, 2012). 
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     Mat á Fjölnámi Lækjarskóla fellur aðallega undir fyrri skilgreiningu 

Pattons, þar sem verið er að safna upplýsingum um innra skipulag og 

faglega þætti námsins og samskipti og líðan. Einnig er komið inn á síðari 

skilgreiningu hans þar sem verið er að fá heildar yfirsýn yfir Fjölnám 

Lækjarskóla þó að ekki sé verið að meta námið til ná betri árangri. Aðeins er 

verið að meta árin 2004-2007 sem eru upphafs ár Fjölnámsins. Matið nær til 

skipulags, framkvæmda og viðhorfs til Fjölnáms Lækjarskóla. Tilgangur 

matsins er ekki leiða til breytinga á Fjölnámi Lækjarskóla en er heimild sem 

gæti nýst í framtíðinni. Í umræðukafla leggur höfundur mat á þróun 

Fjölnámsins í Lækjaskóla með umfjöllun um kosti og því tengdu þann tíma 

sem hann veitti því forstöðu. 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla er meðal annars gerð grein fyrir eigindlegri aðferðafræði sem 

beitt var við mat á þróun Fjölnámsins ásamt þróunarlíkani Fullans (2007). 

Gerð er grein fyrir vali þátttakenda í matinu, söfnun gagna og úrvinnslu 

þeirra ásamt siðferðilegum álitamálum. 

3.1 Undirbúningur matsrannsóknar 

Segja má að í raun hafi vinnan við verkefnið hafist fyrir alvöru vorið 2012 

þegar rannsóknaráætlun var samþykkt. Farið var rólega af stað í byrjun en á 

fulla ferð haustið 2013. Haft var samband við þátttakendur og fengið 

samþykki fyrir viðtölum sem tekin voru í desember 2013 og janúar 2014 

Við matið var tekið mið af grundvallarreglum siðfræði rannsóknar en 

þær eru sjálfræði, velgjörðir, skaðleysi og réttmæti (Sigurður Kristinsson, 

2003). Í viðtölum var hlustað viðmælenda á opinn hátt, án gagnrýni og reynt 

að skilja sjónarmið þeirra. Viðmælendur voru allir yfir 18 ára aldri og því 

sjálfráða. Enginn var þvingaður í viðtölin heldur voru allir viðmælendur fúsir 

til samstarfs. Nemendur og foreldrar voru undir dulnefni af tillitsemi við þau 

en skólastjórar eru undir réttum nöfnum en það var gert til að auka 

trúverðugleika verkefnisins. Í viðtölum var ekki farið út í þætti sem gátu 

valdið sárindum eða kallað fram erfiðar minningar. Með því að tala við níu 

aðila þ.e. nemendur Fjölnáms, foreldra og skólastjóra er verið að fá fram 

mismundi sjónarmið til að auka réttmæti og trúverðugleika matsins. 

3.2 Markmið og matsspurningar 

Markmið matsins er að kanna upplifun og reynslu nemenda, foreldra og 

skólastjóra af Fjölnámi Lækjarskóla, hvaða skoðanir þeir hafa á námsúrræði 

eins og Fjölnámi, hvað var gott og hvað hefði mátt gera betur til að hjálpa 

nemendum sem eiga erfitt með bóknám. Gildi matsins felst í því að sjá 

hvort Fjölnámið sé úrræði sem hjálpi nemendum í námi og búi þá undir líf í 

nútímasamfélagi. Metið er hvort þörf sé á námsframboði með þeim hætti 

sem gert var í Fjölnáminu.Markmið  

Matsspurningar: 

 Hver var helsti hvatinn (kveikjan) að stofnun Fjölnáms Lækjarskóla og 
hvaða þættir höfðu áhrif á þróun þess? 
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 Hver voru helstu einkenni í uppbyggingu og skipulagi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Hverjar voru helstu faglegu forsendur í starfsemi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Var Fjölnám Lækjarskóla til góðs fyrir nemendur? Ef svo er, hvernig 
þá? 

3.3 Matsaðferðir 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um mat og tilgang þess. Hér verður 

komið inn á nokkrar matsaðferðir. Skipta má mati í fimm megin flokka 

samkvæmt matsflokkunarkerfi Fitzpatrick, Sanders og Worthen (2012).  

 Markmiðsnálganir (e. objectives-oriented approaches). Áhersla er á 
ákveðin markmið og hvernig hefur gengið að framfylgja þeim. 

 Stjórnunarlegar nálganir (e. management–oriented approaches). 
Verið er að meta stjórnunarþætti, stefnu stjórnenda.  

 Neytendamiðaðar nálganir (e. consumer-oriented approaches). 
Fengist er við mat á neyslu ákveðinna vöruflokka á markaði. 

 Sérfræðimiðuð nálgun (e. expertise-oriented approaches). Um er að 
ræða mat sem grundvallast á sérfræðikunnáttu. Eins til dæmis þegar 
menntamálaráðuneyti gerir mat á ákveðnum þáttum. 

 Þátttökumiðuð nálgun (e. participant-oriented approaches). Matið er 
grundvallað á hagsmunaaðilum. Gögnum er safnað frá 
hagsmunaaðilum sem notuð eru til grundvallar við matið.  

     Í mati á þróunarverkefni um Fjölnám Lækjarskóla er verið að skoða 

ákveðna þróun á ákveðnu tímabili. Tekin eru viðtöl við hagsmunaaðila og 

þeirra sjónarmið metin í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir Fjölnám Lækjarskóla 

á árunum 2004-2007. Í matinu er stuðst við þátttökumiðaða nálgun en að 

mati höfundar hentar hún best til að varpa ljósi á starfsemi og uppbyggingu 

Fjölnámsins. Þeir aðilar sem rætt var við tengdust allir Fjölnáminu og 

kynntust starfsemi deildarinnar. Í matinu er verið að safna upplýsingum frá 

þeim. Hvað höfðu þeir að segja um upphaf, skipulag og faglegt starf 

Fjölnámsins. Hvernig upplifðu þeir námið sem boðið var upp á í deildinni. 

Skilaði það árangri? Einnig er rýnt í úttektarskýrslu, matsskýrslu, námskrár 

og blaðagrein til að fá upplýsingar um Fjölnámið til að byggja matið á. 

     Einkennir þátttökumiðaðrar matsnálgunar eru eftirfarandi þættir: 

 Hún byggir á upplýsingum sem koma neðan frá eða úr grasrótinni. 
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 Hún skoðar margskonar gögn. Gögnum getur verið safnað bæði á 
eigindlegan og megindlegan hátt og geta verið hlutlæg og huglæg. 

 Ekki er um að ræða staðlaða áætlun heldur þróast ferli matsins eftir 
þeim sem upplýsingar koma fram. 

 Ekki er litið á viðhorfin sem koma fram sem sannleika heldur eru þau 
vegin og metin. Tekið er tillit til allra viðhorfa sem koma fram. 

     Verið er að skoða viðhorf þeirra sem taka þátt í matinu og þjóna þörfum 

þeirra. Verið er að meta mannlega þætti en matsaðilar draga fram ólík gildi 

og þarfir, raddir þeirra heyrast (Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 2012). 

      Þegar farið er út í mat á þróunarverkefni eins og gert er í ritgerðinni er 

rétt að fjalla um hugtökin áreiðanleiki (e. reliability) og réttmæti (e. validity) 

en það tengist meðal annars trúverðugleika ritgerðarinnar. Í ritgerðinni 

reynir höfundur að fara vel með upplýsingar sem koma fram og vera 

heiðarlegur í sinni umfjöllun. Það er þó nokkur vandi fólginn í sterkum 

tengslum höfundar við verkefnið sem hann er meðvitaður um og reynir að 

gæta hlutleysis eins og kostur er. 

     Þegar talað er um áreiðanleika er vísað til nákvæmni í niðurstöðum en þá 

er samkvæmni milli endurtekninga í mælingum. 

Talað er um lítinn áreiðanleika þegar niðurstöður endurspegla ekki það sem 

ætlunin er að mæla (Guðrún Pálmadóttir, 2003; Fitzpatrick, Sanders og 

Worthen, 2012). Þegar tveir eða fleiri prófdómarar komast að sömu eða 

svipaðri niðurstöðu er líklegt að tala megi um áreiðanleika.Til að tryggja 

réttmæti er nauðsynlegt að áreiðanleiki sé fyrir hendi (Linn og Gronlund, 

1998) 

     Réttmæti segir til um hvort niðurstöður hafi einhverja þýðingu. Meta má 

réttmæti á huglægan og hlutlægan hátt. Ef réttmæti skortir er áreiðanleiki 

gagnslaus (Guðrún Pálmadóttir, 2003; Fitzpatrick, Sanders og Worthen, 

2012). 

Þegar talað er um réttmæti er átti við túlkun á niðurstöðum mats. Er prófið 

að mæla það sem það á að prófa er það í samræmi við námssviðið sem er 

verið að meta (Gronlund, 2006). 

     Í ritgerðinni þarf gæta að réttmæti og áreiðanleika í allri upplýsingaöflun 

og túlkun þeirra. Höfundur þarf að gæta hlutleysis í túlkun niðurstaða. 

Matið þarf að gefa raunhæfa mynd af Fjölnáminu. Gefa réttmæta 

niðurstöðu. Til að gefa sem besta mynd af Fjölnáminu var reynt að tala við 

marga aðila sem tengdust Fjölnáminu á mismundi hátt. Það var gert til að fá 

fleiri sjónarhorni. Í ritgerðinni eru tekin viðtöl við níu aðila sem svöruðu 

sömu matsspurningunum. Nemendur, foreldra og skólastjóra. Í túlkun 
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niðurstaða er verið að finna samhljóm. Hvað eru matsaðilar sammála um og 

hvað ber á milli? Hvað var gott í starfsemi Fjölnámsins og hvað hefði mátt 

gera betur? Til að auka áreiðanleika var stuðst við matsskýrslur sem unnar 

hafa verið um Fjölnámið og umfjöllun í fjölmiðlum. Einn af kennurum 

Fjölnámsins las ritgerðina yfir með réttmæti og áreiðanleika í huga.  

3.4 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eins og nafn ritgerðarinnar ber með sér, Fjölnám Lækjarskóla verður til, mat 

á þróunarverkefni, þá er um að ræða skoðun eða mat á ákveðnum þætti 

innan skóla. Þetta er frumkvöðlaverkefni og því eru heimildir takmarkaðar. 

Verið er að skoða hvernig deildin þróaðist og hvernig tókst til. 

     Þegar hefja skal rannsókn eða mat þarf að velja aðferðafræði sem hentar 

þeim markmiðum og matsspurningunum sem gengið er út frá. Hægt er að 

blanda saman eigindlegum (e. qualitative research) og megindlegum 

aðferðarrannsóknum (e. quantitative Research) ef það hentar til að ná fram 

þeim markmiðum sem stefnt er að (Marilyn Lichtman, 2006). 

     Eigindlegar rannsóknir eru ólíkar megindlegum rannsóknaraðferðum en 

hægt er að vinna þær samtímis. Ekki er um tölulegar upplýsingar að ræða 

eins og í megindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknir kafa 

mun dýpra í málefnið sem rannsakað er og aflað er ýtarlegra upplýsinga frá 

fáum. Eigindlegar rannsóknir opna nýjar dyr til að sjá hvað aðrir hugsa og 

hvaða tilfinningar þeir hafa (Lichtman, 2006). Í eigindlegum rannsóknum er 

um að ræða mat á fáum aðilum eða afmörkuðum hópi eins og til dæmis í 

hópviðtölum, þar sem geta verið 7-12 í úrtakinu. Tekin eru 

einstaklingsviðtöl eða valinn ákveðinn rýnihópur. Í einstaklingsviðtölum 

gefur viðmælandinn aðeins rannsakandanum upplýsingar sem fara ekki til 

annarra, án nafnleyndar, en í hópviðtölum ræðir fólk saman og geta það 

verið kjöraðstæður til að ná fram fjölbreyttu sjónarhorni en hugsanlega 

verða umræðurnar ekki eins persónulegar (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í 

eigindlegri aðferðafræði eru tekin persónuleg viðtöl þar sem áhersla er á 

huglægt (e. subjective) mat viðmælenda (Kvale, 1996). Viðtölin geta verið 

opin eða hálfopin, eða farið er nákvæmlega eftir ákveðnum spurningalista. 

Þegar hálfopin viðtöl (e. semi-structured) eru notuð er hægt að dýpka þau 

með spurningum en þá gefst tækifæri til að kafa. Þegar þessari aðferð er 

beitt getur hið óvænta gerst bæði hjá rannsakanda og/eða hjá viðmælanda 

að nýjar víddir opnast þar sem óvænt svör koma fram. Viðtalið er látið 

þróast og hver þáttur skoðaður og dýpkaður (Kvale, 2009). 

Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt við mat á þróunarverkefni um 

Fjölnám og þróunarlíkan Fullans (2007) lagt til grundvallar eins og sagt var 
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frá í fræðilega hlutanum. Fjölnámið var metið út frá kveikjunni eða hvernig 

Fjölnámið varð til og hvernig það þróaðist. Þá var metið hvernig 

framkvæmd Fjölnámsins var háttað eða uppbygging og skipulag. Að lokum 

var skoðað hvernig Fjölnáminu gekk að festa rætur sem Fullan kallar 

festingu og hver afraksturinn var.  

3.5 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purpose sampling) en þá 

er valið út frá tilgangi matsins. Ákveðið var að taka viðtöl við einstaklinga 

sem komu með beinum hætti að Fjölnáminu á árunum 2004-2007. 

Nemendur sem stunduðu nám á mismunandi tíma og í mismunandi 

bekkjum í Fjölnáminu, á árunum 2004-2007, foreldra sem áttu nemendur 

sem stunduðu nám á mismunandi tíma og bekkjum Fjölnámsins, og 

skólastjóra sem tengdust með beinum hætti þróun og uppbyggingu 

Fjölnámsins á árunum 2004-2007. 

Segja má að um markmiðsúrtak (e. purposive sampling) sé að ræða þar 

sem matsaðili velur úrtak sem hæfir markmiðum matsins. Þá er tekið tillit til 

þess sem á að meta eða rannsaka. Einnig má segja að um sé að ræða 

hentugleikaúrtak (e. convenience) þar sem matsaðili velur þátttakendur 

sem auðvelt er að ná til (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

      Haft var samband við þátttakendur símleiðis og þeir spurðir hvort þeir 

vildu taka þátt í matinu. Allir sem rætt var við tóku vel í það. Þeir höfðu val 

um hvar og hvenær viðtalið væri tekið. Fengið var samþykki fyrir upptöku á 

viðtölum og voru þau síðan tekin á tveggja mánaða tímabili í nóvember og 

desember 2013. 

Skólastjóra er getið undir réttu nafni en nöfn nemenda og foreldra eru 

dulkóðuð.  

 Einar Birgir Steinþórsson var skólameistari Flensborgarskóla þegar 

farið var af stað með framhaldsdeildina, Fjölgreinabrautina, og því 

áhugavert að ræða við hann. 

 Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla tók við 

Fjölgreinanáminu haustið 2005, eftir fyrsta starfsár deildarinnar og 

átti því stóran þátt í hvernig til tókst. Fjölgreinanámi er enn undir 

hans stjórn.  

 Sigurður Björgvinsson var skólastjóri Víðistaðaskóla og einn þeirra 

sem sátu í undirbúningsnefnd fyrir Fjölgreinanámið áður en farið 

var af stað með það.  
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 Ari stundaði nám við Fjölgreinabrautina í tvö ár. Hann hóf nám 

haustið 2006 og lauk námi vorið 2008. 

 Gunnar stundaði nám í 10. bekk Fjölgreinanámsins veturinn 2004-

2005. 

 Raggi stundaði í tvö ár nám við Fjölgreinanámið. Hann var í 9. bekk 

veturinn 2005-2006 og 10. bekk veturinn 2006-2007.  

 Palli stundaði nám í 10. bekk Fjölgreinanámsins veturinn 2005-

2006.  

 Anna var móðir drengs sem stundaði nám í 10. bekk 

Fjölgreinanámsins veturinn 2005-2006. 

 Tinna var móðir drengs sem stundaði nám í 10. bekk 

Fjölgreinanámsins veturinn 2004-2005. 

  

3.6   Úrvinnsla og greining viðtala 

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og afrituð orð fyrir orð. Þegar hætt 

var að taka upp kom fram ýmislegt áhugavert. þess vegna gaf undirritaður 

sér tíma til að lesa inn það helsta. Skráð voru ýmis óyrt skilaboð sem komu 

fram hjá viðmælendum svo sem hik og áherslur í málrómi. 

Við greiningu gagna voru notaðir mismunandi litir og svörin flokkuð eftir 

kveikju, framkvæmd og festingu sem eru grunnþættir í þróunarlíkani Fullans 

(2007). Stuðst var við hálfopnar matsspurningar í viðtölum og fylgt eftir 

með öðrum spurningum eftir þörfum 

Svör viðmælenda og nótur voru oft lesnar yfir. Stundum fór samtalið inn 

á fleiri en eina matsspurningu og þá var gott að notast við liti við greiningu. 

Við lestur og úrvinnslu gagna var ýmislegt skrifað niður á spássíur sem kom 

sér vel síðar.  

3.7   Söfnun skriflegra gagna 

Fjölnámið var frumkvöðlastarf sem lítið hefur verið skrifað um og því ekki 

mikið um ritaðar heimildir. Undirritaður var einn þeirra sem unnu að 

undirbúningi og þróun Fjölgreinanámsins alveg frá upphafi. Reynt var að 

byggja á skriflegum heimildum eins  og kostur var en nokkuð af 

upplýsingum um starfsemi og þróun Fjölnámsins kom frá undirrituðum.  

Þegar fjallað er um fyrstu tvö árin (2004-2006) í þróun og lýsingu á 

Fjölgreinanáminu er að mestu byggt á skólanámskrá Lækjarskóla sem 

nálgast má á heimasíðu skólans, námskrá Fjölgreinanáms og námsritgerð 
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Sveins Alfreðssonar um þróunaráætlun um Fjölgreinanám sem til er í 

Lækjarskóla og hjá undirrituðum. Vitnað er í Aðalnámskrá og lög og 

reglugerðir um grunnskóla og sérkennslu sem nálgast má á netinu, á 

bókasöfnum og í Lækjarskóla. 

Haustið 2006 urðu breytingar á Fjölgreinanáminu en þá tóku 

Fjölgreinabrautin og Fjöltækninámið til starfa. Mat á þeirri þróun og lýsing á 

markmiðum og uppbyggingu deildanna er byggð á Námskrá um Fjölnám 

sem til er í Lækjarskóla og hjá undirrituðum ásamt blaðagrein úr 

Fjarðarpóstinum. Þegar farið var af stað með Fjölgreinabrautina fékk hún 

umfjöllun í Fjarðarpóstinum sem er bæjarblað í Hafnarfirði. 

Í niðurstöðukafla er vitnað í Úttekt á Fjölgreinabraut Lækjarskóla sem 

unnin var af Menntamálaráðuneyti og nálgast má á netinu. 

3.8 Siðferðileg álitamál 

Heitið var trúnaði um viðkvæmar upplýsingar og siðferðileg álitamál, ef 

eitthvað slíkt kæmi fram. Notuð voru dulnefni yfir foreldra og nemendur 

Fjölgreinanámsins en skólastjórarnir vildu koma fram undir réttu nafni.  

Eins og fram hefur komið var Fjölnámið hugsað fyrir nemendur sem 

fremur hneigjast að verk- og listgreinum, falla ekki undir viðmið sérdeilda og 

eru ekki með alvarleg náms- og hegðunarfrávik (Sveinn Alfreðsson, 2004). Í 

námskrá Fjölgreinanámsins er sagt að Fjölgreinanámið sé valkostur fyrir 

nemendur sem vilja öðlast jákvætt viðhorf til skólanáms, tengja skólagöngu 

sína við þátttöku í atvinnulífi og minnka þannig vægi bóklegs náms, auka 

stórlega vægi verklegra námsgreina, nálgast bókina með öðrum hætti en 

hefðbundið er og stunda nám í litlum hópi þar sem áhersla er lögð á 

umburðarlyndi og virðingu (Lækjarskóli, 2004).  

Hér er því um viðkvæman hóp nemenda að ræða og verður því að fara 

að öllu með nærgætni svo engin sár myndist eða ýfist upp. Farið er með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og í viðtölum sýnd tillitssemi, 

umburðarlyndi og virðing. Þegar verkefninu er lokið verður það opið 

almenningi en það er þáttur sem skiptir máli í allri umfjöllun.  

Í upphafi hvers viðtals lét undirritaður viðmælandann vita að nafn hans 

kæmi ekki fram og svörin yrðu ekki rekjanleg. Skólastjórarnir og einn 

nemandinn sögðu að það skipti þá ekki máli. Ákveðið var að dulkóða öll 

viðtölin nema við skólastjóra.  

 Í viðtölunum kom fram að nokkuð væri langt um liðið frá því að 

nemendur stunduðu nám við skólann. Foreldrar töldu sig líka hafa gleymt 

ýmsu varðandi nám barna sinna í Fjölnáminu, sumt hefði fallið í 
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gleymskunnar dá. Þó rifjaðist ýmislegt upp í viðtölunum. Einnig hafði margt 

breyst í Fjölnáminu á þessum tíma og ákveðin þróun átt sér stað.  

Undirritaður er nátengdur verkefninu og hlýtur því viðhorf hans að koma 

fram þó reynt sé að hafa heiðarleika að leiðarljósi í allri umfjöllun eins og 

áður hefur verið getið. Hann var með í öllum undirbúningi áður en 

Fjölgreinanámið fór af stað og var svo ráðinn sem deildarstjóri. Hann er 

áhrifaaðili í öllu þróunarferlinu. Þessi nána tenging hlýtur að skína í gegnum 

matið. Höfundur tekur viðtölin við nemendur sína og foreldra sem hann 

hafði samskipti við. Það er álitamál hvort viðmælendurnir hafa geta tjáð sig 

á eðlilegan og hreinskilinn hátt og getur þetta skekkt niðurstöðuna. Ef tekin 

hefðu verið fleiri viðtöl og jafnvel af öðrum aðila hefðu hugsanlega önnur 

sjónarmið komið fram.  

Undirritaður leitaðist við að taka tillit til þessa þátta í allri sinn umfjöllun 

með því að vera eins hlutlaus og hann gat í viðtölum. Hann hélt sig við 

matsspurningar og hlustaði á viðhorf viðmælenda án þess að koma fram 

með sitt álit. Matsskýrslur, námsskrár og umfjöllun í fjölmiðlum voru notuð í 

umfjöllun um Fjölnámið og reynt að gæta hlutleysis. Kennari sem kenndi við 

Fjölnámið í nokkur ár las ritgerðina yfir með það fyrir augum að skoða hvort 

það gæfi rétta mynd af Fjölnáminu. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður matsverkefnis eru settar fram í þessum kafla. Þar kemur fram 

mat á Fjölnáminu og þróun þess ásamt sýn viðmælenda. Skólaþróunarlíkan 

Michael Fullans (2007) er notað sem tæki til að meta þróun Fjölnáms 

Lækjarskóla á árunum 2004-2007.  

Eftirfarandi matsspurningar voru lagðar til grundvallar mati á Fjölnámi 

Lækjarskóla árinn 2004-2007: 

 Hver var helsta hvatinn (kveikjan) að stofnun Fjölnáms Lækjarskóla og 
hvaða þættir höfðu áhrif á þróun þess? 

 Hver voru helstu einkenni í uppbyggingu og skipulagi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Hverjar voru helstu faglegu forsendur í starfsemi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Var Fjölnám Lækjarskóla til góðs fyrir nemendur? Ef svo er, hvernig 
þá? 

Hér verður sagt frá undirbúningi og stofnun Fjölgreinanámsins og hvernig 
það þróaðist fyrstu þrjú árin, hugmyndafræðinni sem Fjölgreinanámið 
byggði á og fyrir hvaða nemendahóp það var hugsað. 

 

4.1 Upphaf Fjölgreinanáms  

Skortur var á úrræðum í Hafnarfirði fyrir nemendur með námsörðugleika og 

aðrar raskanir sem hömluðu þeim að stunda nám í hefðbundnum 

grunnskóla. Koma þurfti til móts við þá en það var ekki svo auðvelt innan 

hefðbundins grunnskóla.  

Elín Jónasdóttir deildarstjóri skólaþjónustu starfaði á Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar á árunum 2004-2007 og sá um sérúrræði nemenda. Hún vissi 

að undirritaður, Sveinn Alfreðsson hafði verið smíðakennari í Hafnarfirði í 

um tvo áratugi, hafði lært sérkennslu og var að læra stjórnunarfræði 

menntastofnana. Hún taldi Svein hafa bæði reynslu og menntun til að takast 

á við verkefnið. Elín hringdi í hann og spurði hvort hann hefði áhuga á að 

hjálpa þeim að móta úrræði fyrir nemendur með námsörðugleika sem gætu 
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notið sín betur í verklegu námi. Þannig fóru hjólin að snúast og rætur voru 

lagðar að Fjölgreinanáminu (Sveinn Alfreðsson, 2004).  

Skipuð var undirbúningsnefnd, sem hittist reglulega til að ræða málin. 

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar í samvinnu við fræðsluráð Hafnarfjarðar 

skipaði fólk í nefndina. Undirrituðum var falið að móta þetta nýja úrræði í 

stjórnunarnáminu í samvinnu við nefndarmenn. Í nefndinni sátu áðurnefnd 

Elín Jónasdóttir sálfræðingur, Júlíus Einarsson skólasálfræðingur, Sigurður 

Björgvinsson, skólastjóri Víðistaðaskóla, Theodór Hallsson, skólastjóri 

Námsflokka Hafnarfjarðar, og undirritaður, Sveinn Alfreðsson. Nefndin 

hittist reglulega en þess á milli voru sendir tölvupóstar þar sem einstök mál 

voru rædd og metin (Sveinn Alfreðsson, 2004). 

Í undirbúningsvinnunni var haft samband við grunnskólann í Grindavík 

en þar hafði verið til sérúrræði með áherslu á verklega kennslu. Þar fengust 

gögn og lýsing á verkefninu. Undirbúningsnefndin fór í heimsókn í 

Réttarholtsskóla en þar var starfandi deild sem fór óhefðbundnar leiðir í 

námi sem var hugsað fyrir nemendur með námsörðugleika. Þar var þó 

áhersla lögð á bóklegt nám (Sveinn Alfreðsson, 2004). 

Undirritaður var ráðinn verkefnastjóri Fjölgreinanámsins í 100% starf 

haustið 2004. Auk hans var 50% kennarastaða. Sveinn kenndi hönnun og 

smíðar, stærðfræði og íþróttir í Fjölgreinanáminu í upphafi. Stundakennarar 

sáu um kennslu í ensku, tölvunotkun, myndmennt og íslensku fyrsta árið 

(Lækjarskóli, 2004). 

Fjölgreinanáminu var fundinn staður í Menntasetrinu við Lækinn sem 

áður hýsti Barnaskóla Hafnarfjarðar og Lækjarskóla. Þar eru Námsflokkar 

Hafnarfjarðar einnig til húsa og heita nú Miðstöð símenntunar (Viðauki H). Í 

húsnæðinu var einnig Leikfélag Hafnarfjarðar á jarðhæð. Menntasetrið við 

Lækinn var byggt 1926-1927 og er á þremur hæðum. Í skólanum er aðstaða 

til verklegrar kennslu. Þar var Lækjarskóli starfandi fram til ársins 2002 og 

öll aðstaða var fyrir hendi þó nokkuð vantaði af tækjum og tólum. 

Á fyrsta starfsári Fjölgreinanámsins fór kennslan fram í einni stofu á 

þriðju hæð í skólanum og nemendur fengu aðstöðu til að matast í annarri 

stofu. Eftir að ákveðið var að stækka deildina var hún flutt á fyrstu hæðina 

en þar fékk deildin til afnota þrjár kennslustofur ásamt fjölnota rými þar 

sem nemendur höfðu aðstöðu til að matast og til frístundaiðju. Deildin fékk 

áframhaldandi afnot af smíða-, textíl-, heimilis- og myndmenntastofu 

skólans. Eftir að íþróttahúsið var afhent Tónlistarskóla Hafnarfjarðar fengu 

nemendur tíma í íþróttum í íþróttahúsi nýja Lækjarskólans. 

Margir reyndir kennarar vildu koma og taka þátt í verkefninu og kenna í 

Fjölnáminu. Eftir því sem deildirnar urðu fleiri bættust fleiri kennarar í 
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hópinn og höfðu þeir sumir mikla kennslureynslu og reynslu af 

skólastjórnun. Færir sérgreinakennarar kenndu við Fjölgreinanámið og má 

þar nefna kennara með sérmenntun í textíl- og myndmennt. Kennarar með 

sérkennslumenntun og aðrir með mikla reynslu af sérkennslu bættust í 

hópinn. Fjölnámið hefði ekki náð þeim vexti og velgengni, sem það náði, án 

allra þeirra góðu aðila sem tóku þátt í því. Við Fjölgreinanámið störfuðu 

einnig stuðningsfulltrúar sem unnu ómetanlega vinnu. 

Eftirfarandi svör við rannsóknarspurningunni um upphaf Fjölnáms 

Lækjarskóla benda eindregið til þess að þörf hafi verið á úrræði fyrir 

ákveðinn hóp nemenda í grunnskólum Hafnarfjarðar.  

     Sigurður Björgvinsson fyrrverandi skólastjóri Víðistaðaskóla sem sat í 

undirbúningsnefnd fyrir Fjölgreinanámið, sagði að skólastjórar og aðrir í 

Hafnarfirði hefðu verið búnir að ræða árum saman um að það þyrfti að 

koma til móts við vissan hóp nemenda sem þreifst ekki í skólunum. 

„Ekki endilega vegna hegðunar heldur vegna vanlíðunar og 

erfiðleika í námi og finna einhverja aðra leið fyrir þá þar sem þeir 

gætu gengið uppréttir út úr skólakerfinu og með öðruvísi 

tilfinningar en að vera alltaf að brotna. Þessi hópur er til í skólunum 

og það er erfitt að mæta honum þar. Við vorum að hugsa um 

eitthvað minna úrræði þar sem hægt væri að mæta þörfum þeirra,“ 

sagði Sigurður. 

     Þegar Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla var spurður um 

Fjölgreinanámið og upphaf þess sagði hann: „Neyðin kennir naktri konu að 

spinna“ það hafi í raun orðið til út frá þörf á úrræði fyrir ákveðinn hóp 

nemenda. „Menn vildu koma að þessu með öðrum víddum sem ekki eru til 

staðar í hinum almenna grunnskóla, nálgast einstaklinga betur á eigin 

forsendum.“ Hann sagðist halda að Fjölgreinanámið hefði verið kærkomið 

úrræði sem vantaði inn í skólakerfið. Það var „margbreytilegur gjörningur“ 

sem jók margbreytileikann í skólastarfi Hafnarfjarðar með áherslu á 

verklega þætti og sköpun. Þar var meira svigrúm og sveigjanleiki sem hæfði 

þessum nemendum vel. Þeir fengu útrás fyrir sköpun og nutu sín í kyrrðinni 

sem skapast oft í kringum svona verkefni. Þegar menn hafa ókyrrð í hjarta 

sér, fundu þeir frekar sína fjöl í því sem var boðið upp á. Það var líka þessi 

nálægð við starfsmenn og athyglin er meiri á hverjum og einum. Nemendur 

fá að blómstra og njóta sín í slíku umhverfi.  

     Haraldur segir Fjölgreinanámið hafa verið byggt upp með 

einstaklingsframtaki en síðan hefðu hafnfirsk yfirvöld keypt það. Eftir fyrsta 

starfsárið kom Lækjarskóli að því. Svona þéttist um það ramminn en þetta 

var fyrst og fremst hugarfóstur ákveðinna aðila sem vildu koma til móts við 
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þessa einstaklinga. „Sveinn skóp þetta í raun og veru. Hann var búinn að sjá 

það í sínum skóla að það voru nemendur sem sátu hjá. Hann þekkti störfin í 

skólanum og þekkti líka störfin i gegnum félagsstörf, í gegnum sitt félagslíf 

og sína iðkun.“  

     Haraldur talaði um nemendur Fjölgreinanámsins sem hægfara höfðingja 

eða veggjablóm. Það vantaði úrræði fyrir þessi ungmenni að þau fengju 

eitthvað meira. Fyrsta skrefið var í raun að ná þeim út úr þessum stóru 

skólum og inn í minna og þægilegra umhverfi sem hentaði þeim betur. Hann 

segir að á þessum tíma (árið 2004) hafi verið greinileg þörf fyrir svona 

úrræði enda lét árangurinn ekki á sér standa og kom snemma fram þegar 

farið var af stað. Nemendur fóru að njóta sín. Það var „gloría“ í kringum 

þetta. „Þetta var frumkvöðlahugsun og allir lögðust á eitt. Þó að aðstæður 

hefðu ekki alltaf verið góðar.“ Það var þörf fyrir svona úrræði á þessum tíma 

og ég held að hún sé enn. „Við þurfum skóla margbreytileikans,“ og þetta er 

hluti af því. „Ef við getum ekki mætt nemendum í stórum bekkjum þá 

verðum við að búa til svona úrræði eins og Fjölgreinanám,“ sagði Haraldur. 

4.2 Fjölgreinanám fer undir Lækjarskóla 

Fjölgreinanámið var í upphafi undir Námsflokkum Hafnarfjarðar og Theodór 

Hallsson, skólastjóri Námsflokkanna, var skólastjóri Fjölgreinanámsins fyrsta 

árið. Námsflokkarnir voru staddir í sama húsnæði og Fjölgreinanámið. 

Vegna þeirrar reynslu, sem skapaðist, var ákveðið að færa deildina undir 

Lækjarskóla. Námsflokkar Hafnarfjarðar eru miðstöð símenntunar í 

Hafnarfirði. Starfsemi Fjölgreinanámsins og Námsflokkanna var ólík og lítinn 

stuðning að hafa fyrir unga grunnskóladeild sem var að hefja starfsemi sína. 

     Lækjarskóli í Hafnarfirði er heildstæður grunnskóli sem er nálægt gamla 

Lækjarskóla þar sem Fjölgreinanámið er til húsa. Haraldur Haraldsson, 

skólastjóri Lækjarskóla, sýndi mikinn áhuga á starfsemi deildarinnar og vildi 

framgang hennar sem mestan. Hann lagði mikla vinnu í að gera samstarfið 

eins gott og hægt var og sá til þess að Fjölgreinanámið fengi góðan 

tölvukost, prentara, ljósritunarvél og önnur tæki. Hann sagðist vilja sjá 

nemendur Fjölgreinanámsins sitja við sama borð og aðra nemendur 

Lækjarskóla. Eftir að Fjölgreinanámið fór undir Lækjarskóla opnaðist leið 

fyrir ýmsa þjónustu. Má þar nefna hjúkrunarfræðing, námsráðgjafa, 

bókasafn, tölvuþjónustu, skrifstofu, námgögn og fleira. Nemendur og 

kennarar fengu sendan mat frá mötuneyti Lækjarskóla. Skólastjórnendur 

Lækjarskóla höfðu trú á verkefninu og voru hvetjandi í allri þróunarvinnu. 

Gott samstarf var milli kennara og stjórnenda Lækjarskóla og Fjölnámsins 

(Lækjarskóli, 2007). Það var gott fyrir Fjölgreinanámið, sem var í hraðri 
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þróun að vera undir stjórn heildstæðs grunnskóla sem hafði metnað og vilja 

til að styðja starfsemi deildarinnar. 

4.3 Hugmyndafræði Fjölgreinanáms 

Það var áhugi allra aðila, sem komu að Fjölgreinanáminu, fyrir að vinna á 

faglegan hátt. Kennarar og starfsmenn lögðu sig fram við að finna leiðir til 

að mæta þörfum nemenda. Hefðbundin kennsla var brotin upp og nýjar 

leiðir farnar í kennslu. 

Undirritaður hafði kynnst fjölgreindakenningu Howards Gardner en hann 

talar um að hver og einn hafi nokkrar greindir. Undirrituðum fannst 

spennandi að lesa um kenningar Gardners og fékk strax áhuga á að byggja 

Fjölgreinanámið á þeim (Sveinn Alfreðsson, 2004). Hægt er að lesa um 

fjölgreindakenningu Gardners í fræðilega hlutanum hér að framan. 

     Í undirbúningsvinnunni var deildin kölluð Fjölgreindarnám, út frá 

kenningum Gardners um fjölgreindirnar átta. Það má segja að nafnið hafi 

breyst úr Fjölgreindanám í Fjölgreinanám fyrir misskilning. Þegar sendir 

voru tölvupóstar á milli undirbúningsaðila breyttist nafnið. Sumir héldu að 

það væri Fjölgreinanám í stað Fjölgreindanáms. Þegar þessi misskilningur 

kom upp var hann ræddur en Júlíus Einarsson sálfræðingur, sem var í 

undirbúningsnefndinni, taldi vera skiptar skoðanir á kenningum Gardners 

um fjölgreindirnar og ekki gott að byggja nafn deildarinnar á einni kenningu. 

Þannig urðu menn ásáttir um að kalla deildina Fjölgreinadeild, enda átti það 

nafn vel við þær hugsjónir sem deildin vildi byggja á. Þar átti að vera 

fjölbreytileiki og leita nýrra leiða til að mæta nemendum á sem víðustu 

sviði. Byggja átti á styrkleika hvers og eins og fara nýjar og óhefðbundnar 

leiðir í kennslu til að mæta nemendum (Sveinn Alfreðsson, 2004).  

     Um starfsemi grunnskóla gilda lög og reglugerðir sem þarf að skoða 

þegar ráðist er í breytingar eins og gerðar voru þegar farið var af stað með 

Fjölgreinanámið. Hvað sögðu grunnskólalögin, sérkennslureglugerð og 

Aðalnámskrá grunnskóla um slíkar breytingar? Eftirfarandi þættir í 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, voru hafðir að leiðarljósi í 

Fjölgreinanáminu. Þar var talað um að leita úrræða til að bregðast við 

þörfum hvers nemanda fyrir sig. Valfrelsi nemenda var aukið og þar með 

ábyrgð þeirra á eigin námi. Samræmd próf úr grunnskóla voru ekki skylda 

eins og verið hafði en þeir sem tóku samræmd próf fengu hins vegar meiri 

rétt í framhaldsskóla en hinir sem slepptu prófum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999). Aðalnámskrá grunnskóla (1999, bls. 14) kveður á um að: 

„Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins.“ Það 
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var einmitt það sem lagt var upp með í Fjölgreinanáminu að mæta þörfum 

nemenda og búa þá undir lífið. Í 2. grein grunnskólalaga segir: 

„Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins” (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

     Fjölgreinanámið og Fjöltækninámið voru sérúrræði á grunnskólastigi þar 

sem verulega breytingar voru gerðar á námsmarkmiðum, námsefni, 

námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum frá því sem öðrum nemendum á 

sama aldri var boðið upp á eins og kemur fram í þriðju grein 

sérkennslureglugerðar. Enn fremur kemur þar fram að sérkennsla er 

skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla 

skólagöngu nemandans (Sérkennslureglugerð nr. 389/1996).  

     Í ljósi grunnskólalaga og sérkennslureglugerðar var möguleiki á að stofna 

deild eins og Fjölgreinanám. Hægt var að sleppa við samræmd próf og 

breyta námsmarkmiðum nemandans. Eðli, geta og þarfir nemenda voru í 

fyrirrúmi. Í Fjölgreinanáminu var áherslan á að láta börnunum líða vel í 

skólanum og mæta þeim út frá þroska þeirra og hæfileikum. Áhersla var á 

verklegt nám og kennsluaðferðir voru aðrar en í hefðbundnum grunnskóla. 

     Kennslan í Fjölgreinanáminu miðaði ekki að undirbúningi fyrir samræmd 

próf. Ef nemandinn óskaði eftir að fara í samræmd próf var það hans val. 

Nokkrir nemendur tóku samræmd próf í einstökum greinum. Í 

Fjölgreinanáminu var reynt að styðja einstaklinginn eins og kostur var í 

þeirri ákvörðun sem hann tók. Þeir sem tóku samræmd próf fengu að taka 

það í sínu umhverfi í húsakynnum Fjölgreinanámsins. Flestir þeirra sem tóku 

samræmt próf tóku próf í ensku og íslensku (Lækjarskóli, 2007). 

     Þegar spurningunni: „Hver er faglegur grunnur Fjölnáms Lækjarskóla?“ 

var varpað fram, kom eftirfarandi fram í viðtölum: 

      Haraldur Haraldsson skólastjóri Lækjarskóla að segir nafnið á deildinni sé 

runnið frá fjölgreindakenningu Howards Gardners og það hafi verið farið af 

stað til að nálgast nemendur út frá fleiri greindarmarkmiðum en bóklegum, 

„til að ná til þeirra áhuga og styðja þau þannig út frá þeirra verklegu 

greindum, í smærri hópum“. Fjölgreinanámið byggði á hugmyndafræði 

Gardners sem byggir á fjölgreindum manna. Nemendum er mætt út frá 

þeirra hæfileikum. „byggja á þeirra getu en ekki þar sem þeir ná skemur.“ 

Þar hafi markmiðið verið að efla nemendur félagslega og byggja á 

hæfileikum þeirra. Fjölgreinanámið byggði á verklegum hæfileikum 

nemenda og grundvallaratriðum í bóklegum greinum. Það var „bakkað 
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skammlaust til baka þar sem þau voru stödd þegar þau guggnuðu í sínum 

skóla.“ Það var komið til móts við þau sagði Haraldur. 

      Hann nefndi að faglegur grunnur Fjölgreinanámsins hefði byggt að 

einhverju leyti á reynslu stjórnandans af hans fyrra starfi. „Bæði sem 

smiður, smíðakennari og sérkennari og ekki síður í félagslegu starfi, að hafa 

unnið með ungmennum í gegnum sitt kristilega starf.“  

     Ég er ekki viss um að menn hafi lagt af stað með fyrir fram fagleg rök fyrir 

starfsemi Fjölgreinanámsins heldur hafi hjartað og kærleikurinn fengið að 

ráða för og „kannski er það öllu faglegu starfi sterkara“. Haraldur gat þess 

að hlutirnir hefðu ekki verið losaralegir, þeir voru fastir í formi en samt sem 

áður „var þessu leyft að fljóta, menn höfðu kjark til að leyfa þessu að 

flæða,“ en það segir hann að vanti oft. Menn séu oft of fastir í forminu þó 

að þeir hafi ekki námskrá um starfið. Hann kemst þannig að orði: 

Menn standa sjálfir og eru öruggir í því sem þeir eru að gera og eru 

vissir hvert þeir eru að fara þá eru þeir kaldari að láta það flæða. 

Þeir vita að þeir ná utan um það. Þetta held ég að hafi verið svolítið 

einkennandi fyrir starfið og menn gripu þau tæki sem voru í 

umhverfinu án þess að velta grundvallarhugsun við. Byggt á 

fjölgreindum þar sem nemandinn kemur inn með fjölþætta 

hæfileika og á þeim átti að byggja. 

     „Mér fannst þetta byggt á flottum grunni,“ sagði Anna, móðir, eins 

nemandans í Fjölgreinanáminu. 

4.4 Nemendur Fjölgreinanáms 

Í Fjölgreinanáminu var verið að mæta ákveðnum hópi nemenda sem fundu 

sig ekki í hefðbundnum grunnskóla.  

Upphafleg markmið Fjölgreinanámsins voru: 

• Einstaklingsmiðað nám þar sem hæfileikar og áhugi nemenda fá að 

 njóta sín. 

• Mæta þörfum nemenda sem hneigjast að verk- og listgreinum. 

• Hjálpa nemendum að sjá tilgang í því að læra og undirbúa þá undir 

 atvinnulífið og val á starfsvettvangi. 

• Efla sjálfsmynd nemenda svo hæfileikar þeirra fái að njóta sín  

 (Lækjarskóli, 2004) (Viðauki E).  

     Þegar lagt var af stað með Fjölgreinanámið var markhópurinn 

nemendur í 9. og 10. bekk sem „fremur hneigjast að verk- og listgreinum. 
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Nemendur sem ekki falla undir viðmið sérdeilda og eru ekki með alvarleg 

náms og hegðunarfrávik“ (Sveinn Alfreðsson, 2004). 

 Í námskrá Fjölgreinanámsins segir: 

Fjölgreinanámið er valkostur fyrir nemendur sem vilja öðlast jákvætt 

viðhorf til skólanáms, tengja skólagöngu sína við þátttöku í atvinnulífi og 

minnka þannig vægi bóklegs náms, auka stórlega vægi verklegra 

námsgreina, nálgast bókina með öðrum hætti en hefðbundið er og 

stunda nám í litlum hópi, þar sem áhersla er lögð á umburðarlyndi og 

virðingu (Lækjarskóli, 2004, bls. 7).  

Haraldur Haraldsson skólastjóri talaði um nemendur Fjölgreinanámsins 

sem hægfara höfðingja eða veggjablómin sem fundu sig ekki í 

hefðbundnum grunnskóla. Þetta voru nemendur með lesblindu og aðra 

námsörðugleika sem í flestum tilfellum nutu sín betur í verklegri vinnu þó 

það hafi ekki verið sjálfgefið. Þegar nemandinn og foreldrar fengu kynningu 

á Fjölgreinanáminu fengu þeir að vita að stór hluti af náminu væri verknám. 

Deildin var hugsuð fyrir nemendur sem hneigðust að verklegri vinnu eins og 

kemur fram hér að framan. 

Drengir voru í miklum meirihluta í Fjölgreinanáminu. Á fyrsta starfsári 

deildarinnar 2004-2005, voru aðeins drengir í deildinni. Á öðru ári, 2005-

2006, bættist ein stúlka í hópinn, hún stundaði nám í 9. og 10. bekk 

Fjölgreinanámsins. Í Fjöltæknináminu var ein stúlka. Í Fjölgreinabrautinni 

voru tvær stúlkur sem voru nemendur Flensborgarskóla en sóttu tíma í 

Fjölgreinabrautinni. Í heildina hafa verið fjórar stúlkur sem stunduðu nám 

við Fjölnámið veturinn 2006-2007 eða tæplega 12% af heildarfjölda 

nemenda (Lækjarskóli, 2007). 

Umræður viðmælenda um upphaf Fjölnámsins leiddu til þess að farið var 

að ræða um fyrir hvaða nemendahóp Fjölnámið væri hugsað. 

Sigurður Björgvinsson sagði að týpískur nemandi í Fjölgreinanáminu væri 

„sá sem á í námsörðugleikum, er samt verklaginn og með verkkunnáttu en á 

í erfiðleikum með aðrar námsgreinar. Hann er ekki með 

hegðunarerfiðleika.“  

     Haraldur Haraldsson sagði að Fjölgreinanámið væri fyrir nemendur sem 

eru: 

Fremur til baka og eru út undan, verða af rennslinu, ná ekki vegna 

þroska að vera jöfn öðrum nemendum. Hvort það sé í grunninn hjá 

nemandanum eða eitthvað við hans ytra umhverfi sem gerir það að 

verkum að hann er úr takt við sitt umhverfi. Oft var þetta nemandi 

sem var með verklega getu. Bókleg geta var lakari. Oft koma á móti 

tilfinningalegar raskanir sem geta komið út í sérstakri hegðun og 
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jafnvel hegðun sem er erfið fyrir umhverfið. Það var betra að mæta 

því í smærri hópi. 

Haraldur sagði að nemendahópnum hefði í raun verið skipt í tvo hópa. 

Það voru þessir hægfara höfðingjar og veggjablóm, sem áttu heima í 

Fjölgreinanáminu, og þeir sem voru með meiri hegðunarraskanir. Þeir 

síðarnefndu fóru í Fjöltækninámið 

     Einar Birgir Steinþórsson sagði að Fjölgreinabrautin (framhaldsdeildin) 

mundi gagnast vel nemendum með ofvirkni (ADHD) sem hafa lent út af 

hinni réttu braut. Þetta eru oft krakkar sem hafa lítið bakland heima og 

þurfa uppeldislegan stuðning. Krakkar með lesblindu geta plumað sig í 

hefðbundnu námi í framhaldsskóla með því að þeir fái hjálp að heiman og 

með góðu utanumhaldi. Þetta er fyrir þau sem standa höllum fæti í námi. 

„Ég held að það sé ekki síst fjölskyldubakgrunnurinn og þetta með ADHD, 

ekki bara greindarskortur.“  Þau sem eru í rugli og neyslu voru að skemma 

fyrir þeim sem vildu læra. Þegar þeim var kippt úr hópnum, þá varð breyting 

til hins betra hjá hinum í Fjölgreinabrautinni, þeim gekk betur að læra, sagði 

Einar. 

4.5 Fjölgreinabraut og Fjöltækninám verða til 

Það var meðbyr með Fjölgreinanáminu innan Hafnarfjarðar. Verkefnið hafði 

fullan stuðning skólayfirvalda í Hafnarfirði og menn höfðu trú á því. Fljótlega 

var farið að huga að framtíð nemenda Fjölgreinanámsins. Foreldrar höfðu 

áhyggjur af framtíð barnanna því að Þau voru ekki tilbúinn að fara í 

framhaldsskólana. Þeir sem stóðu að Fjölgreinanáminu fóru að skoða hvað 

væri hægt að gera og hvaða leiðir væru í boði fyrir nemendur deildarinnar. 

Haft var samband við Menntamálaráðuneytið og óskað eftir samvinnu við 

það um framhaldsdeild eftir Fjölgreinanámið. Málinu var strax vel tekið af 

Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, þáverandi menntamálaráðherra. Nokkrir 

fundir voru haldnir til að ræða með hvaða hætti þessi samvinna ætti að 

vera. Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, var með í þessum 

umræðum.  

     Þriðjudaginn 29. ágúst 2006 skrifuðu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og 

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, undir samning um rekstur 

framhaldsdeildar við Lækjarskóla, en deildin var framhald af Fjölgreinanámi 

Lækjarskóla. Nýja framhaldsdeildin fékk nafnið Fjölgreinabraut (Guðni 

Gíslason, 2006). 

     Fjölgreinabrautin var deild undir Lækjarskóla sem var hugsuð sem 

tveggja ára framhald af Fjölgreinanáminu. Stundum, talað um 11. og 12. 

bekkinn. Fjölgreinabrautin var samvinnuverkefni Lækjarskóla, 
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Flensborgarskóla og Iðnskólans í Hafnarfirði. Við undirritun samningsins 

voru fulltrúar þessara skóla mættir.  

     Fjölgreinabraut var valkostur fyrir nemendur sem vildu öðlast jákvætt 

viðhorf til skólanáms, tengja skólagöngu sína við áframhaldandi nám að 

eigin vali, auka vægi verklegra námsgreina, nálgast bóknám með öðrum 

hætti en hefðbundið var og leggja stund á nám í litlum hópi þar sem sérstök 

áhersla var lögð á umburðarlyndi og virðingu (Haraldur Haraldsson, 2009). 

     Fjölgreinabrautin var fjögurra ára tilraunaverkefni í samstarfi við 

Flensborgarskóla og Iðnskólann í Hafnarfirði. Allt að tólf nemendur höfðu 

tök á að stunda nám í deildinni á hverri önn frá og með haustinu 2006. 

Menntamálaráðuneytið lagði til framlag vegna kennslukostnaðar en 

Hafnarfjörður lagði til aðstöðu, búnað og stöðugildi vegna umsjónar 

verkefnisins.  

     Sveinn  Alfreðsson segir þörfina hafa vaknað vegna þess hóps sem 

starfað hafði verið með í 9. og 10. bekk í Fjölgreinanámi Lækjarskóla. Á 

síðasta vori útskrifuðust átta einstaklingar og vonandi munu margir þeirra 

nýta sér þetta framboð en brautin er opin öllum eins og aðrir 

framhaldsskólar (Guðni Gíslason 2006).  

     Nemendur Fjölgreinabrautarinnar voru virkir þátttakendur í félagslífi 

Flensborgarskóla og stunduðu nám í lífsleikni, tölvum og öðrum fögum sem 

hentuðu þeim. Verklegt nám stunduðu nemendur í Iðnskólanum í 

Hafnarfirði. 

Fjölgreinanámið var hugsað fyrir nemendur með erfiðleika í námi en ekki 

mikinn hegðunarvanda. Þörf var á úrræði fyrir nemendur með 

hegðunarvanda (Lækjarskóli, 2007). Þrýstingur var frá skólayfirvöldum að 

mæta nemendum með hegðunarvanda í Fjölgreinanáminu. Þeir sem stóðu 

að Fjölgreinanáminu settust niður til að ræða þessu mál. Hvað var hægt að 

gera fyrir hóp nemenda með hegðunarvanda? Það varð til þess að ný deild 

var stofnuð haustið 2006 sem hafði það að markmiði að mæta þessum hóp. 

Deildin fékk nafnið Fjöltækninám. Þar voru fáir nemendur og hver og einn 

með sína einstaklingsnámskrá eins og nemendur í Fjölgreinanáminu. Fjórir 

nemendur stunduðu nám í Fjöltæknináminu veturinn 2006-2007. Eins og í 

Fjölgreinanáminu var lögð áhersla á verklegt nám í Fjöltæknináminu. 

      Markhópur Fjöltækninámsins voru nemendur sem höfðu: 

 Af ýmsum ástæðum dottið út úr grunnskóla, þurftu þjálfun í 

skólafærni, vildu öðlast jákvætt viðhorf til skólanáms, vildu auka 

stórlega vægi verklegra námsgreina, vildu nálgast bókina með 

öðrum hætti en hefðbundið var og vildu leggja stund á nám í litlum 
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hópi, þar sem sérstök áhersla væri lögð á umburðarlyndi og virðingu 

(Lækjarskóli, 2007, bls. 5). 

     Fjöltækninámið og Fjölgreinabrautin fengu aðstöðu í Dverg við 

Brekkugötu í Hafnarfirði, byggingu sem stóð auð ekki langt frá 

Menntasetrinu við Lækinn. Flensborgarskólinn og Námsflokkar 

Hafnarfjarðar höfðu áður haft þá aðstöðu. Fjölnámið fékk þrjár 

kennslustofur og aðstöðu fyrir kennara í Dverg. Vorið 2007 voru deildir 

Fjölgreinanámsins orðnar þrjár með 34 nemendur  og átta kennara. 

     Umræður viðmælenda um upphaf Fjölgreinanámsins og hvers vegna það 

varð til urðu til þess að farið var að ræða um stofnun Fjölgreinabrautar og 

Fjöltæknináms. 

     Haraldur Haraldsson skólastjóri sagði það hafi átti sér stað framþróun á 
Fjölgreinanáminu á fyrstu árum þess. Hann talar um framhaldsdeildina, 
Fjölgreinabrautina, og segir:  

Svo var stofnuð framhaldsdeild sem nemendur fóru í. Það var brú 
sem var alveg einstakt tilraunaverkefni. Það var tekið út af ríkinu og 
kom vel út. Eitt af frábærustu verkefnum sem hafa verið gerð í skóla 
og framhaldsskóla frá upphafi þegar það var gert. 

     Haraldur talaði um að nemendahópnum hefði í raun verið skipt í tvo 
hópa, það voru þessir hægfara höfðingjar og veggjablóm og þeir sem voru 
með meiri hegðunarraskanir. Þeir síðarnefndu fóru í Fjöltækninámið. Hann 
sagði það ekki hafa lukkast nógu vel. Sennilega hefði það legið í stærðinni 
að „menn fengju félagslegan fjölbreytileika og að vissu marki gat þessi 
hópur farið betur saman en í sundur.“ Þess þyrfti að gæta að vægi þeirra 
sem eru með hegðunarvandamál væri ekki of mikið. „Heldur að þeir nái að 
veita hinum þann stuðning sem þeir þurfa svo þeir nái jafnvægi.“ 
     Sigurður Björgvinsson skólastjóri talaði um að menn hefðu séð að það 
þyrfti að koma þessum krökkum áfram í kerfinu þegar þeir væru búnir með 
grunnskólann. „Þá var ákveðið að stofna framhaldsdeild fyrir þessa sömu 
krakka til þess að koma þeim áfram í framhaldsdeildir svo þau sætu ekki 
eftir.“ Þetta var tilraunaverkefni sem ríkið kom að. Framhaldsskólinn hafi 
ekki náð að sinna þessum krökkum. 
     Einar Birgir Steinþórsson, skólastjóri Flensborgarskóla, segir að það hafi 
verið þróun á milli ára í Fjölgreinabrautinni sem var framhaldsdeild 
Fjölnámsins. Námið var klæðskerasniðið að hverjum og einum og mun 
meira „utanumhald“ um hvern og einn nemanda. 
     Í úttektarskýrslu Menntamálaráðuneytis á blaðsíðu 9 er tafla sem sýnir 
afdrif nemenda Fjölgreinabrautarinnar á árunum 2007-2008. Í úttekt 
ráðuneytisins var skoðað hvort brautin hefði náð því markmiði að hvetja 
nemendur til áframhaldandi náms. Má vel segja að þessu markmiði hafi 
verið náð eins og tafla 2 sýnir. Rúmlega helmingur nemenda eða um 54% 
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hélt áfram í framhaldsskóla að lokinni Fjölgreinabrautinni (Ellert Borgar 
Þorvaldsson, 2009, bls. 10). 

Tafla 1. Afdrif nemenda Fjölgreinabrautar 2007-2008 

 

4.6 Fjölnám – framkvæmd 

Verklegt nám var helmingur námsins í Fjölgreinanáminu (sjá grænu reitina á 

viðmiðunarstundaskránni hér fyrir neðan). Nemendur fengu kennslu í 

ensku, stærðfræði og íslensku. Í bóklegu námi voru farnar ýmsar nýjar leiðir 

til að auðvelda nemendum námið. Bóklegt og verklegt nám var fléttað 

saman en það er í anda Gardners að byggja á sterku greindarþáttunum til 

að styrkja þá veikari. Þó að stuðst hafi verið við stundaskrá var kennslan oft 

brotin upp, til dæmis þegar farið var í vettvangsferðir. Stundaskráin var til 

viðmiðunar en átti ekki að stjórna því sem var að gerast í skólastarfinu. 

Tafla 1 sýnir viðmiðunarstundaskrá nemenda Fjölgreinanáms í 10. bekk 

sem var í gildi haustið 2004 og vorið 2005 (Sveinn Alfreðsson, 2004, bls. 29). 

Tafla 2. Viðmiðunarstundaskrá 10. bekkjar Fjölgreinanáms 
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4.6.1 Kennslufyrirkomulag og kennslufræði 

Leitað var leiða til að nálgast kennsluefnið á nýjan og fjölbreyttan hátt. 

Tónlistarkennari kom tvo daga í viku og kenndi á gítar. Leiklistarkennari 

kenndi leiklist. Lagt var upp úr því að hafa kennsluna sem fjölbreytilegasta, 

þannig að allir gætu fundið eitthvað við sitt hæfi en það er í anda kenninga 

Gardners (Lækjarskóli, 2014). 

Farið var reglulega í vettvangsferðir og margir gestir komu í heimsókn til 

að fræða nemendur, meðal annars um forvarnir á ýmsum sviðum. 

Lögreglan, læknir, kokkur og menn úr viðskiptalífinu komu í heimsókn í 

deildina svo eitthvað sé nefnt. Byggt var á sterkum hliðum nemenda og 

áhugasviði þeirra. Í þessum kafla verða aðeins tekin nokkur dæmi um þessa 

nálgun. 

Stærðfræðikennslan var reglulega brotin upp með ýmsum verklegum 

æfingum. Við kennslu á flatarmáli, ummáli og hlutföllum í stærðfræði völdu 

nemendur byggingu í samvinnu við kennarann. Farið var á netið og fundin 

mynd af byggingunni og teiknuð upp grunnmynd af hverri hlið (Lækjarskóli, 

2004). Þegar búið var að vinna ákveðna grunnvinnu var lagt af stað með 

langt málband og málstokk. Allar hliðar byggingarinnar voru mældar og 

skráðar. Þegar kom að hæð byggingarinnar þurfti að nota hlutfallsreikning 

og áætlanir. Þegar heim kom var farið út í að minnka öll mál niður í 

ásættanlegar stærðir. Hver hlið var teiknuð upp og klippt út í mót. Í 

heimilisfræðistofunni var byggingin bökuð úr piparkökudeigi. Við baksturinn 

nýttist stærðfræðin en þar lærðu nemendur mælieiningar, svo sem grömm, 

desilítra og gráður á celsíus svo eitthvað sé nefnt (Viðauki G). 

Vitinn, sem er merki Hafnarfjarðar, var einnig mældur og smíðaður úr 

bræddu gleri. Þegar herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, kom í 

opinbera heimsókn til Hafnarfjarðar, meðal annars í Lækjarskóla, var honum 

færður vitinn að gjöf frá Lækjarskóla (Viðauki G). 

Nemendur fóru í heimsókn í bifreiðaumboð til að skoða uppáhaldsbílinn 

sinn, draumabílinn. Þeir fengu bæklinga yfir bíla og verðlista. Þegar í skólann 

var komið var rætt um verð og hvernig ætti að fjármagna kaupin. Ef tekið 

væri lán á ákveðnum vöxtum, þá þyrfti að borga það aftur. Hvað eru 

hagstæðir vextir? Hvað þyrfti að hafa í laun til að geta greitt af lánunum 

ásamt því að borga mat og annað sem fylgir því að lifa og reka heimili? 

Nemendur 10. bekkjar Fjölgreinanámsins fengu kennslu í umferðarfræði 

og undirbúning fyrir ökupróf. Í tengslum við þá kennslu gerðu nemendur 

umferðarkönnun sem birt var í Fjarðarpóstinum. Þar var reiknað út hve 

mörg prósent af ökumönnum gáfu stefnuljós, notuðu öryggisbelti og 
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notuðu ljós við akstur. Í því verkefni var samþætting við íslensku, 

stærðfræði og blaðamennsku (Lækarskóli, 2004). 

Í tengslum við enskunámið var eitt af verkefnum nemenda að útbúa 

ferðaskrifstofu. Það þurfti að skipuleggja ferðina og útbúa farmiða. Flugstöð 

var skoðuð í tenglum við fyrirhugaðar ferðir og nemendur lærðu nöfnin á 

hinum ýmsu stöðum á ensku (Lækjarskóli, 2007).  

Á hverjum föstudagsmorgni settust allir nemendur og kennarar 

Fjölgreinanámsins niður í setustofunni til að ræða saman. Þar var hlustað á 

sjónarmið nemenda og þeir fengu tækifæri til að koma sínum skoðunum á 

framfæri. Þar var meðal annar rætt um hvaða vettvangsferðir (heimsóknir) 

þeir vildu fara í. Það var hluti af lífsleiknikennslunni að hlusta á sjónarmið 

nemenda og ræða saman um námið (Lækjarskóli, 2007). Á 

föstudagssamverum (lífsleiknistundum) fengum við oft gesti til að fræða 

nemendur um eitt og annað sem þroskaði þá og studdi út í lífið. 

Farið var reglulega í vettvangsferðir og nemendur skrifuðu stuttar 

skýrslur um ferðirnar í íslensku. Kennslan var brotin upp mánaðarlega til að 

fara í vettvangsferð. Þá var fengin lítil rúta að láni og allir fóru með, bæði 

nemendur og kennarar. Stundum fór allur hópurinn, eða eingöngu einn 

árgangur, en þá var ferðin bundin við eitthvað sem tengdist námsefninu, 

ferðirnar voru flokkaðar niður eftir árgöngum (Viðauki F). Nemendur kynntu 

sér þau fyrirtæki, eða staði sem heimsóttir voru áður en lagt var af stað og 

unnu verkefni sem tengdust fyrirtækinu eftir að heim var komið. Sem dæmi 

um fyrirtæki sem heimsótt voru, eru Vífilfell, Nói-Síríus, lögreglustöð, 

slökkvistöð, Ölgerðin, Trefjar, Iðnmark, Álverið í Straumsvík, 

líkamsræktarstöð, Þjóðleikhúsið, Hallgrímskirkja, Sæbjörgin, 

Landhelgisgæslan og listasöfn (Lækjarskóli, 2007). Vettvangsferðirnar voru 

nýttar í kennslunni eins og kostur var, til dæmis í íslensku, smíðum og 

myndmennt. Farið var í Trefjar og Bátasmiðju Guðmundar til að kynna sér 

bátasmíði. Þar fengu nemendur að fylgjast með bátasmíði á öllum stigum 

hennar og hvernig heitir pottar eru búnir til. Eftir þá ferð var hafist handa 

við að smíða kajak úr trefjaplasti. 

     Heimsóknin í kennsluskipið Sæbjörgu var til að kynnast lífi sjómanna og 

hvaða hættum þeir geta staðið frammi fyrir. Nemendur fengu að stökkva í 

sjóinn í flotgöllum, fara í reykköfun og skoða björgunarbáta, svo eitthvað sé 

nefnt. 

Í íslensku var verið að lesa Laxdælu. Farið var í vettvangsferð á slóðir 

Laxdælu. Nemendur skrifuðu dagbók og unnu verkefni sem tengdist 

sögunni (Guðrún Guðnadóttir, 2006). 
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Fjölbreytileiki var í mynd og handmenntakennslu Fjölnámsins. Í smíðinni 

lærðu nemendur tré-, plast-, málm-, leður- og glervinnu. Margir fallegir 

munir voru hannaðir og smíðaðir af nemendum. Útskornir kistlar, klukkur 

og skrifborð voru dæmi um verkefni í smíðastofunni. Í plastvinnu voru 

mótaðir bílar sem drifnir voru áfram með rafmagnsmótor og myndarammar 

útbúnir auk marglitra plastskála. Í trérennismiði voru meðal annars útbúnir 

lampar og blómasúlur. Í málmsmíði voru bréfahnífar og skeiðar unnar úr 

góðmálmum. Rafsoðnir voru flugeldaskotpallar og borð svo eitthvað sé 

nefnt. Í glervinnu var margt fallegt unnið, svo sem blýmyndir og 

kertastjakar. Einnig var fjölbreytileiki í glerbræðslunni en þar voru hannaðar 

fallegar glerskálar og kertastjakar. Margir munir voru unnir úr leðri sem 

mótað var að fornum sið (Lækjarskóli, 2007). 

Í textíl og myndmennt unnu nemendur marga nýtilega hluti. Þar lærðu 

þeir að sauma og prjóna. Nemendur saumuðu fatnað á sig og ættingja sína. 

Vinsælt var að sauma hettupeysur sem nemendur skreyttu með myndum í 

myndmennt. Þá voru náttföt saumuð og stuttbuxur svo eitthvað sé nefnt. 

Nemendur lærðu líka að prjóna einföld verkefni (Lækjarskóli, 2007). 

Í myndmennt unnu nemendur marga fallega hluti. Teiknað og málað var 

á pappír og ýmis önnur efni. Í leirmunagerð mótuðu nemendur skúlptúra og 

skálar. Meðal annars var vinsælt að útbúa grímur sem voru afsteypur af 

þeirra eigin andlitum.  

Samþætting var á milli allra verkgreinanna. Nemendur unnu hluti í 

smíðinni sem þeir skreyttu í myndmennt og saumuðu föt sem málað var á í 

myndmennt (Lækjarskóli, 2007). Við útskrift nemenda Fjölgreinanáms og 

Fjöltæknináms héldu þeir tískusýningu á öllum þeim fötum sem þeir höfðu 

hannað og saumað yfir veturinn. 

Allir nemendur Fjölnámsins fengu heimilisfræðikennslu en þar lærðu þeir 

að elda heimilismat. Faðir eins nemandans var kokkur og sá um 

heimilisfræðikennsluna. Tvo daga í viku elduðu nemendur fyrir allan hópinn. 

Einn daginn eldaði 9. bekkur fyrir allan nemendahópinn og svo 10. bekkur 

annan dag. Allir borðuðu svo saman, kennarar og nemendur. Vinsælt var að 

fá foreldrana sem gestakokka til að elda uppáhaldsmat nemandans 

(Lækjarskóli, 2007).  

Nemendur sýndu mikinn áhuga á að fara í útskriftarferð til útlanda. 

Haldinn var foreldrafundur þar sem þessi hugmynd var viðruð. Samstaða 

var um að hefja söfnun. Nemendur seldu ýmislegt til fjáröflunar. 

Kökubasarar, bingó og flöskusöfnun gáfu af sér fé í ferðasjóð. Tveir 

útskriftarhópar fóru til Danmerkur, vorin 2006 og 2007. Þessar ferðir hristu 

foreldra, kennara og nemendur saman. Allir voru að leita leiða til að safna 
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fyrir ferðunum. Nemendur gerðu áætlanir og settu sér markmið. Fylgst var 

með ágóðanum á línuriti. Þegar súlan hækkaði á línuritinu var gleði í 

hópnum og nemendur sáu árangur vinnu sinnar, en línuritið hékk uppi á 

vegg. Það var gleði þegar takmarkinu var náð og búið að safna fyrir ferðinni. 

Stoltir nemendur lögðu af stað í utanlandsferð til Danmerkur, eftir mikla 

vinnu við fjáröflun. Það að setja sér markmið, gera áætlanir, vinna að settu 

marki og sjá drauminn rætast er heilmikið nám.  

Fjölgreinanámið og Fjöltækninámið fylgdi skóladagatali Lækjarskóla og 

gátu þá nemendur verið saman á frídögum, svo sem skipulagsdögum og í 

vetrarfríi. Í Hafnarfirði var reynt að samræma frídaga nemenda en það var 

hagur fyrir nemendur Fjölgreinanámsins. Þá gátu þeir hitt gömlu 

bekkjarfélagana. 

Í Fjölgreinanáminu fengu elstu nemendurnir, þeir sem voru í 10. bekk, 

tækifæri til að vinna með skólanum. Verkefnið var kallað Innherji sem var 

starfstengt nám (Viðauki D). Eitt af markmiðum deildarinnar var að hjálpa 

nemendum að spjara sig í lífinu en hluti af því er að mennta sig og fá vinnu 

við hæfi. Nemendur tóku áhugasviðskönnun til að sjá hvar áhugi þeirra lægi. 

Rætt var við hvern og einn til að komast að því hvað hann vildi starfa í 

framtíðinni. Þegar búið var að finna út hvar þeirra áhugi lá var fundin vinna 

handa þeim. Þeir unnu meðal annars á bifvélaverkstæði, í flugskýli, við 

húsasmíði, við hestamennsku, á endurvinnslustöð, á mótorhjólaverkstæði, í 

húsdýragarðinum og á veitingastað. Starfstengt nám átti að vera hvati fyrir 

nemendur til að mennta sig. Þeir unnu einn til tvo eftirmiðdaga í viku sem 

voru oftast fyrir utan viðveru þeirra í skólanum. Nemendur fengu greidd 

laun frá Hafnarfjarðarbæ (Lækjarskóli, 2007).  

     Deildastjóri fór reglulega á vinnustaðina, þar sem nemendur voru að 

vinna til að fylgjast með þeim. Þeir stóðu sig vel í vinnunni. Til gamans má 

segja frá því, að sá sem var að vinna við mótorhjólaviðgerðir, fékk það 

verkefni að gera upp mótorhjól sem var svo að segja ónýtt. Hann tók það 

allt í gegn og var það eins og nýtt eftir veturinn. Það var til sýnis við útskrift 

nemenda um vorið og vakti mikla athygli. 

Fjölgreinanámið fékk úthlutað gróðurreit fyrir ofan Hafnarfjörð. Farið var 

bæði vor og haust til að gróðursetja plöntur og bera á. Nemendur smíðuðu 

borð og bekki til að njóta þess að vera þar á góðum dögum. Í stærðfræðinni 

mældu nemendur stærðina á reitnum og reiknuðu út flatarmál og ummál. 

Ýmsar hugmyndir vöknuðu um nýtingu á reitnum. Sumir vildi smíða lítið 

hús. Skoða hvaða plöntur vaxa á landinu og flokka þær. Haldin var 

samkeppni um nafn á gróðurreitnum og fékk hann nafnið „Reiturinn okkar“. 
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Nemendur skáru út nafnið í tréstaur sem var hengdur upp til að merkja 

reitinn (Lækjarskóli, 2007). 

     Það var áhugavert að heyra lýsingu viðmælenda á uppbyggingu og 

skipulagi Fjölnáms Lækjarskóla. 

     Í Fjölnáminu var heimilisbragur og persónuleg áhrif „þar sem kærleikur 

og hjartað ríkti,“ segir Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla. 

Hann sagði að það hefði verið „gloría“ í kringum Fjölgreinanámið allt frá 

upphafi. Þá gat hann þess að deildarstjórinn hefði komið með ættingja og 

vini að þessu og hefði mamma hans, sem var eldri kona, komið að þessu 

starfi. „Allavega fengu þau ömmu inn í starfið í gegnum stjórnandann en 

það er skortur á tengingu á milli kynslóðanna í dag. Þar fengu þau sanna 

tengingu við kynslóðir.“ 

     Í Fjölgreinanáminu mættu nemendur nýjum aðstæðum, öðru en þeir áttu 

að venjast. Það var farið á þann stað þar sem nemandinn var staddur og 

honum mætt þar.  

     Haraldur sagði að þar hefði í fyrsta lagi ríkt kærleikur. Þar var nemandinn, 

einstaklingurinn í forgangi. Starfsmenn vissu að hverju þeir gengu og að þeir 

væru að fara í úrræði þar sem færri nemendur voru. Það var heimilislegur 

bragur og „það er ilmur af kökum og matarlykt í húsinu“. Nemendur 

Fjölgreinanámsins bjuggu oft við erfiðar aðstæður heima. Þarna var 

nemendum sinnt bæði verklega og bóklega. Þeim var líka sinnt utan 

skólatíma. Það var fylgst með þeim allan sólarhringinn, þannig að mönnum 

stóð ekki á sama um bakland nemendanna. Náin samvinna var við heimilin 

og reynt að koma til móts við ýmislegt sem skorti fyrir utan skólann. Farið 

var með nemendur Fjölgreinanámsins í ferðalög. Það var tenging við 

félagslegt umhverfi, tengingar við atvinnulífið og nemendur fengu kynningu 

á Hafnarfirði, bænum sínum. Þetta var hluti af lífsleiknikennslunni. 

     Í upphafi voru menn með ákveðnar hugmyndir en settu þær ekki fram 

fullmótaðar heldur létu þær þróast. Menn létu „hugmyndirnar óhræddir 

flæða“ og mynduðu sinn eigin stíl í kennslu og námi. Menn voru óhræddir 

við að gera eitthvað nýtt með nemendum sínum þó að þeir rækjust á 

þröskulda. „Þarna rákust menn saman á þröskuldana og leystu þá. 

Lausnamiðað umhverfi,“ segir Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla. 

     Sigurður Björgvinsson, sem var skólastjóri Víðistaðaskóla, segir að 

Fjölgreinanámið hefði farið vel af stað. Hann sagðist hafa séð að þar hefði 

verið önnur nálgun í náminu. Meira verklegt og þegar nemendum var farið 

að ganga betur í verknámi var hægt að draga þá áfram í hinum fögunum, 

það hafi verið hugsunin. 
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     Gunnar, sem var nemandi í Fjölgreinanáminu, segir að námið hafi verið í 

samræmi við getu nemandans. Ekki of mikið og ekki of létt. Þarna var 

umhverfið gott og öruggt og þægilegt að læra í fámennum hópum. Í 

heimaskólanum var meiri „kaos“ en þar hafði maður ekki stjórn á 

aðstæðum.  

Ég gat ekki stjórnað umhverfinu mínu“. Í Fjölgreinanáminu hafði ég 

meiri stjórn á því. Þarna var líka gott félagslíf. Allir krakkarnir á sama 

„level“ ... Við vorum vel búnir, með allt þarna til staðar og kennarar 

góðir og almennilegir. Vildu alltaf mikið gefa af sér. Fengum mikið, 

allt það sem við þurftum. Aðstæður fyrir okkur. Það var gott, sko ... 

Mér fannst gaman að fara aðrar leiðir í námi. Það var gaman að 

mæla upp byggingar eins og kirkju og baka úr piparkökudeigi.  

Gunnar nemandi sagði að námið hefði verið meira verklegt og meira sniðið 

að þeim. „Við vorum sett í aðstæður sem við réðum við.“ Hann sagði einnig: 

Það var gaman að fara í vettvangsferðir. Ég man að við fórum til 

dæmis í Sæbjörgina en þar fengum við að stökkva í sjóinn. Maður 

lærði ýmislegt af því. Maður lærði mikið af verklegu kennslunni.  

Það var einn af þeim hlutum sem gerði það að verkum að maður 

nennti að vera í skólanum. Ekki of mikið nám, það var líka verklegt, 

sem þýddi að maður fékk pásu frá lærdómnum. þegar maður fór að 

læra þá var það ekki neitt mál basicly. 

Gunnari fannst sniðugt að gefa nemendum tækifæri til að vinna með 

skólanum og fá laun fyrir. 

     Raggi nemandi sagðist hafa kynnst kennurunum mun betur en í 

heimaskólanum. Þar voru yfir 300 nemendur. „Í Fjölgreinanáminu vorum við 

í mun minni hóp og við kynntumst vel. Bæði kennarar og nemendur. 

Kennararnir kynntust okkur miklu betur og sáu hversu erfitt maður ætti 

með lærdóminn.“ Hann var sáttur við kennarana í Fjölgreinanáminu „þeir 

voru skemmtilegir, þeir voru alveg æðislegir.“ Við lærðum öll bóklegu fögin 

og fórum í smíðar og textíl. Raggi sagðist hafa lært mikið í smíðinni og hafði 

gaman af. Hann hefur alltaf notið sín í verklegum greinum. 

     Ari sem var nemandi í Fjölgreinabrautinni segir að umhverfi brautarinnar 

hafi verið hvetjandi. Kennararnir hafi hjálpað nemendunum mikið. Hluti af 

náminu í Fjölgreinabrautinni fór fram í Iðnskólanum þar sem nemendur 

fengu kynningu á hinum ýmsu iðngreinum. Það gerði námið öðruvísi og 

skemmtilegt, „við vorum á svo fjölbreyttu sviði.“ Ari sagði: 

Maður fór í tíma og allir voru félagar. Þetta var eins og lítil 

fjölskylda. Þetta var meira eins og heimili manns. Mér leið vel og 
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allir voru tilbúnir að hjálpa manni eins og vantar í aðra skóla. Mér 

var ýtt til hliðar annars staðar. 

     Anna, móðir nemanda í Fjölgreinanáminu, sagði að það hefði verið 

kominn leiði í drenginn. Henni leist svo vel á að blanda saman verklegu og 

bóklegu námi. Hún sagði að það hafi verið komið vel til móts við nemendur, 

meðal annars með ýmsum ferðum. Þegar eitthvað var að gerast í 

heimaskólanum fengu þeir að fara með. Þessi tenging var góð. Það var vel 

tekið á öllum málum í Fjölgreinanáminu. „Þetta var miklu smærri eining“.  

Hún upplifði tenginguna við heimaskólann jákvætt, að drengurinn hennar 

væri ekki að missa af neinu. 

     Anna sagði að það hefði verið svo yndislegt fólk sem hefði staðið að 

Fjölgreinanáminu. „Ég fann það líka af því að þú ert trúaður (beindi 

orðunum til undirritaðs) og ég fann að það hafði rosalega góð áhrif. Ég fann 

að það var alveg rosalegur kærleikur þarna.“ Þetta var eins og ein fjölskylda. 

     Anna var hrifin af tengingu á milli kynslóða. Hún sagði að sonur hennar 

hefði verið svo ánægður með ferðirnar til móður undirritaðs en hún bauð 

Fjölgreinanáminu reglulega í pönnukökur heim til sín í gamalt timburhús sitt 

í miðbæ Hafnarfjarðar. 

     Palli var nemandi í Fjölgreinanáminu. Hann sagðist hafa verið ánægður 

með þá mikla áherslu á verknám sem var einkenni Fjölgreinanámsins. Hann 

tók svo til orða: 

Það hjálpar að það er meira verklegt fyrir nema eins og mig sem er 

lesblindur, að vera ekki alltaf inni í kennslustofunni. Smíðar, saumar og 

myndmennt, að þurfa ekki alltaf að sitja inni í kennslustofunni, bara að 

hlusta á kennarann tala. Munur á Fjölgreinanáminu er að þar eru færri 

nemendur en í heimaskólanum. Betra næði til að einbeita sér að 

náminu.  

„Mér fannst svo gaman að safna fyrir lokaferðinni, sem við fórum til 

Danmerkur, og allt í kringum það,“ sagði Palli. Það skapaðist samvinna við 

foreldrana í gegnum þessa söfnun. 

Palli var ánægður með vettvangsferðirnar og honum fannst þær vera 

skemmtilegar og hann segist hafa lært mikið af þeim. „Maður lærir af því að 

skoða,“ sagði hann. 

     Palli rifjaði upp þegar nemendur útbjuggu líkan úr gleri af vitanum, sem 

er merki Hafnarfjarðar, og færðu forsetanum (Viðauki H). „Við gerðum 

piparkökuhús, kirkju. Þá fórum við að Bessastöðum til að mæla 

Bessastaðakirkju,“ sagði Palli. Hann sagðist vera ágætur í stærðfræði og 

sagðist hafa gagn af þessari vinnu. „ Þá fær maður að sjá hlutföllin og 
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hvernig hægt er mæla út hlutföll en það getur hjálpað ef maður ætlar að 

verða arkitekt,“ sagði hann. 

     Palla fannst gaman að fara í pönnukökur til mömmu höfundar og að fá 

Harald skólastjóra í heimsókn. „Hann kom reglulega til okkar í 

Fjölgreinanámið,“ sagði hann. 

     Tinna móðir talaði um að vettvangsferðirnar hefðu lagst vel í son sinn. 

Sagði hún að það væri gott að minnka vægi bóklegs náms fyrir krakka með 

mikla lesblindu eins og son hennar. „Þeir voru ánægðir þegar við 

foreldrarnir komum í Fjölgreinanámið og elduðu uppáhaldsmatinn þeirra. 

Það lukkaðist vel,“ sagði hún. 

„Syni mínum fannst gaman þegar hann fékk að koma með hugmyndir og 

það var hlustað á hann. Hann fékk mikið út úr því. Mér fannst hann læra 

meira á bókina og líka þroskaðist hann félagslega. Hann eignaðist marga 

vini. Þessir strákar eru enn þann dag í dag vinir, hittast oft.“ 

4.6.2 Reglur og samningar 

Í Fjölgreinanáminu var ekki lagt af stað með skráðar reglur sem komu 

tilbúnar frá kennurunum. Þegar starfsemi deildarinnar hófst settust 

kennarar og nemendur niður og sömdu reglur sem áttu að gilda í deildinni. 

Það má segja að þar hafi hringferli Fullans verið í gildi. Stöðugt var verið að 

þróa og endurbæta. Deildin var fámenn og rekin eins og heimili.  

     Eftir fyrsta starfsár var Fjölgreinadeildin hluti af Lækjarskóla en þar var 

búið að innleiða SMT-skólafærni (e. school management training). SMT var 

tekið upp strax á öðru starfsári deildarinnar. SMT-skólafærni má rekja til 

rannsókna sérfræðinga í Oregano í Bandaríkjunum. SMT byggir á sömu 

hugmyndafræði og PMT (e. Parent management training) en þar hafa verið 

þróuð verkfæri/kerfi fyrir uppalendur. Verkfærin eru notuð til að stuðla að 

góðri hegðun barna. Þannig geta þessi kerfi starfað saman, þar sem SMT er 

hugsað til að koma reglu á hegðun nemenda í skólasamfélaginu og PMT til 

að hjálpa uppalendum við uppeldi barna sinna (PMTO-foreldrafærni, 2014). 

      Þá var farið í að semja skólareglur Fjölnámsins eftir því kerfi og þær 

síðan æfðar og styrktar með umbun. SMT snýst um að hafa skýrar og 

einfaldar skólareglur sem eru gerðar sýnilegar og eru ekki orðin tóm. 

Nemendur læra reglurnar og æfa þær. Þær hanga uppi á veggjum skólans 

og það er séð til þess að nemendur fari eftir þeim. Nemendur fá umbun fyrir 

að standa sig og tiltal ef þeir gera það ekki. Nemendur geta fengið umbun 

fyrir góða hegðun og safnað umbunarstigum. 
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     Þegar nemandi kom í Fjölgreinanámið var honum gerð grein fyrir þeim 

reglum sem ríktu í deildinni. Þar var meðal annars kveðið á um að hann 

nýtti sér þá kennslu sem í boði var í deildinni og stundaði ekki reykingar á 

skólatíma. Nemendur skrifuðu undir hegðunarsamning (Viðauki C). 

     Þar sem nemendur komu úr öllum skólum Hafnafjarðar var reynt að 

leggja áherslu á tengingu við hverfisskóla nemenda. Samningur var 

undirritaður til að tryggja samskipti á milli heimaskólans og 

Fjölgreinanámsins (Viðauki E). Nemendur Fjölgreinanámsins fóru reglulega í 

heimsókn í heimaskólann sinn og vinirnir fengu að vera með í 

Fjölgreinanáminu (Lækjarskóli, 2007). 

     Nemendur, sem komu í Fjölgreinanámið, undirrituðu skólasamning, þar 

sem áherslur og markmið Fjölgreinanámsins komu fram, svo sem aukið 

vægi á verk og listgreinar. Þar kemur fram að nemendur tilheyra sínum 

heimaskóla (Viðauki E). 

     Foreldrar skrifuðu undir samþykki fyrir því að kennarar hefðu fullt leyfi til 

að gera kannanir og afla sér gagna um nemendur. Þeir hefðu einnig heimild 

til að fara með nemendur á einkabílum og/eða í rútu í vettvangsferðir 

(Viðauki B). Nemendur komu af fúsum og frjálsum vilja í Fjölgreinanámið og 

gátu hætt og farið aftur í heimaskólana ef þeir kusu svo (Lækjarskóli, 2007). 

     Til að tryggja samstarf við heimaskóla nemenda, sem komu úr öllum 

grunnskólum Hafnarfjarðar, var undirritaður samningur. Hætta var á að þeir 

mundu gleymast og einangrast frá sínum gömlu bekkjarfélögum. Þess vegna 

var heimaskólanum gerð grein fyrir að nemandinn væri ekki að kveðja 

skólann sinn. Hann tilheyrði honum áfram og ætti að fá að taka þátt í þeim 

viðburðum sem skólinn stæði fyrir, svo sem böllum, bekkjarmyndatökum og 

ferðalögum. Umsjónarkennari í bekknum, sem nemandinn var að koma úr, 

var oftast tengiliður eða annar aðili sem bar ábyrgð á upplýsingaflæði til 

nemandans sem var að hefja nám í Fjölgreinanáminu. Aðilar frá 

heimaskólanum skrifuðu undir skólasamninginn (Lækjarskóli, 2007) (Viðauki 

E). 

4.6.3 Annað faglegt starf 

Gildi Fjölgreinanámsins eru vinátta, virðing og ábyrgð. Strax frá upphafi var 

lögð áhersla á jákvæð samskipti. Nemendur áttu að sýna hver öðrum 

vináttu og virðingu í öllum sínum samskiptum. Kennarar sýndu gott 

fordæmi með vináttu sín á milli og við nemendur sína. Það myndaðist einnig 

vinátta á milli foreldra. Öll samskipti áttu að einkennast af gildunum 

þremur. Ef upp komu árekstrar og leiðindi var tekið á því í kærleika og 

bróðerni. Gildin voru ekki bara orðin tóm heldur smituðu þau allt 
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andrúmsloftið. Virðing var í hávegum höfð á milli allra aðila sem komu að 

skólastarfinu. Vinátta var í öndvegi. Þó að nemendur hafi verið ólíkir áttu 

þeir að sýna hver öðrum vináttu. Að bera ábyrgð er gott veganesti út í lífið, 

en það var einn af hornsteinum Fjölnámsins. Gildin voru látin skína í 

gegnum allt skólastarfið og voru sýnileg á veggjum skólans og kennarar 

festu þau sér í minni og notuðu við hvert tækifæri. Í lífsleikninni var unnið 

með gildin á markvissan og skipulegan hátt. Þau voru sýnileg á heimasíðu 

deildarinnar, á skjölum og uppi á veggjum deildarinnar eins og vegvísar. 

     Nemendur og foreldrar voru hafðir með í ráðum og tóku virkan þátt í 

skólastarfinu þegar eftir því var leitað. Það var þessi opni jákvæði andblær 

sem var látinn einkenna Fjölnámið á öllum sviðum. 

     Þegar nemandinn kom í deildina þurfti að skoða hvernig hann stæði, 

bæði námslega og félagslega. Það skipti máli að á móti honum væri tekið á 

réttan og faglegan hátt. Deildarstjóri Fjölgreinadeildarinnar fundaði með 

sérfræðingum heimaskóla nemandans, greiningar voru skoðaðar og metnar 

og viðtöl áttu sér stað við foreldra og barnið sjálft. Þegar deildarstjóri hafði 

kynnt sér málin mat hann stöðuna og smíðaði einstaklingsnámskrá sem 

hentaði nemandanum miðað við hans forsendur, getu, áhuga og hæfileika 

(Viðauki A). Skoða þurfti stöðu hvers nemanda reglulega yfir veturinn og 

meta hvort hann tæki framförum. Ef þær voru ekki nægilegar þurfti að 

endurmeta kennsluaðferðir og námsefnið. Hugsanlega hentaði ekki 

kennsluaðferðin, eða námsefnið var of þungt eða of létt. Allir þættir voru 

metnir reglulega svo hámarksárangur næðist hjá hverjum nemanda. 

Fjölbreyttum kennsluaðferðum var beitt í Fjölnáminu en það var í anda 

Howards Gardner. Kenningar Gardners höfðu áhrif á val á kennsluaðferðum 

og var einnig reynt að taka mið af áhuga og þörfum nemenda. Stöðugt var 

verið að finna leiðir til að mæta betur þörfum nemandans (Lækjarskóli, 

2007). 

4.6.4 Félagslegir þættir 

Fjölnámið var ekki staðsett í heimaskóla allra barnanna og þurfti því að 

skoða félagstengslin sérstaklega. Lögð var áhersla á að byggja upp vináttu á 

milli nemenda og að slíta ekki tengslin sem þeir höfðu við félaga sína úr 

heimaskólanum. Það má geta þess að skólinn sá nemendum fyrir miðum í 

strætisvagn til og frá skóla. 

Það kemur fram í viðtölum að vinátta myndaðist á milli þeirra sem 

stunduðu nám í Fjölgreinadeildinni. Ef upp kom ágreiningur var tekið á 

honum eins og um fjölskyldu væri að ræða. Nemendur hittust fyrir utan 

skólann til að skemmta sér saman. Eins og gerist og gengur mynduðust 
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misgóð tengsl á milli þeirra. Nú nokkrum árum síðar halda sum 

vináttuböndin sem mynduð voru í Fjölgreinanáminu. Þetta kom fram í 

viðtölum við nemendur og foreldra. Félagslegi þátturinn skiptir máli í lífi 

okkar allra. Ef nemandi átti ekki vini var reynt að vinna í því að byggja upp 

vináttu eftir fremsta megni í samvinnu við foreldra. 

Samskiptaleiðir tölvunnar voru notaðar í Fjölgreinanáminu. Nemendur 

útbjuggu hver sína heimasíðu. Hver nemandi fékk bloggsvæði, sem er 

nokkurs konar dagbók á netinu. Nemendur voru virkir á ýmsum spjallrásum 

og tölvan var óspart notuð til samskipta. Eftir að deildin fór undir 

Lækjarskóla fékk hún nýjar tölvur og það auðveldaði kennsluna til muna en 

tölvurnar voru mikið notaðar í hinum ýmsu námsgreinum.  

Þar sem nemendur komu úr öllum grunnskólum Hafnarfjarðar þurfti að 

tryggja áframhaldandi tengsl við heimaskólann og bekkjarfélaga þeirra þar. 

Þetta var gert með sérstökum skólasamningum eins og áður segir. 

Bekkjarfélagarnir komu í heimsókn í Fjölgreinanámið og á sama hátt fóru 

nemendur deildarinnar reglulega í heimsókn í sinn heimaskóla. Undirritaður 

var í tengslum við heimaskólana og flutti nemendum upplýsingar sem komu 

frá skólunum. Nemendur heimaskólanna fengu kynningu á því sem var að 

gerast í Fjölgreinanáminu. 

4.7 Fjölgreinanám festir rætur 

Í Fjölnáminu urðu foreldrar, nemendur og kennarar virkir í mótun á 

deildinni. Menn voru fúsir að sækja fram á nýjan og óhefðbundinn hátt og 

hætta við það sem ekki gaf góða raun, reynslunni ríkari. Stöðug þróun var í 

gangi með það í huga hvað væri best fyrir nemendur deildarinnar. 

     Nemendur komu í deildina með mismunandi bakgrunn en þeir áttu það 

sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með bóklegt nám. Í Fjölnáminu var byggt 

á sterkum greindum nemenda, í anda Gardners. Þeir fengu kennslu við hæfi 

og skilning á eigin veikleikum. Það skilaði sér í ánægðum nemendum og 

foreldrum. Þeim leið vel og vildu halda áfram að stunda nám við deildirnar. 

Eins og þegar hefur komið fram voru þeir sigurvegarar. Það spurðist út og 

fleiri sýndu áhuga á að koma í Fjölnámið. Þannig að þörfin var fyrir hendi og 

Fjölnámið vildi mæta þessari þörf. Þetta kallaði á stækkun og víðtækari 

þjónustu, sem kom með Fjöltæknináminu og Fjölgreinabrautinni.  

Kennarar og aðrir sem komu að þróun Fjölnámsins vildu sækja fram og gera 

betur og ná á víðtækari hátt til nemenda með námsörðugleika og hlúa betur 

að nemendunum sem stunduðu nám við Fjölnámið. Það varð til þess að 

stofnuð var framhaldsdeild sem hjálpaði nemendum að fóta sig betur og 
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búa þá undir framahaldsnám. Í Fjöltæknináminu var nemendum með 

hegðunarvanda mætt.  

     Ef vel er að öllum málum staðið og ánægðir nemendur skila sér út í 

þjóðfélagið vekur það stolt og gleði sem er innri hvati, og umbun sem er 

mikils virði og hvatning til að halda áfram og gera betur (Hoy og Miskel, 

2001). Þessi orð Hoy og Miskels áttu vel við Fjölnámið og voru mikilvægur 

þáttur í festingu Fjölgreinanámsins. Það var öflugur hópur vel menntaðra 

aðila með mikla reynslu af kennslu sem gekk til liðs við Fjölnámið og vildi 

gera vel við þann hóp nemenda sem sótti nám við deildirnar. Markmiðið var 

að hjálpa nemendum sem bóknám hentaði illa og búa þá undir lífið. Allir 

lögðust á eitt við að finna nýjar og betri leiðir til að mæta þeim. Áhersla á 

verklegt nám var megineinkenni Fjölnámsins. Nemendur höfðu í flestum 

tilfellum gaman af list- og verkgreinum, þar lá styrkleiki þeirra. Þessi nálgun 

er vafalaust einn meginþátturinn í því hvernig til tókst. 

     Á starfsmannafundum var mikið rætt og margar hugmyndir komu fram. 

Þar var framþróun í gangi. Fundnar voru nýjar leiðir til að koma námsefninu 

eins vel til skila og hægt var. Prófaðar voru nýjar óhefðbundnar 

kennsluaðferðir og nýjar nálganir á námsefninu.  

     Það voru stoltir nemendur sem útskrifuðust úr Fjölnáminu. Þeir voru 

sigurvegarar. Gleðin skein af andlitum er þeir sýndu alla þá gripi sem þeir 

höfðu útbúið í smíðum, saumum, myndmennt og öðrum námsgreinum 

skólans.  

Framtíðarsýn Fjölnámsins var að finna leiðir til að mæta nemendum með 

ýmsa námsörðugleika og hjálpa þeim út í lífið. Það var lykillinn að útvíkkun 

Fjölnámsins. Framtíðarsýnin vísar veginn, dregur upp nýja mynd af 

skólanum, mynd sem er eftirsóknaverðari en sú sem er fyrir hendi (Börkur 

Hansen, 2003). Framtíðarsýn Fjölgreinanámsins var að hjálpa nemendum að 

finna stefnu í lífinu og búa þá sem best undir starf í nútímaþjóðfélagi. Þetta 

eru háleit markmið en þeir sem stóðu að Fjölnáminu vildu einmitt 

sameinast um þau. Í fyrsta lagi að hjálpa nemendum með athyglisbrest, 

lesblindu og/eða ofvirkni að fóta sig í skólakerfinu. Í öðru lagi að undirbúa 

þá námslega til að komast áfram í náminu. Í þriðja lagi að vekja áhuga þeirra 

á námi svo að þeir sjái tilgang með því að læra og öðlist atvinnuréttindi sér 

og þjóðfélaginu til góðs. Framtíðarsýnin knúði þróunarvinnu Fjölnámsins 

áfram. Hún var kveikjan að því að Fjöltækninámið varð deild fyrir hegðunar- 

og tilfinningaraskanir. Þegar farið var að útskrifa nemendur úr 

Fjölgreinanáminu komu upp áhyggjur af framtíð nemendanna. Þeir voru 

ekki tilbúnir að fara í framhaldsskólana. Hvað var hægt að gera betur? Þeir 

þurftu meiri tíma og lengri og hægari aðlögun að framhaldsskólunum. 



 

67 

Þessar hugsanir voru í anda framtíðarsýnar Fjölnámsins. Það varð til þess að 

farið var af stað með Fjölgreinabrautina, framhaldsdeildina sem sagt er frá 

hér að framan. 

     Við aukinn vöxt og þróun Fjölnámsins, komu fleiri kennarar til starfa við 

deildina. Það var mannauður í öllu því góða fólki sem lagði mikið á sig til að 

ná settum markmiðum. Kennararnir áttu mikinn þátt í framþróuninni og því 

að Fjölgreinanámið festist í sessi. Vöxtur og fjölgun deilda bauð upp á nýja 

möguleika. 

     Sá faglegi grunnur, sem Fjölnámið byggði á og rætt hefur verið um, jók 

tiltrú á verkefninu. Foreldrar og skólastjórnendur höfðu trú á Fjölnáminu og 

sendu nemendur þangað. Þetta kom fram í því að færri komust að en vildu. 

Þörfin var fyrir hendi og það kallaði á leiðir til að mæta henni. Þar var í raun 

upphaf Fjölgreinanámsins og drifkraftur í að sækja fram og gera betur fyrir 

hóp nemenda með námsörðugleika. 

     Höfundi fannst orð Fullans (2001), sem komu fram í fræðilega kaflanum 

um festingu, eiga vel við þróun Fjölnámsins er hann segir: „Þar sem er vilji 

þar er leið.“ Allir lögðust á eitt við að gera Fjölnámið eins gott og hægt var. 

Ef upp komu vandamál voru þau leyst. Það var góður hópur fólks sem stóð 

að baki Fjölnáminu.  

4.8 Fjölnám - afrakstur. Sýn skólastjóra og nemenda 

Hvernig upplifðu nemendur og foreldrar tímann í Fjölnáminu? Hvað segja 

skólastjórarnir um gagnsemi Fjölnámsins? Hér er matsspurningarnar: „Var 

Fjölnámið til góðs fyrir nemendur? Ef svo er, hvernig þá?“ lagðar til 

grundvallar. 

     Haraldur Haraldsson skólastjóri Lækjarskóla segir. „ ... að, þeim hafi liðið 

betur heldur en í öðru umhverfi enda áttu nemendur alltaf afturkvæmt í 

sinn heimaskóla.“ Fjölgreinanámið var þeirra val, þau völdu þetta umhverfi. 

Þetta var hugsað sem skammtímaúrræði og nemendur ættu að eiga 

afturkvæmt í sína heimaskóla ef þeir vildu. „Það var í fæstum tilfellum að 

nemendur vildu fara til baka og það segir sína sögu.“  

     Hann telur Fjölgreinanámið hafa verið til góðs fyrir nemendur. Þetta hafi 

verið brotnar sálir sem skiluðu sér flestar í framhaldsskólann eða út í 

atvinnulífið. „Það segir sína sögu.“  

     Þetta voru nemendur sem hefðu annars gengið um og mælt göturnar. 

Við skulum átta okkur á því að þetta eru nemendur sem voru jafnvel dottnir 

út úr grunnskólanum en héldu áfram námi og höfðu gott af. Og svo var 



 

68 

stofnuð framhaldsdeild sem nemendur fóru í. „Það var brú sem var alveg 

einstakt, alveg einstakt tilraunaverkefni.“  

Hann sagði að það hefði verið litið á nemendur Fjölgreinanámsins sem 

sigurvegara. 

     Sigurður Björgvinsson skólastjóri sagðist hafa komið nokkrum sinnum í 

heimsókn í Fjölgreinanámið. Hann talaði um að þetta hefði verið gott skref 

fyrir marga: 

Ég sá bara að þessir krakkar voru að blómstra. Maður sá líka þegar 

það voru sýningar hvað þetta fékk mikla athygli í samfélaginu. Ég 

held að það hafi líka haft áhrif á hvernig þeirra sjálfsmynd, sem 

þarna voru hún reis svolítið. Hún reis við því þeir fengu athygli … 

ekki bara í samfélaginu heldur líka frá skólasamfélaginu. 

     Gunnar nemandi sagði að það skipti öllu máli að vera í réttu umhverfi. 

Hann sagði að í Fjölgreinanáminu hefði verið gott umhverfi fyrir nemendur  

     Einar Birgir Steinþórsson sagði að nemendum Fjölgreinabrautarinnar 

hefði liðið vel enda kæmi það fram í þeim skýrslum sem gerðar voru um 

brautina. 

     Raggi var nemandi í Fjölgreinanáminu. Þegar hann var beðinn að lýsa 

náminu sagði hann að það væri erfitt að lýsa því en hann vildi segja hvernig 

mamma hans hefði lýst breytingu sem varð á honum: „Ég var voða mikið 

einn í mínum skóla. Ég var ekki lagður í einelti þar, var bara voða mikið einn 

þar. Þegar ég fer í Fjölgreinanámið þá fannst mömmu hún fá mig aftur 

einhvern veginn.“ Hann sagðist hafa orðið allur kátari og jákvæðari að fara í 

skólann. Hann sagðist hafa lært heilmikið en áður hefði hann lítið gert í 

skólanum vegna þess að námið hefði verið svo erfitt. 

     Ari nemandi sagði að sér hefði liðið vel í Fjölgreinabrautinni. „Mér leið 

miklu betur þarna en í öllum öðrum skólum. Ég mundi segja að þetta hafi 

hjálpað mér alveg helling.“ Hann hélt áfram og sagðist ekki vera á þeirri 

braut sem hann er nú á ef hann hefði ekki stundað nám í Fjölgreinabrautinni 

(framhaldsdeildinni). Hann er búinn að læra til þjóns og starfar nú sem 

þjónn á virtum veitingastað. Hann er búinn að kaupa sér íbúð og er í 

sambúð með konu og þau hafa eignast barn saman. Hann sagðist ekki vera í 

vafa um að hann veldi Fjölgreinabrautina í dag ef hann stæði frammi fyrir 

vali á skóla eftir grunnskólann.  

     Ari nemandi sagði: „Okkur leið öllum vel, það var eins og við værum 

heima hjá okkur.“ Hann talaði um að hann hefði verið svo jákvæður eftir 

námið og það hefði gert honum svo mikið gott. Áður en hann hóf nám í 

Fjölgreinabrautinni hefði hann verið svo neikvæður en það gerðist eitthvað 

gott og nú er hann fullur af jákvæðni og lífskrafti. Hann stefnir á að eignast 
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sitt eigið fyrirtæki. „Það skiptir miklu máli að gefast ekki upp,“ sagði Ari í lok 

viðtalsins.  

    Raggi nemandi fór í Fjölgreinabrautina og sagðist hafa lært heilmikið þar, 

sérstaklega í enskunni. Honum fannst félagsskapurinn ekki eins góður þar 

og í Fjölgreinanáminu. Hann sagðist hafa notið sín í Fjölgreinabrautinni en 

honum fannst samt vera „voða mikið af vandræðagemlingum“ þar. Hann 

sagðist hafa kynnst mörgum krökkum í Fjölgreinanáminu en hann hefði 

alltaf verið einn í heimaskólanum sínum. Það var meiri metnaður og ögrun í 

Fjölgreinanáminu. Í heimaskólanum hefði hann bara fengið svörin en þar 

var hann í sérdeild. „Ég lærði ekkert í heimaskólanum. Þegar ég fór 

Fjölgreinanámið þá lærði ég actually eitthvað, þó það hefði ekki verið 

mikið,: sagði Raggi.   

      „Mér fannst Fjölgreinanámið vera æðislegt,“ sagði Palli nemandi. Hann 

sagðist hafa lært meira í Fjölgreinanáminu en í heimaskólanum og þá 

sérstaklega á verklega sviðinu. „Það þarf ekki alltaf allt að vera kennt á 

bókina.“ 

4.9 Fjölnám - afrakstur. Sýn foreldra 

Þegar rætt var um hvort Fjölnámið hefði verið til góðs fyrir nemendur kom í 

ljós að það hefði ekki verið auðveld ákvörðun hjá foreldrum að senda 

börnin í Fjölnámið. 

     Haraldur Haraldsson sagði að sumir „foreldrar hefði verið hræddir við að 

draga börnin sín út úr sínu umhverfi, af ótta við að fá einhvern stimpil á sig.“ 

Sá ótti hefði verið ástæðulaus vegna þess að það hefði tekist að vinna málin 

þannig að það kom aldrei neikvæður stimpill á Fjölgreinanámið. „Með svona 

gleði og gloríu. Tossastimpillinn komst aldrei á þetta,“ sagði Haraldur. 

Foreldrar fundu gleðina af því að börnin þeirra fóru allt í einu glöð í skólann.  

Þar ríkti hlýja. 

     Gunnar nemandi telur mömmu sína hafa verið sátta við að hann færi í 

Fjölgreinanámið og hafa hvatt hann til að fara. „Ég held að hún hafi haldið 

að hún hafi verið að gera rétta hluti.“ 

     Einar Birgir sagði að það hafi ekki verið að sjá annað en að foreldrar 

nemenda Fjölgreinabrautarinnar hafi verið sáttir. 

     Ari nemandi sagði að fjölskyldan talaði oft um þann tíma sem hann 

stundaði nám í Fjölgreinabrautinni. Það hefði skipt sköpum fyrir framtíð 

hans. Í því samhengi má segja frá því að um jólin 2011 var undirritaður 

staddur í Kringlunni og hitti móður Ara. Hún sagðist vera svo þakklát fyrir 
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Fjölgreinabrautina og hvað hún hefði verið til mikillar blessunar fyrir þau. 

Þetta hefði hjálpað Ara svo mikið.  

     Anna, móðir drengs í Fjölgreinanáminu sagðist, hafa verið í vafa um að 

hún ætti að senda drenginn í Fjölgreinanámið. „Ég var líka á báðum áttum 

með hvort ég væri að gera rétt.“ Hún sagði að það hefði mátt gera meiri 

kröfur til nemendanna. „Mér hefði fundist mega ýta aðeins meira við þeim í 

þessu bóklega. Í heildina var ég ánægð með árin hans í Fjölgreinanáminu.“  

     Anna sagðist hafa verið í óvissu um framtíð drengsins þegar hann var að 

ljúka 10. bekk úr Fjölgreinanáminu. Hvað tók við? Hún ýtti mikið á 

verkefnastjóra Fjölnámsins að finna úrræði fyrir þessa nemendur. 

Fjölgreinabrautin (framhaldsdeildin) tók ekki til starfa fyrr en ári síðar. „Mér 

fannst ég pínu í lausu lofti þarna eftir þetta ár.“ Sonur hennar fór síðan í 

Fjöltækniskólann þar sem hann fékk góða þjónustu. 

     Sonur Önnu var sterkastur í stærðfræði af bóklegu greinunum. Henni 

fannst það hefði mátt gera meiri kröfur til hans á því sviði en var þó ekki viss 

um hvort það hefði hjálpað honum. 

     Sonur hennar var spenntur fyrir Fjölgreinanáminu enda sagði hún að 

hann hefði valið þetta sjálfur. „Þetta var hans val ... sonur hennar hefði 

alltaf verið sterkur félagslega en það hefði þó aðeins breyst þegar hann fór i 

Fjölgreinanámið en þá fór hann að vera meira til baka. Honum leið vel í 

návist langflestra kennaranna. Það var þó einn sem honum samdi ekki vel 

við. Sonur hennar talaði þó vel um alla sem kenndu honum, segir hún. 

„Hann var alltaf glaður að fara í skólann.“  

     Önnu leist vel á innherjaverkefnið þar sem nemendur fengu tækifæri til 

að vinna með skólanum. Sonurinn var að vinna hjá rútufyrirtæki við ýmsar 

viðgerðir. Það gafst vel. 

     Tinna, móðir drengs sem var í Fjölgreinanáminu, sagði: „Ég sá að 

strákunum fannst gaman og þetta var góð hugmynd, þetta með svona nám. 

Ég sá þetta á syni mínum hvað honum leið betur en í heimaskólanum og 

einkunnir hans í bóklegu námi hækkuðu. Að vísu held ég að honum hafi 

samt aldrei liðið vel í sérnámi.“  Hún bætti við: 

Hann var ánægður í Fjölgreinanáminu, en hann var aldrei sáttur við 

að vera ekki eins og hinir. Já, þetta hefði átt að koma mikið fyrr. 

Þessir krakkar hefðu átt að koma mikið fyrr inn í sitt Fjölgreinanám 

eins og þið gerðuð heldur en að vera með sérkennslu í skólanum. 

     Tinna sagði að hún hefði látið hann í sérdeild í heimaskólanum, það var 

eitthvað sem ég átti aldrei að gera. Hann talaði um það mörg ár eftir að 
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hann hætti í skóla. „Hann var alltaf sáttur við að fara í Fjölgreinanámið og 

fór alltaf glaður í skólann. Hann vildi alltaf fara þangað,“ sagði hún. 

4.10 Samantekt á þróun Fjölnáms Lækjarskóla 

Í þessum kafla er þróun Fjölnámsins tekin saman frá stofnun 

Fjölgreinanámsins haustið 2004 þar til undirritaður lét af störfum vorið 

2007. 

     Fjölgreinanámið var ekki fyrir nemendur með hegðunarvanda en það 

skorti úrræði fyrir þann hóp. Það leiddi til þess að Fjöltækninámið var 

stofnað. 

Fjölgreinabrautin var brú yfir í framhaldsskólana. Menn höfðu áhyggjur 

af brottfalli nemenda með námsörðugleika úr framhaldsskólanum eða að 

þeir skiluðu sér ekki í framhaldsskólana (Guðni Gíslason, 2006).  

Fjölnám Lækjarskóla er yfirheiti yfir deildirnar þrjár eins og mynd 3 sýnir. 

Fjölgreinanámið er elsta deildin en hún hóf starfsemi haustið 2004 og var 

fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Haustið 2006 var farið af stað með  

 

 Mynd 3. Fjölnám Lækjarskóla 

Fjölgreinabraut og Fjöltækninám. Fjöltækninámið var fyrir nemendur í 9. og 

10. bekk með hegðunar- og tilfinningavanda. Fjölgreinabrautin var fyrir 

nemendur að loknum grunnskóla. Þegar nemendur luku námi úr 10. bekk 

Fjölgreinanámsins var geta þeirra flestra í námi ekki sambærileg við þær 

kröfur sem gerðar voru til nemenda sem hefja nám í framhaldsskólunum. 

Fjölgreinabrautin var hugsuð sem tveggja ára nám til undirbúnings námi í 

framhaldsskóla í kjarnafögum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði). 
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Nemendur stunduðu nám í Fjölgreinabrautinni samhliða námi í 

Flensborgarskóla og Iðnskólanum í Hafnarfirði (Lækjarskóli, 2007). 

Það er gott að átta sig á þróun Fjölnámsins með því að setja upp þróun 

námsins í tímalínu. Tímalínan byrjar haustið 2004 en þá var farið af stað 

með Fjölgreinanám í gamla Lækjarskóla. Á tímalínunni eru fyrstu þrjú árin 

sýnd (2004-2007) en það eru þau ár sem undirritaður starfaði við Fjölnámið 

og matið nær til. Þróunin er rakin í grófum dráttum þessi ár og það helsta 

sem gerðist talið upp.  

Mynd 4. Þróun Fjölnámsins árin 2004-2007 

Eins og kemur fram á mynd 4, þar sem þróunarferli Fjölnámsins er tekið 

saman í tímaröð, þróaðist Fjölnámið úr því að vera ein deild (Fjölgreinanám) 

með sex pilta yfir í þrjár deildir í lok tímabilsins með 34 nemendur. 

Fjöltækninám og Fjölgreinabraut bættust við haustið 2006. Á öðru ári fór 

Fjölgreinanámið undan Námsflokkum Hafnarfjarðar undir Lækjarskólann og 

Haraldur Haraldsson varð skólastjóri yfir deildinni og er það enn í dag árið 

2014.  

Mynd 5 hér fyrir neðan sýnir hvernig stjórnskipun Fjölnámsins var háttað 

eftir að búið var að stofna Fjöltækninámið og Fjölgreinabrautina haustið 

2006. Haraldur Haraldsson, skólastjóri Lækjarskóla var yfirmaður yfir öllum 

þremur deildunum. Einar Birgir Steinþórsson skólameistari 
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Flensborgarskóla, og Jóhannes Reykdal, skólameistari Iðnskólans í 

Hafnarfirði, ásamt Haraldi Haraldssyni voru yfir Fjölgreinabrautinni (Ellert 

Borgar Þorvalsson, 2009). Undirritaður var verkefnastjóri yfir deildunum 

þremur og Kristín María Indriðadóttir deildarstjóri Fjölgreinanámsins.  

Mynd 5 Stjórnsýsla Fjölnáms  
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5 Umræður  

Markmið matsverkefnisins er að meta þá þróun sem átti sér stað í Fjölnámi 

Lækjarskóla á árunum 2004-2007 og kanna hvernig nemendur, foreldrar og 

skólastjórar litu á starfsemi deildanna. Í verkefninu er fjallað um upphaf, 

uppbyggingu, kennsluhætti og faglegan grunn Fjölnámsins og hvort 

Fjölnámið hafi verið til góðs fyrir nemendur.  

Í umræðunum hér á eftir mun undirritaður ræða um þætti í sögu 

þróunar Fjölnámsins sem átti sér stað í Lækjarskóla. Kaflanum er skipt niður 

í fimm undirkafla sem taka mið af matsspurningunum sem lagðar eru til 

grundvallar matinu. Í köflunum er rætt um undirbúning og þróun Fjölnáms 

Lækjarskóla, nemendahópinn sem stundaði nám í Fjölnáminu, faglegan 

grunn og kennslufræðilega þætti Fjölnámsins, innra starf og afrakstur eða 

árangur af Fjölnáminu. 

Matsspurningarnar voru: 

 Hver var helsti hvatinn (kveikjan) að stofnun Fjölnáms Lækjarskóla og 
hvaða þættir höfðu áhrif á þróun þess? 

 Hver voru helstu einkennin í uppbyggingu og skipulagi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Hverjar voru helstu faglegu forsendurnar í starfsemi Fjölnáms 
Lækjarskóla? 

 Var Fjölnám Lækjarskóla til góðs fyrir nemendur? Ef svo er, hvernig 
þá? 

Eins og fram hefur komið má segja að meginniðurstaða matsverkefnisins 

sé að þátttakendur hafi verið ánægðir með Fjölnámið og þá þróun sem átti 

sér stað. Skólastjórar voru ánægðir með starfsemi Fjölnámsins og nemendur 

hafa verið sáttir. Foreldrar tala um að unglingunum hafi liðið vel og námið í 

Fjölnáminu hafi gert þeim gott. Áhersla á verklegt nám og önnur nálgun í 

bóklegu námi virðist því hafa orðið nemendum með námsörðugleika til 

góðs.  

5.1 Undirbúningur að Fjölnámi 

Þegar Elín Jónasdóttir deildarstjóri skólaþjónustu hafði samband við 

undirritaðan og bað hann að taka þátt í að móta nýtt úrræði fyrir nemendur 
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með námsörðugleika kom sú beiðni á góðum tíma. Hann var þá í námi í 

stjórnun menntastofnana og einmitt á námskeiði þar sem fjallað var um 

breytingar og þróun í skólastarfi. Námið hentaði vel og gaf undirbúningnum 

fyrir Fjölgreinanáminu fræðilegan grunn. Þættir eins og gildi, markmið og 

framtíðarsýn voru tekin til umfjöllunar í þróunaráætlun um Fjölgreinanám 

sem smíðuð var á námskeiðinu. 

Umgjörðina um Fjölgreinanámið sem var nýtt úrræði fyrir nemendur 

með námsörðugleika má líta á sem góða. Það var góður stuðningur og vilji 

fræðsluyfirvalda í Hafnarfirði til að gera vel. Í undirbúningsnefndinni sem 

skólaskrifstofa Hafnarfjarðar skipaði var áhugi og metnaður. Margir fundir 

voru haldnir hjá undirbúningsnefndinni og nefndarmenn kynntu sér 

sérkennslumál í öðrum skólum.  

     Í svörum skólastjóra við spurningunni: Hver var helsta hvatinn (kveikjan) 

að stofnun Fjölnáms Lækjarskóla og hvaða þættir höfðu áhrif á þróun þess? 

kemur fram að í raun hafi Fjölnámið sprottið af þörf fyrir úrræði fyrir 

nemendur „sem þrifust illa í skólanum“ eins og Sigurður Björgvinsson orðaði 

það. Sem smíðakennari í grunnskóla til margra ára hafði undirritaður séð 

þennan hóp og sá hvað þessir nemendur nutu sín vel í verklegri kennslu. 

Það vantaði með öðrum orðum úrræði fyrir hóp nemenda með 

námsörðugleika í grunnskólunum í Hafnarfirði. Það var í raun kveikjan að 

Fjölgreinanáminu. Má segja að þróunin hafið verið knúin áfram af þörfinni. 

Þegar farið var af stað komu þarfirnar betur fram sem leiddi til þess að nýjar 

leiðir voru farnar. Fjöltækninám og Fjölgreinabraut urðu til. 

     Málshátturinn „Veldur hver á heldur“ kom upp í hugann þegar viðtal var 

tekið við Harald Haraldsson, skólastjóra Lækjarskóla. Hann talaði um það 

hvernig Fjölgreinanámið varð til og hvernig það þróaðist. Þegar lagt var af 

stað og undirritaður var ráðinn sem deildastjóri yfir Fjölgreinanáminu tók 

erfiður tími við. Fjölgreinanámið var staðsett skipulagslega undir 

Námsflokkum Hafnarfjarðar fyrsta árið. Starfsemi Námsflokkanna og 

Fjölgreinanámsins virtust ekki passa vel saman. Ýmsir árekstrar komu upp á 

í samskiptum við Námsflokkana sem gerðu deildinni erfitt fyrir. 

Stuðningur og hvatning frá aðilum innan stjórnsýslu Hafnarfjarðar var 

ómetanlegur á erfiðum stundum. Í upphafi voru stundakennarar sem 

kenndu einstakar greinar ásamt deildarstjóra. Eftir áramótin 2004-2005 

kom reyndur kennari til starfa í 50% starf. Hann hafði mikla reynslu sem 

kennari og skólastjórnandi. Það var mikill stuðningur af honum og hann 

hvatti undirritaðan forstöðumann til dáða. Þetta viðkvæma starf hefði getað 

koðnað niður og hætt ef ekki hefði komið til stuðningur og hvatning frá 

þessum aðilum. 
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Þegar Fjölgreinastarfið hafði starfað eitt ár fór það frá Námsflokkunum 

undir Lækjarskóla. Það má líta á sem gæfu spor. Haraldur Haraldsson 

skólastjóri studdi starfsemi deildarinnar og vildi að hún fengi að stækka og 

blómstra. Ef upp komu vandamál voru þau leyst í sameiningu. Hann bauð 

drengjum og kennurum alla þá þjónustu sem þurfti. Hann kom reglulega í 

heimsókn til að hvetja og styðja kennara og nemendur. Það kemur fram í 

viðtölum að þeim hafi fundist gott að fá Harald í heimsókn. Haraldur studdi 

og barðist með undirrituðum fyrir stækkun og þróun Fjölnámsins. Það voru 

keyptar nýjar tölvur fyrir nemendur, ljósritunarvél og góður tækjakostur. 

Það kom vindur í seglin og stuðningur við það að fara undir Lækjarskóla.  

     Á fyrstu þremur árunum Fjölnámsins var töluverð þróun í gangi og 

fljótlega kom í ljós að þörf var fyrir framhald. Nemendur sem útskrifuðust úr 

10. bekk Fjölgreina- og Fjöltæknináms áttu litla möguleika á framhaldsnámi 

enda stóðu þeir höllum fæti í bóklegu námi. Það var þrýstingur frá 

foreldrum að mæta þessum hópi nemenda með nokkurs konar brú inn í 

framhaldsskólana. Það leiddi til þess að Fjölgreinabrautin var stofnuð. Eins 

og fram kemur hjá nemendum var ánægja með Fjölgreinabrautina enda 

hjálpaði hún þeim að komast áfram í námi.  

     Eins og fram kom í viðtölum við skólastjóra hefði mátt nota meiri tíma í 

undirbúning. Það var farið af stað með tvær hendur tómar og mikill tími og 

orka fór í að útvega sjálfsagða hluti eins og borð og stóla. Í Dverg, húsnæði 

Fjöltæknináms og Fjölgreinabrautar, voru engar kennslutöflur. Þær fengust 

gefins frá Flensborg, tússtöflur sem ekki voru lengur notaðar og átti að 

henda, svo eitthvað sé nefnt. Einnig hefði mátt auka stoðþjónustu við 

nemendur og kennara. Fjölnámið hafði ekki beinan aðgang að sálfræðingi, 

námsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi og þroskaþjálfa sem þó var þörf fyrir. 

    Í undirbúningsvinnunni var undirbúningsnefndin og aðrir sem komu að 

mótun Fjölgreinanámsins sammála um að deildin ætti að vera námsúrræði 

fyrir nemendur með námsörðuleika sem vildu breyta til og fara 

óhefðbundnar leiðir í námi. Það átti að létta verulega á bóklegu námi en 

auka til muna verklegt nám. Góður stuðningur aðila sem höfðu hjarta fyrir 

nemendum með námsörðuleika skipti sköpum í mótun Fjölgreinanámsins. 

5.2  Áhersla við val á nemendum 

Eins og fram hefur komið var Fjölnámið hugsað fyrir nemendur sem fremur 

hneigjast að verk- og listgreinum en voru ekki með alvarleg náms- og 

hegðunarfrávik. Í kynningum á Fjölgreinanáminu til foreldra og kennara var 

lögð áhersla að námið væri ekki ætlað nemendum með hegðunarvanda 

heldur nemendum sem þrifust illa í hefðbundnu námsumhverfi með áherslu 
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á bóklegt nám. Fjölgreinanámið var skipulagt þannig að um helmingur 

námsins var verklegt. 

    Það var ekki auðvelt að velja nemendur í námið á ofangreindum 

forsendum en mörgum nemendum með námserfiðleika fylgja oft einhver 

hegðunarfrávik. Í fyrsta hópnum sem hóf nám haustið 2004 var til að mynda 

drengur sem hafði mikil áhrif á starfsemi Fjölgreinanámsins með hegðun 

sinni. Hann var með ógnandi hegðun við nemendur, kennara og 

deildarstjóra. Þegar búið var að ræða ítrekað við hann og foreldra hans var 

honum vísað úr deildinni. Eftir þessa reynslu var ákveðið að taka alla 

nemendur inn á reynslutíma. Nemendur skrifuðu undir hegðunarsamning 

þar sem þeir skuldbundu sig til að nýta sér námið. Rætt var við hvern og 

einn nemanda og honum gerð grein fyrir að ekki væri um að ræða deild fyrir 

nemendur með hegðunarvanda. Ef upp komu hegðunarvandamál var hægt 

að draga fram hegðunarsamninginn til að árétta hann. 

    Góð aðsókn var að Fjölgreinanáminu en sumir umsækjendur uppfylltu 

ekki skilyrðin sem sett höfðu verið fyrir þátttöku. Það var eigi að síður 

talsverður þrýstingur frá grunnskólunum í Hafnarfirði að senda nemendur 

með hegðunarvanda í deildina en það er jafnan mikil þörf fyrir úrræði fyrir 

nemendur með mikinn hegðunarvanda. Þetta leiddi til þess að deildin 

Fjöltækninám var stofnuð til að verða við þessum þrýstingi. Sú deild starfaði 

í tvö ár og var síðan lögð niður. Það var erfitt að finna kennara til að vinna í 

deildinni en þess ber að geta að það er ekki einfalt mál að ná til þessara 

nemenda. Þegar horft er til baka má telja að þetta hafi verið rétt aðgerð 

sem hefði þurft meiri undirbúning og stuðning yfirvalda. Það hefði mátt 

styðja betur við deildina með auknu fjármagni og betra stuðningsneti, s.s. af 

fagfólki eins og sálfræðingum, námsráðgjöfum og öðrum sérfræðingum. 

Segja má að í Fjölgreinanáminu hafi ekki verið til staðar nauðsynleg þekking 

og reynsla svo Fjöltækninámið gæti blómstrað.  

Eftir að Fjöltækninámið var lagt niður var ekkert formlegt úrræði fyrir 

nemendur með mikinn hegðunarvanda í Hafnarfirði. Þessir nemendur eru 

því inni í skólunum og valda oft vandræðum með ýmiss konar truflunum. 

Fjölgreinanámið var námsúrræði með áherslu á verklegt nám til að mæta 

þörfum nemenda með námsörðugleika vegna lesblindu og annarra raskana 

en ekki fyrir nemendur með mikil hegðunarfrávik. Fjöltækninámið var leið til 

að mæta nemendum með hegðunarvanda. Það hefði mátt efla það og 

styrkja til að veita nemendum með hegðunarvanda þjónustu við hæfi.  
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5.3 Innra starf Fjölnáms Lækjarskóla  

Þegar matsspurningunni um innra starf deildarinnar var varpað fram komu 

fram upplýsingar um uppbyggingu og skipulag Fjölnámsins. Fjölnámið var 

umbylting á skipulagi kennslu í samanburði við hefðbundið skólastarf. Eigi 

að síður var reynt að fara ekki út fyrir ramma Aðalnámskrár grunnskóla eða 

Grunnskólalög sem voru í gildi á þeim tíma. 

     Í Fjölnáminu var lögð áhersla á jákvæða og kærleiksríka skólamenningu. 

Vináttan var í hávegum höfð. Það var reynt að hafa þetta eins og heimili þar 

sem menn lærðu að lifa saman í sátt og samlyndi. Öllum átti að líða vel í 

skólanum; nemendum, starfsmönnum og foreldrum. Nemendur og 

foreldrar elduðu og borðuðu saman, reglulega var gestum boðið í mat. 

Þetta voru yfirleitt uppbyggilegar og notalega stundir. Það kemur fram hjá 

foreldrum og skólastjórum að Fjölnámið hafi verið eins og samhent 

fjölskylda þar sem vinátta og kærleikur réðu ríkjum. Þar var góð þekking 

innan starfsmannahópsins sem hafði reynslu af sérkennslu og hjarta fyrir 

nemendum. Vikulegir samráðsfundir voru haldnir þar sem góðar hugmyndir 

komu fram. Allir stóðu saman og reyndu að finna leiðir til þess að mæta 

nemendum bæði í bóklegu og verklegu námi. Vegna smæðar og sérstöðu 

deildana þekktust allir vel og gott upplýsingaflæði var á milli kennara og 

starfsmanna. Gott samstarf var einnig við foreldra nemenda. Það má segja 

að allir hafi verið einhuga um að láta deildirnar ganga sem best. 

Á föstudögum voru samráðsfundir með nemendum þar sem hlustað var 

á sjónarmið þeirra. Þar kom oft margt gagnlegt fram sem tekið var mið af í 

skólastarfinu. Reglulega komu góðir gestir í heimsókn á þessar stundir. 

Enginn viðmælandi nefndi þær í viðtölum sínum en höfundur telur 

föstudagstundirnar hafa gefist vel og verið gagnlegar. 

Það kemur fram í viðtölum við nemendur að áhersla á verklegt nám hafi 

hentað þeim vel. Þeir tala um að hvíla sig á kennslustofunni, það hafi verið 

gott að koma aftur í bóklegt nám eftir að hafa verið í list og verknámi. 

Foreldrar tala einnig jákvætt um áherslu á verklegt nám og það hafi verið 

börnunum þeirra til góðs. Skólastjórar tala um að nemendur hafi verið 

stoltir þegar þeir sýndu afrakstur vetrarins við skólaslitin að vori. Ef áhugi og 

styrkleiki nemenda liggur á verklegu sviði en ekki á því bóklega hlýtur það 

að efla og styrkja nemendur að fá tækifæri til að njóta sín þar. Kennarar 

vildu prófa nýjar leiðir í námi en þær voru metnar eftir því hvort það væri til 

góðs fyrir nemendur. Samþætting verknáms og bóknáms var einn af 

áhersluþáttum Fjölgreinanámsins sem hjálpaði nemendum að ná betri 

tökum á náminu og gera það skemmtilegra. Það kemur fram að þeim hafi 
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fundist gott að læra t. d. stærðfræði einnig á verklegan máta t.d. með því að 

baka piparkökuhús.  

     Leitað var leiða til að bregðast við þörfum og áhuga hvers nemanda. Eftir 

að þeir höfðu tekið áhugasviðskönnun var rætt við hvern og einn og honum 

boðið að taka þátt í atvinnumarkaðinum. Eins og fram hefur komið var það 

kallað Innherji. Nemendur tala um að það hafi verið góð tenging við námið 

að fá að kynnast þeirri atvinnugrein sem þeir höfðu áhuga á að starfa við 

síðar. Flestir unnu á sama staðnum allan veturinn en aðrir skiptu um 

vinnustað á miðjum vetri, vildu prófa eitthvað nýtt. Þeir mættu einn til tvo 

daga í viku en það var fyrir utan stundaskrá Fjölgreinanámsins. Það var 

engin skylda að taka þátt í þessari vinnu aðeins tilboð til þeirra sem vildu. 

Deildarstjóri heimsótti vinnustaðina reglulega til að fylgjast með hvernig 

gengi. Það má segja að þegar á heildina er litið kom þetta vel út. 

Vinnuveitendur voru ánægðir með störf nemenda og þeir fengu reynslu af 

ýmsum störfum. Hafnarfjarðarbær greiddi þeim laun fyrir vinnuna.  

Reglulega var námið brotið upp með vettvangsferðum sem stundum 

voru tengdar náminu eða til skemmtunar. Upplifun nemenda af ferðunum 

var misjöfn. Sumir tala um að þær hafi verið spennandi og gagnlegt hafi 

verið að kynnast ýmiss konar iðnaði og atvinnulífi. Einum nemenda af þeim 

sem rætt var við fannst sumar ferðirnar vera óþægilegar, sérstaklega þar 

sem margt fólk var. Hann var viðkvæmur fyrir að vera í sérdeild og að aðrir 

vissu af því. Móðir hans talaði um að hann hafi alltaf liðið fyrir að vera í 

sérdeild. Það hafi verið mistök hjá henni að láta hann fara í sérdeild í 

heimaskólanum. Þar voru börn með sýnilegar fatlanir.  

Markmið Fjölnámsins var að finna leiðir til að búa nemendur sem best 

undir lífið. Velferð nemandans var ávallt í brennidepli og hagsmunir hans í 

fyrirrúmi. Kennarar og starfsmenn Fjölnámsins voru stöðugt að finna leiðir 

til að mæta nemendum með námsörðugleika. Aukið vægi verklegs náms, 

vettvangsferðir, fundir með nemendum og kennurum, vinalegt umhverfi og 

vinna með skóla voru þættir sem gerðu nemendum gott eins og kemur fram 

í viðtölunum. 

 

5.4 Kennslufræðilegir þættir 

Þegar leitað var upplýsinga um faglegan grunn Fjölnáms Lækjarskóla hjá 

skólastjórunum Haraldi og Sigurði nefndu þeir fræðimanninn Howard 

Gardner. Strax í undirbúningi að Fjölgreinanáminu vaknaði áhugi á að tengja 

námið kenningum hans um fjölgreindir. Gardner heldur því fram að menn 

hafi átta greindir sem jafnan eru misþroskaðar. Nemendur Fjölnáms áttu í 



 

81 

erfiðleikum með bóknám en gátu ýmislegt á öðrum sviðum, s.s. á verklegu 

sviði. Í Fjölnáminu var reynt að byggja kennsluna á sterku hliðum 

nemandans. Það er hægt að vera góður námsmaður á annað en bókina eins 

og kemur fram í viðtölum við nemendur og foreldra. Eins og þegar hefur 

komið fram var áhersla á verklegt nám og hæfileikar nemandans á því sviði 

fengu að njóta sín. Tenging bóklegs náms við verklegt var leið til að 

auðvelda nemendum námið og hjálpa þeim að ná betri árangri. 

     Gildin þrjú, virðing, vinátta og ábyrgð gengu eins og rauður þráður í 

gegnum allt skólastarfið. Allir, kennarar, nemendur og aðrir sem komu að 

starfinu voru hvattir til að vera jákvæðir gagnvart því sem var í boði í 

Fjölnáminu en jafnframt óhræddir við að prófa eitthvað nýtt. Gildin voru 

tekin fyrir á föstudagssamverum. Ef upp komu árekstrar voru gildin oft 

dregin fram. Þau voru vegvísar sem voru sýnileg á veggjum deildarinnar. 

Nemendur voru hvattir til að taka ábyrgð á sínu lífi og sýna sjálfum sér, 

öðrum og umhverfinu virðingu. Vináttan var þáttur í að búa til kærleiksríkt 

umhverfi. Foreldrar töluðu um að það hafi ríkt mikill kærleikur í deildinni og 

Haraldur talar um fjölskyldubrag. Í framtíðarsýn Fjölnámsins var það 

markmið að finna leiðir til að búa nemendur sem best undir lífið. Velferð 

nemandans var ávallt í brennidepli og hagsmunir hans í fyrirrúmi. 

      Oft var skólastarfið brotið upp með vettvangsferðum. Það kom sér vel að 

hafa möguleika á að fá lánaða rútu. Þessar ferðir voru góð umbun og hvíld á 

skólastarfinu. Það kemur fram í viðtölum að flestir nemendur hafi haft 

gaman og gagn af þessum ferðum. Nemendur tala um í viðtölum að 

heimsóknir til móður deildarstjóra sem var orðin öldruð hafi verið 

skemmtilegar. Hún bjó í gömlu húsi í göngufæri frá Menntasetrinu við 

Lækinn. Hún bakaði pönnukökur handa nemendum Fjölnámsins og sagði 

þeim sögur frá æskuárum sínum; hvernig það var að vera krakki í Hafnarfirði 

í byrjun 20. aldarinnar. Stundum var góðum gestum boðið með í 

pönnukökur á sama tíma. Sem dæmi um gesti má nefna bæjarstjóra 

Hafnarfjarðar, skólastjóra Lækjarskóla, fræðslustjóra Hafnarfjarðar og 

formann fræðsluráðs í Hafnarfirði. Það sköpuðust oft skemmtilegar 

umræður í þessum heimsóknum. Þetta voru eftirminnilegar stundir fyrir 

nemendur og starfsfólk Fjölnámsins. 

Fjölgreindakenning Gardners opnaði nýja hugsun inn í Fjölnámið. Hver 

og einn hefur hæfileika sem gott er byggja á. Það var verkefni Fjölnámsins 

að mæta nemandanum þar sem hæfileikar hans og geta lágu, nýta þá þeim 

til góðs á öðrum sviðum. Það var þó ekki auðvelt að verða við þörfum allra 

svo vel væri. Gardner talar um að fjölgreindarskóli þroski öll greindarsvið 

nemandans. Þó að oft hafi verið farnar nýjar leiðir í bóklegu námi var 
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nokkur hluti kennslunnar hefðbundið nám þar sem kennarinn stóð upp við 

töflu og nemendur unnu verkefni hver við sitt skólaborð. Virðing, vinátta og 

ábyrgð voru hornsteinarnir sem Fjölnámið vildi byggja á og áttu að smita allt 

skólastarfið. Vettvangsferðir var leið til að brjóta upp skólastarfið, önnur 

nálgun í námi og umbun fyrir vel unnin störf. Upplifun nemenda á ferðunum 

var misjöfn. Það kemur fram í viðtölum að þær hafi verið vandræðalegar 

fyrir suma þó flestir hafi upplifað þær á jákvæðan hátt. 

5.5 Fjölgreinabraut Lækjarskóla 

Fjölgreinanámið var námsframboð fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Þar 

fengu þeir nám sem hentaði þeim og voru í fámennum bekkjum þar sem 

hægt var að sinna þeim vel. Námsleg geta þeirra var misjöfn og þeir voru 

ekki námslega tilbúnir að stunda nám í hefðbundnum framhaldsskóla. 

Foreldrar voru áhyggjufullir um framtíð barna sinna. Hvað tæki við eftir að 

þau útskrifuðust úr Fjölgreinanáminu? Það var þrýstingur frá foreldrum að 

gera eitthvað meira eins og komið hefur fram. 

Þegar kom að útskrift fyrsta hópsins í Fjölgreinanáminu, vorið 2005 þá 

veltu kennarar og aðrir sem stóðu að deildinni fyrir sér framhaldsnámi fyrir 

nemenda. Hvað beið þeirra? Þeir stóðu höllum fæti í bóklegu námi og voru 

flestir ekki tilbúnir í framhaldsskólana. Það má segja að það hafi verið rótin 

að stofnun framhaldsdeildar, Fjölgreinabrautar. Það kemur fram í viðtölum 

að Fjölgreinabrautin var kærkomin nýjung sem tók við af Fjölgreinanáminu 

og Fjöltæknináminu. Í brautinni var einstaklingsmiðað nám og fáir 

nemendur í bekk eins og var í Fjölgreinanáminu og Fjöltæknináminu. Námið 

var miðað við getu hvers og eins. Í brautinni fengu nemendur hæga aðlögun 

að framhaldsnámi í framhaldsskóla. Áður en Fjölgreinabrautin hóf starfsemi 

ríkti óvissa um framtíð nemenda Fjölgreinanámsins. Þau voru ófá símtölin 

sem deildarstjóri Fjölnámsins fékk þar sem þrýst var á eitthvað framhald 

fyrir nemendur. Með stofnun Fjölgreinabrautarinnar var áhyggjum foreldra 

létt. Komið var námsframboð sem hentaði þeim á framhaldsskólastigi. Þeir 

áttu kost á að stunda nám í tvö ár til viðbótar í sama anda og var í 

Fjölgreinanáminu. Framhaldsdeildin var í upphafi undir Lækjarskóla en í 

góðri samvinnu við Iðnskólann í Hafnarfirði og Flensborgarskóla. Nemendur 

stunduðu nám í einstaka námsgreinum í Iðnskólanum í Hafnarfirði og 

Flensborgarskóla eins og námsleg geta þeirra leyfði. Brautin var hugsað sem 

brú á milli grunn og framhaldsskólans. Nemendur áttu hæga aðlögun inn í 

framhaldsskólann. Sú tilraun gekk vel og skilaði árangri eins og má sjá í töflu 

2, kafla 4.5 í niðurstöðum. Rúmlega helmingur nemenda eða um 54% hélt 

áfram í framhaldsskóla að lokinni Fjölgreinabrautinni. 
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Það kom fram í viðtölum við nemendur að Fjölgreinabrautin hafi gert 

þeim gott og að námið hafi hentaði þeim. Þeir höfðu ekki námslega getu til 

að fara beint í framhaldsskólann en eftir eins til tveggja ára nám virðast þeir 

hafa fengið þann grunn sem þurfti til áframhaldandi náms.  

5.6 Var Fjölnámið til góðs fyrir nemendur? 

Þegar mest var stunduðu 34 nemendur nám í Fjölnáminu á einu skólaári í 

þremur deildum. Ef taldir eru allir sem fóru í gegnum Fjölnámið á árunum 

2004-2007 eru það um 50 nemendur. Nemendur og foreldrar þeirra höfðu 

allir valið Fjölnámið til að fá námstækifæri sem þeir töldu betri en þau sem 

voru í boð í heimaskólunum þeirra.  

     Í viðtölunum komu fram mikilvægar upplýsingar um líðan nemenda 

Fjölnámsins og má draga þá ályktun að flestum nemendum hafi liðið vel í 

Fjölnáminu. Nemendur töluðu um að hafa ekki lært mikið í sínum 

heimaskóla og að námið í Fjölnáminu hafi hentað þeim betur. Þar lærðu 

þeir í minni hópum og þeim var mætt á þeim stað þar sem þeir voru 

námslega. Einar Birgir Steinþórsson skólastjóri talaði um „klæðskerasniðið“ 

nám í Fjölnáminu. Farnar voru óhefðbundnar leiðir í námi þar sem bóklegt 

og verklegt nám var tvinnað saman. Nemendur tala um að það hafi veitt 

þeim ánægju. Það var gott að brjóta upp námið og komast í verklegt nám á 

milli þess bóklega. Nemendur tala um að hvíla sig á bókinni. Eftir verklega 

tíma komu þeir ferskir inn aftur til að takast á við bóklega námið. 

Það kemur fram í viðtölum við foreldra og nemendur að þeir hafi farið 

glaðir í skólann og námið hafi létt þeim lundina. Það var þó 

einstaklingsbundið hvernig gekk að fá nemendur til að mæta í skólann. 

Sumir nemendur Fjölnámsins áttu í erfiðleikum með að mæta á réttum tíma 

í skólann og þurftu kennarar og deildastjóri að hringja heim til þeirra til að 

athuga með þá. Þó að flestir hafi ekki átt í erfiðleikum með mæta í skólann 

og hefðu haft gaman af skólanum voru sumir sem voru ekki eins ánægðir. 

Með hvatningu og hrósi var reynt að hafa áhrif á nemendur til að stunda 

námið. Í flestum tilfellum gekk það vel og nemendur mættu af áhuga og að 

eigin frumkvæði.  

     Það kom fram í viðtali við móður að hún hefði greint jákvæð áhrif á líðan 

sonar síns eftir að hann hóf nám í Fjölgreinanáminu. Hann varð glaðari og 

brosmildari. Þetta voru góð meðmæli sem sýndu að námið skilaði árangri í 

bættri líðan. Þegar börnunum okkar líður vel, líður okkur sem foreldrum vel. 

Þegar nemanda líður vel í skólanum hlýtur hann að ná betri árangri í námi. 

        Þegar nemendur eru teknir úr sínum heimaskólum er hætta á 

félagslegri einangrun. Í Fjölgreinanáminu var reynt að slíta ekki félagsleg 
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tengsl nemenda heldur viðhalda þeim eins og kostur var. Þetta var gert með 

því að fá tengilið við heimaskóla nemanda sem átti að miðla upplýsingum. 

Nemendur áttu að fá að vera fullgildir þátttakendur í öllu sem var að gerast 

í heimaskólanum. Vinir úr heimaskólunum voru velkomnir að koma og vera 

með í því starfi sem fór fram í Fjölgreinanáminu eins og kostur var. Það 

kemur fram í viðtölum að sumir voru duglegir að sækja félagsskap í 

heimaskólana á meðan aðrir áttu engin vinatengsl í sínum heimaskóla en 

eignuðust vini í Fjölnáminu.  

     Það skín í gegnum viðtöl foreldranna að það hafi verið erfið ákvörðun að 

láta barnið í Fjölgreinanámið. Voru þeir að gera rétt? Var þetta barninu fyrir 

bestu? Eins og kom fram hér að framan hætti einn nemandinn. 

Foreldrunum fannst barnið þeirra vera að missa af ýmsu úr heimaskólanum 

og þá sérstaklega dönsku. Móðir þessa drengs var ánægð með áherslu á 

verklegt nám en vildi að sonur hennar tæki samræmd próf. Það er erfitt að 

meta hvort var betra fyrir viðkomandi nemanda. 

     Það kom fram í viðtölum bæði við foreldra og nemendur að það hefði 

mátt gera meiri kröfur til nemenda. Námið í Fjölnáminu hafi verið of auðvelt 

á meðan aðrir töldu það hins vegar hæfilegt. Móðir talaði um í viðtalinu að 

sonur hennar væri sterkastur í stærðfræði og því hefði mátt gera meiri 

kröfur til hans þar. 

Þegar á heildina er litið virðast áherslur Fjölnámsins hafa skilað sér til 

nemenda. Aukið vægi verklegs náms og minni áhersla á það bóklega hafi 

létt þeim lífið. Eflaust var ýmislegt sem nemendur Fjölnámsins misstu af í 

heimaskólanum. Ekki er auðvelt að meta þætti eins og félagsleg tengsl en 

nemendur voru í raun teknir út úr sínum heimaskólum frá 

bekkjarfélögunum. Nemendur þurftu að stunda nám í öðru skólahverfi fjarri 

sínu heimili. Þessi áhrif hafa ekki verið metin en þó var reynt að halda 

sambandi við bekkinn í heimaskólunum eins og áður hefur komið fram. Að 

mati höfundar tókst það misjafnlega vel, sumir nemendur Fjölnámsins sóttu 

félagskap í heimaskólana en aðrir ekki.  
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6 Lokaorð 

Fjölnámið var nýtt og annars konar námsframboð en það sem boðist hafði í 

grunnskólum Hafnarfjarðar. Flestir grunnskólar voru stórar einingar með 

fjölmennum bekkjum en Fjölnámið minni eining með færri nemendum í 

bekk.  

Flestir nemendur geta fundið sig í hefðbundnum bekk þar sem áhersla er á 

bóklegt nám. Ef nemandi er ekki sterkur á bókina og á í erfiðleikum með 

bóklegt nám er reynt að mæta honum með sérúrræðum sem eru þá oft 

fólgin í sérkennslu inni í bekk eða í sérdeild. Mörgum dugar stuðningur af 

þessu tagi og geta þeir fylgt sínum jafnöldrum að mestu í námi. Hins vegar 

er til hópur nemenda sem þarf meiri stuðning. Slíkir nemendur glíma oft við 

víðtæka námserfiðleika, mikla lesblindu og fleiri erfiðleika sem gera þeim 

erfitt fyrir í námi.  

Howard Gardner talar um að hver og einn hafi átta greindir sem hann 

segir misþroskaðar hjá sérhverjum einstaklingi. Það merkir að ef við erum 

ekki sterk á bókina höfum við jafnan eitthvað annað þar sem við getum 

blómstrað. Margir nemendur sem bóknám hentar illa eru verklagnir og 

njóta sín á því sviði. Það var einmitt á þeim vettvangi sem Fjölgreinanámið 

vildi mæta nemendum, þ.e. bjóða upp á fjölbreytileika í list- og verkgreinum 

sem tvinnast saman við bóklegt nám.  

Fjöltækninámið, sem var fyrir nemendur með hegðunar- og 

tilfinningaraskanir, var einungis rekið í tvö ár. Þar var hópur brotinna 

nemenda. Það var úrræði sem þurfti mikinn mannafla og fólk sem hefur 

getu og hæfileika til að mæta þeim. Höfundur telur að deildin hafi átt rétt á 

sér en það hefði þurft að hlúa betur að henni. 

Fjölgreinabrautin skilaði árangri fyrir hóp nemenda, eins og úttekt á 

Fjölgreinabraut Lækjarskóla sem unnin var af Menntamálaráðuneyti sýnir 

og vitnað er til í þessari ritgerð. Fjölgreinabrautin var færð frá Lækjarskóla 

og undir framhaldsskólana en í dag er búið að leggja hana niður. Einar Birgir 

Steinþórsson skólastjóri segir í viðtali að þeir hafi ekki haft efni á að reka 

brautina.  

Það er skoðun höfundar að eftir 2007 hafi Fjölgreinanámið þróast frá 

þeirri hugsjón sem lagt var upp með. Reynt var að mæta þessum hægfara 

höfðingjum í Fjölgreinanáminu. Í viðtali við Ragga, nemanda, kemur fram að 

í dag fari allir vandræðagemsarnir þangað. Þrýstingur var frá 
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grunnskólunum í Hafnarfirði að taka við nemendum með hegðunarvanda. 

Þeirri þörf var mætt með stofnun Fjöltækninámsins sem síðar var lagt niður. 

Fjölgreinanámið var ekki fyrir nemendur með hegðunarvanda og þurfti að 

standa vörð um þá stefnu. 

Undirritaður telur að þegar allir kostir og gallar eru teknir saman hafi 

Fjölnámið verið til góðs fyrir nemendur og heimili þeirra. Foreldrar töluðu 

um jákvæð áhrif á líðan barnanna. Nemendur fóru glaðir í skólann.  

     Af niðurstöðum ritgerðarinnar má draga þá ályktun að innan 

skólakerfisins sé þörf fyrir fleiri námsúrræði eins og Fjölnám Lækjarskóla var 

skipulagt. Undirritaður telur að gott væri ef hver skóli hefði möguleika á að 

auka vægi verklegs náms hjá þeim nemendum sem eiga erfitt með bóknám. 

Tekið er undir orð Haralds Haraldssonar skólastjóra: sem komu fram í viðtali 

og verða lokaorðin í þessu matsverkefni: „Við þurfum skóla 

margbreytileikans.“ 

                                     Hafnarfirði í júlí 2014  

                                                                                                  Sveinn Alfreðsson



 

87 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999: Almennur hluti /1999. 

Armstrong, T. (2011). Fjölgreindir í skólastofunni (Erla Kristjánsdóttir þýddi 

og staðfærði). Reykjavík: JPV útgáfa. 

Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir. (2003). 

Fagmennska og forysta: þættir í skólastjórnun. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Ellert Borgar Þorvaldsson og Unnar Hermannsson. (2009). Úttekt á 

Fjölgreinabraut Lækjarskóla. Sótt 10. desember 2013 af 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?doc

umentId=137ED89762C2150C002576F00058DD1C&action=openDocum

ent  

Fitzpatrick, J. L., Sanders,  J. R. og Worthen, B. R. (2012). Program 

evaluation: Alternative approaches and practical guidelines (4. útgáfa). 

Upper Saddle River, NJ: Pearson. 

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change (3. útgáfa). New 

York: Teachers College Press. 

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4. útgáfa). New 

York: Teachers College Press. 

Gardner, H. (1993). Frames of mind. The theory of multiple intelligences, (2. 

útgáfa). London: Fontana Press. 

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences. New York: 

Basic Books. 

Gardner, H. (2006). Changing minds. Boston, Mass: Harvard Business School 

Press.  

Gerður G. Óskarsdóttir. (1999). Mat á skólastarfi: Hvað og hvernig? 

Reykjavík: Fræðslumiðstöð. 

Gerður G. Óskarsdóttir. (2004). Skóli án aðgreiningar (fyrirlestur haldinn á 

aðalfundi Skólastjórafélags Íslands, Reykjanesbæ, 22.–23. október 

2004). Sótt 4. júní 2014 af http://si.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1467  

Gronlund, N. E. (2009). Assessment of student achievement (8. útgáfa).  

Boston: Pearson Education, Inc. 

 



 

88 

Guðni Gíslason. (2006, 31. ágúst). Framhaldsbraut við Lækjarskóla. 

Fjarðarpósturinn, bls. 16. 

Guðrún Guðnadóttir. (2004). Námsáætlun fyrir 10. bekk í Sérdeild 

Öldutúnsskóla veturinn, 2003-2004. Hafnarfjörður: Öldutúnsskóli. 

Guðrún Pálmadóttir. (2003). Notkun matstækja í heilbrigðisrannsóknum. Í 

Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 445 - 460). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Hagstofa Íslands. (2011). Nemendur sem njóta sérkennslu eða stuðnings 

2004-2013. Sótt 11. ágúst 2011 af http://www.hagstofa.is/ 

Haraldur Haraldsson. (2009). Sjálfsmatsskýrsla Fjölgreinabrautar 

Lækjarskóla 2008–2009. Mat á skólastarfi. Sótt af 

http://laekjarskoli.is/sjalfsmfjolbr.pdf  

House, E. R. og Howe, K. R. (2000). Deliberative democrative evaluation. Í K. 

E. Ryan og L. DeStefano (ritstjórar), Evaluation as democrative process: 

Promoting inclusion, diologue, and deliberation (bls. 3 -11). San 

Francisco: Jessey-Bass Publishers. 

Hoy, W. K. og Cecil, G. M. (2001). Educational administration. Theory, 

research and practice (6. útgáfa). Boston: McGraw-Hill. 

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research 

 interviewing. Thousand Oaks: Sage. 

Kvale, S. (2009). Doing Interviews: The sage qualitateive research ki. 

London: Sage. 

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A user´s guide. 

 London: Sage.  

Linn, R. L. og Gronlund, N. E. (1998). Mælingar og mat í skólastarfi 1. hluti: 

Mælingar og matsferlið (Ó. J. Proppé þýddi). Reykjavík: Kennaraháskóli 

Íslands. 

Lækjarskóli. (2004). Námskrá Fjölgreinanáms (óútgefið efni). 

Lækjarskóli. (2007). Námskrá Fjölnáms (óútgefið efni). 

Lækjarskóli. (2014). Skólanámskrá. Sótt 9. janúar 2014 af 

http://www.laekjarskoli.is/media/skoli/skolanamskra13-14.pdf 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Miðstöð PMTO foreldrafærni. (2014). SMT-skólafærni. Sótt  10. janúar 2014 

af http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/skolaverkefni/ 



 

89 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2. 

útgáfa). Newbury Park: Saga Publications. 

Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West. (1999). Aukin gæði náms: 

Skólaþróun í þágu nemenda. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands.  

Sarason, S. (1990). The predictable failure of educational reform. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2003). Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í 

aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 249-265). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurður Kristinsson. (2003). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í 

aðferðafærði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 161-179). 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sveinn Alfreðsson. (2004). Þróunaráætlun um Fjölgreinanám (óútgefið efni). 

Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands. 

Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the 

needs of all learners. Alexandria: ASCD. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003). Um úrtök og 

úrtaksaðferðir. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson 

(ritstjórar), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum (bls. 51-66). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 



 

90 

Viðauki A 
Einstaklingsnámskrá 

 

Nafn:  Kennitala:  

  

Bekkur:  Tímabil:  

  

Foreldrar:  

  

Umsjónarkennari:  Sérkennari:  

  

Núverandi staða nemanda:  

 

Áhersluatriði:  

 

Íslenska:  

Markmið: 

Leiðir að markmiðum:  

 

Stærðfræði:  

Markmið:  
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Leiðir að markmiðum:  

 

 

 

  

 NÁMSGREINAR::     

 

Námsmat:  

 

Samræmt próf:  

 

 

Dagsetning ___________________________ 

  

Foreldri / forráðamaður 

   

Sérkennari  Umsjónarkennari 
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Viðauki B 

Foreldrasamningur 

 

Ég undirrituð/aður  gef starfsfólki Fjölnáms fullt leyfi til 
að gera þær athuganir/próf  og skoða öll þau gögn sem 
koma okkur að gagni við nám og kennslu barnsins. 

 
Eins þurfum við leyfi til að fara með nemanda í 

einkabíl/rútu út fyrir skólalóðina til að styrkja verklega 
þekkingu og styðja við bóklegt nám. 

 
Fjölnámið heldur úti heimasíðu á netinu, Við þurfum 

þitt/ykkar leyfi til að setja myndir af náminu og 
viðburðum inn á síðuna. 

 

Nafn/nemanda:_____________________________________________ 

 

Nafn/foreldra/kennitala:______________________________________ 

 

Sími/gemsi: _________________________________________________ 

 

Netfang: ___________________________________________________ 
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Viðauki C 

Náms – og hegðunarsamningur. 
 
Ég undirritaður samþykki eftirfarandi reglur og mun gera allt mitt 

til að fylgja þeim: 

1. – nýta kennslustundina til að læra 

2. –fá aðstoð hjá kennara til útskýringar á námsefni 

3. – sýna góða hegðun í kennslustofunni 

4. – ekki trufla með neikvæðri hegðun 

5. –klæðast ekki yfirhöfnum, húfum, né útiskóm í 

   kennslustofum 

6. –slökkva á farsímum og vasahljómtækjum í kennslustundum 

7. –reykja ekki í skólanum, skólalóðinni eða í skólaferðum  

8. –halda mig á skólalóðinni á skólatíma 

9. –fá leyfi ef ég þarf að fara út úr kennslustund 

 

Ef ég fylgi ekki þessum reglum, verður haft samband við foreldra 
og þeir munu annaðhvort sitja með mér í tímum eða taka mig heim 
úr skólanum í þann tíma sem um semst á milli foreldra og verkefna-
/deildarstjóra. 

 

Brot á þessum reglum getur varðað brottvísun úr Fjölgreinanámi. 

 

Nafn nemanda:_________________________________________ 

 

 

Foreldri/forráðamaður:__________________________________ 
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Viðauki D 

Umsókn um þátttöku í Innherja 
 

Umsækjandi:_____________  ______________________ 

Kennitala:__________________________________________________ 

Heimilisfang:    Sími:__________________ 

Forráðamaður 1:    Kennitala:______________ 

Heimasími:   Vinnusími:  GSM:___________ 

Forráðamaður 2:    Kennitala:______________ 

Heimasími:   Vinnusími:  GSM:___________ 

Setbergsskóli                             Áslandsskóli Víðistaðaskóli    

Lækjarskóli                              Öldutúnsskóli Hvaleyrarskóli 

Tegund vinnu sem óskað er eftir: 
Lengd tímabils er  __ vikur.    Tímabil er frá     til ______ 

Fjöldi skipta er   sinnum í viku   klukkutímar í senn. 

Vinnudagar: 

MÁN ÞRI  MIÐ  FIM   FÖS 

Vinnutími frá klukkan_______  til klukkan__________ 

 

 

Fyrirtæki:    Vinnusími:____________________ 

 

Tengiliður:      Símanúmer:____________ 

 

 

Þátttakandi                                                                       Staður og dagsetning 

Undirskrift forráðamanna 

 

 

Undirskrift skólastjóra 
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Viðauki E 

Fjölgreinanám Lækjarskóla. 
Fjölgreinanám er fyrir nemendur í 9.-10. bekk í grunnskólum 

Hafnarfjarðar og er deild undir Lækjarskóla. Fjölgreinanámið er 

námsframboð sem að nokkru leyti er frábrugðið því sem algengast er í 

grunnskólum. 

Eftirfarandi markmið verða lögð til grundvallar í fjölgreinanáminu: 
 Einstaklingsmiðað nám, þar sem hæfileikar og áhugi nemenda fá 

notið sín. 

 Mæta á þörfum nemenda sem hneigjast að list- og verkgreinum. 

 Stuðla að því að nemendur sjái tilgang í að læra og undirbúa þá 

undir atvinnulífið og val á starfsvettvangi. 

 Efla sjálfsmynd nemenda svo hæfileikar þeirra fái að njóta sín. 
Inntak fjölgreinanáms: 

Vinnuvika nemenda er 37 kennslustundir og skiptist í grófum dráttum í 

þrennt: 
 Kjarna sem nemur allt að 17 kennslustundum. Þar er lögð stund á 

íslensku, stærðfræði og ensku. Inn í kjarnagreinar fléttast 

viðfangsefni sem tengjast lífsleikni, heimspeki og ýmsu því sem gott 

er að vita og kunna til að geta lifað sem sjálfstæður, ábyrgur þegn í 

samfélaginu. 

 Verklegar greinar (sjá námskrá fjölgreinanámsins). 

 Starfskynningar og þátttöku í atvinnulífinu sem numið getur allt að 

10 stundum á viku. 

Vinnubrögð í fjölgreinanámi: 

Stefnt er að því að hafa námsaðferðir og námsefni sem fjölbreyttast og 

sveigjanlegast og sniðið að getu og áhuga einstakra nemenda. Nemendur 

vinna eftir einstaklingsáætlunum sem unnar eru í samvinnu við nemendur 

og foreldra. 

Námsmat er sniðið að hverjum og einum eins og kostur er þar sem tekið 

er tillit til fjölbreytileika námsins. Nemendur velja í samvinnu við foreldra og 

kennara hvort þeir taka samræmd próf. Skoða þarf stöðu hvers nemanda til 

að finna hvað hentar best miðað við framtíðarsýn hans. 
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Þátttaka í atvinnulífi er skipulögð í samvinnu við Vinnuskóla 

Hafnarfjarðar. Nemendur fá að velja sér starfsvettvang og verða hvattir til 

að kynnast fleiri en einum vinnustað. Nemendur semja skýrslur um 

heimsóknir sínar eða kynna reynslu sína með öðrum hætti fyrir 

skólasystkinum. 

Lögð verður áhersla á vettvangsferðir af ýmsum toga. 

Fjöldi nemenda verður á bilinu sex til sjö. 

Í fjölgreinanáminu verður rík áhersla lögð á: 
 Góðar mætingar. 

 Virka þátttöku og vilja til að prófa nýja hluti. 

 Að hjálpa nemendum að gera hugmyndir sínar raunhæfar og að 

veruleika. 

 Einstaklingsmiðað nám. 

Fyrir hverja er fjölgreinanámið? 

Fjölgreinanám er valkostur fyrir nemendur sem: 
 Vilja öðlast jákvætt viðhorf til skólanáms. 

 Vilja tengja skólagöngu sína við þátttöku í atvinnulífi og minnka 

þannig vægi bóklegs náms. 

 Vilja auka stórlega vægi verklegra námsgreina. 

 Vilja nálgast bóknám með öðrum hætti en hefðbundið er. 

 Vilja leggja stund á nám í litlum hópi þar sem sérstök áhersla er lögð 

á umburðarlyndi og virðingu. 

 

 

 

Umsóknir og inntaka nemenda. 

Þeir sem hafa áhuga á að vita meira um Fjölgreinanámið geta haft 

samband við Svein Alfreðsson, deildarstjóra Fjölgreinanáms, í s. 6645868 

eða Elínu Jónasdóttur, deildarstjóra skólaþjónustu, í s. 585-5812 og 898-

6379. 

Umsóknareyðublöð verða í grunnskólum Hafnarfjarðar. 

Eftir að umsóknir hafa borist og áður en nemendur fá inngöngu í 

Fjölgreinanámið verða þeir kallaðir til fundar við skólastjóra, deildarstjóra 

Fjölgreinanáms og fulltrúa Skólaskrifstofu ásamt foreldrum sínum þar sem 

farið verður yfir væntingar nemenda og námstilboð skólans. 

Heimasíða deildarinnar er: http://www1.hafnarfjordur.is/fjolgreinad/ 

Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2006. Umsóknir berist til Sveins 

Alfreðssonar deildarstjóra Fjölgreinanámsins í Menntasetrið við Lækinn í 

Gamla Lækjarskóla , eða Elínar Jónasdóttur Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 
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Viðauki F 

Skólasamningur 

Nafn/nemanda:__________________________________________   

Kt:_________________ 

Heimaskóli:__________________________Bekkur:_________________ 

Foreldrar/forráðamenn:________________________Sími:__________ 

Fjölgreinanám Lækjarskóla er fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem hafa 

kosið að létta á bóklegu námi og leggja meiri áherslu á verklegt nám. Þetta 

námstilboð er til húsa í Menntasetrinu við Lækinn. 

Meginmarkmið Fjölgreinanámsins eru: 

 Einstaklingsmiðað nám, þar sem hæfileikar og áhugi nemenda fá 

notið sín. 

 Mæta á þörfum nemenda sem hneigjast að list- og verkgreinum. 

 Stuðla að því að nemendur sjái tilgang í að læra og undirbúa þá 

undir atvinnulífið og val á starfsvettvangi. 

 Efla sjálfsmynd nemenda svo hæfileikar þeirra fái að njóta sín. 
 Styrkja félagshæfni nemenda og færni til að vinna í hópi. 

Nemendur tilheyra sínum heimaskóla og umsjónarbekk. Nemendur eiga 

að fá njóta þess sem heimabekkurinn og/eða skólinn er að bjóða uppá, s.s. 

ferðir, bekkjarmyndatökur, skemmtanir o.fl. 

Nemendur koma á reynslutíma í Fjölgreinanámið sem er allt að einni önn 

(5 mánuðir) og er skólanum skylt að taka við nemandanum til baka ef þetta 

námstilboð henti ekki. 

Skal þetta vottað af skólastjóra heimaskólans. 

Samstarfsaðilar og ábyrgðaraðilar heimaskólans eru: 

Námsráðgjafi:_______________________________________________ 

Sérkennari:__________________________________________________ 

Umsjónarkennari:____________________________________________ 

Skólastjóri heimaskólans:______________________________________ 
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Viðauki G 

Vettvangsferðir 9. bekkja 
 
 

Ágúst September Október Nóvember Desember 

Landsbjörg 

    hjálparsveit 

Útivist 

Reiturinn okkar 

Gróðursetning 

Mótorhjólaferð 

Litbolti (paintball) 

Bátasmiðja  

   Guðmundar 

Lýðheilsustöð 

Fræðsla um  

    reykingar 

Lögreglustöð 

Vífilfell Fríkirkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

Sjónvarp 

Te og kaffi 

Kaldársel 

Þjóðleikhús 

Nói – Sírius 

Ölgerð og  

Hallgrímskirkja 

Ísal 

Húsdýragarður 

Reiturinn okkar 

Hvammsvík 

Litbolt (paintball) 
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Vettvangsferðir 10. bekkja 

 

 
Janúar Febrúar Mars Apríl Maí 

  VÍS 

Sjónvarpið 

Te og kaffi 

Iðnskólinn í   

    Hafnarfirði 

Sjóvá 

Laugar í    

  Sælingsdal 

Iðnskólinn í  

    Reykjavík 

Nói-Síríus 

Sögusafnið 

Ölgerð Egils 

Hallgrímskirkjan 

Borgarholtsskóli 

Menntaskólinn í    

Kópavogi 

Ísal 

Fjöltækniskóli 

Fjölsmiðjan 

Frumherji 

Reiturinn okkar 

Hvammsvík 

Litbolti       

(Paintball) 

Danmerkurferð 

Ágúst September Október Nóvember Desember 

Útivist 

Reiturinn okkar 

Gróðursetning 

Mótorhjólferð 

Litbolti (Paintball) 

Sæbjörg 

 

Lýðheilsustöð 

Forvarnavinna 

Lögreglustöð 

Vífilfell Fríkirkja 
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Viðauki H 

Ljósmyndir  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Kirkjan á Árbæjarsafni                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 7. Bessastaðakirkja 
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Mynd 8. Menntasetrið við Lækinn                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 9. Vitinn í Hafnarfirði er fyrirmynd þessa listaverks 

 


