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Útdráttur 

Markmið þessara rannsóknar var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum í Reykjavík 

á því hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám, með áherslu á 

fyrirbyggjandi aðgerðir gegn brotthvarfi. Rannsóknin byggir á hálf- opnum viðtölum við sex 

skólastjóra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að allir viðmælendurnir töldu það 

hlutverk skólans að undirbúa nemendur undir framhaldsnám. Í undirbúningnum fólst meðal 

annars að efla alla þrjá undirþætti skuldbindingar en þó var aðeins meiri áhersla á 

vitsmunalega skuldbindingu heldur en tilfinningalega,- eða hegðunarlega skuldbindingu. 

Athygli vakti að nánast allir viðmælendurnir voru sammála því að hinn eiginlegi undirbúningur 

hæfist ekki fyrr en á unglingastigi. Þátttakendur voru allir á sama máli með að byrja þyrfti 

fyrirbyggjandi aðgerðir gegn brotthvarfi í grunnskóla. En þær hindranir sem skólastjórar mæta 

verða til þess að erfitt getur reynst að vinna markvisst að fyrirbyggjandi starfi. Vonast er til að 

niðurstöðurnar geti nýst stefnumótunaraðilum, skólastjórnendum og starfsfólki grunnskóla til 

að fá betri hugmynd um hvað það er sem þarf að leggja meiri áherslu á í grunnskólum til að 

fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum.  
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Abstract 

The aim of this research was to shed light on the views of principals in Reykjavik primary 

schools on the role of primary schooling preparing students for continuing studies, and 

specifically in preventing dropout. Six principals were interviewed using in depth-approach. 

The results showed that all the administrators believed it to be a key role of the school to 

prepare students for ongoing studies. This preparation included, among other things, 

strengthening the three main factors of student engagement, with slightly higher emphasis 

placed on cognitive engagement over emotional and behavioural engagement. It is 

noteworthy that nearly all interviewees agreed that actual preparation did not start until at 

the junior level, i.e. the last three years of primary school. Interviewees all agreed that 

preventive measures for upper secondary school dropout should take place at the primary 

school level. However, various obstacles faced by principals and make it difficult to do this 

effectively. Hopefully these results will be useful to policy makers, principals and other school 

administrating staff to get a better idea of what needs to be emphasized in primary schools to 

combat dropout at the next educational level 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin, sem unnin var með eigindlegri 

rannsóknaraðferð, byggir á viðtölum við sex skólastjóra í grunnskólum í Reykjavík. Markmið 

hennar var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum í Reykjavík á því hlutverki 

skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám með það að leiðarljósi að minnka 

brotthvarf úr framhaldsskólum og greina hverjar væru helstu hindranirnar?  

Áhugi minn á viðfangsefninu vaknaði í námskeiðinu „Þróun náms og starfsferils“ sem var 

kennt á fyrsta ári mínu í náminu. Þar var mikið fjallað um brotthvarf nemenda úr námi og 

fannst mér ég geta tengt mig við margt af því sem þar kom fram. Sjálf hvarf ég burt úr námi 

eftir rúm tvö ár í framhaldsskóla og er sannfærð um það að hefði ég haft betri stuðning bæði 

í grunnskóla og framhaldsskóla hefði ég mögulega valið annað nám. Allnokkur ár liðu þangað 

til ég fann nám sem ég hafði áhuga á og ég var tilbúin að skuldbinda mig til.  

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og Kristjáns Ketils 

Stefánssonar. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir góðan stuðning og gagnlegar 

ábendingar og hvatningu. Vigdísi Kristínu Ebenezersdóttur vil ég þakka fyrir góða hvatningu og 

yfirlestur. Þá langar mig til að þakka manninum mínum honum Mumma, börnunum mínum 

þremur og fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði, hvatningu og stuðning í náminu og í 

rannsóknarvinnunni, án þeirra hefði ég ekki getað þetta. Að síðustu vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í rannsókninni, án þeirra hefði hún ekki orðið að 

veruleika.  
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1 Inngangur  

Stjórnvöld líta svo á að menntun sé mikilvæg þegar til framtíðar er litið og telja því nauðsynlegt 

að leggja metnað í skólakerfið og hugsa um það sem eina heild (Forsætisráðuneytið, 2011). 

Áhersla hefur verið lögð á að hafa menntun bæði aðgengilega og sveigjanlega. Til marks um 

það fá allir 16 ára nemendur, sem sækja um, pláss í framhaldsskóla samkvæmt lögum, óháð 

námsárangri eða námsgetu (Lög um framhaldsskóla nr.92/2008). Þó svo að nánast allir 16 ára 

nemendur sæki um og byrji í framhaldsskóla er það ekki svo að allir útskrifist (Kristjana Stella 

Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christina Tannhauser, 2011). Hingað til hefur aðeins 

tæpur helmingur framhaldsskólanemenda á Íslandi lokið námi á tilsettum tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). 

Hátt hlutfall fólks án framhaldsskólamenntunar getur haft verulegar efnahagslegar og 

félagslegar afleiðingar. Líkur á atvinnuleysi stóraukast, félagslegur vandi eykst og 

áhættuhegðun og heilsuleysi er algengari í hópi þeirra sem ekki hafa lokið 

framhaldsskólamenntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; Rumberger, 2012). 

Til marks um þetta má nefna að 44% skráðra einstaklinga á atvinnuleysisskrá á Íslandi árið 

2015, á aldrinum 16 – 70 ára, höfðu ekki lokið framhaldsskólanámi. Í hópi 16 – 29 ára 

einstaklinga sem voru á atvinnuleysisskrá árið 2015 höfðu 58% þeirra aðeins lokið 

grunnskólaprófi (Vinnumálastofnun, e.d.).  

Talið er að brotthvarf sé ferli þar sem grunnskólanemendur verða smám saman afhuga 

skólanum. Því fyrr sem brugðist er við með fyrirbyggjandi aðgerðum til dæmis með góðum og 

fjölbreyttum kennsluháttum, jákvæðri hvatningu og markvissri náms- og starfsfræðslu 

(Christenson, Reschly og Wylie, 2012; Lapan, 2004; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; 

Shernoff, 2013), því líklegra er að nemendur haldist í námi, sjái tilgang með því, viðhaldi áhuga 

og jákvæðu viðhorfi til námsins ásamt öðrum þáttum sem tengjast því að efla skuldbindingu 

nemenda (e. student engagement) til náms (Finn, 1989; Finn, 1993; Rumberger, 2012). 

Umræða um mikið brotthvarf úr framhaldsskólum er ekki ný af nálinni á Íslandi til marks um 

það hafa verið gerðar breytingar framhaldsskólanámi til að sporna við brotthvarfi. Námið 

hefur verið stytt og breytingar gerðar á uppbyggingu þess (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Þingskjal nr. 

815/2014-2015). Minna hefur verið rætt um það af stjórnvöldum hvert hlutverk grunnskólans 

sé í þessum málum.  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla er ekki talað beint um forvarnir gegn brotthvarfi, en þar kemur 

fram að hlutverk grunnskóla sé margþætt, svo sem að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, efla 

sjálfsþekkingu og áhuga, styðja jákvæðan skólabrag, styrkja bættan námsárangur og stuðla 

markvisst að vellíðan og velferð (Mennta- og menningarmálaráðneytið, 2013a). Einnig á 

grunnskólinn að ýta undir sjálfstraust, félagsfærni og undirbúa nemendur undir nám að 

loknum grunnskóla. Þar kemur einnig fram að Aðalnámskráin sé rammi skólastjórnenda, 

kennara og annarra starfsmanna grunnskólanna utan um þá starfsemi sem fram fer í 

grunnskólunum. Sveitafélögin bera ábyrgð á starfsemi og rekstri grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Sveitastjórn tekur allar ákvarðanir hvað varðar nýtingu tekjustofna 

félagsins (Sveitastjórnarlög nr. 138/2011). Skólastjórar starfa í umboði sveitastjórnar og ber 

að reka grunnskólana með því fjármagni sem sveitastjórn úthlutar þeim (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008).  

Hlutverk skólastjórnenda er að hafa umsjón með stefnumótun og skólaþróun í samræmi 

við Aðalnámskrána (Kennarasamband Íslands, 2015). „Meginhlutverk skólastjórnenda 

grunnskóla er að tryggja menntun og velferð nemenda og stuðla að námslegum framförum 

þeirra og árangri í námi“ (Kennarasamband Íslands, 2015). Af þessu má draga þá ályktun að 

það sé hlutverk stjórnenda, kennara og annarra starfsmanna skólanna að undirbúa nemendur 

á þann hátt að þeir hverfi ekki burt frá námi þegar á næsta skólastig er komið. 

Skólastjórnendur gegna þar veigamiklu hlutverki. Það er á þeirra ábyrgð að stefna og 

starfshættir skólans séu í samræmi við lög og reglugerðir og byggi á stefnu fræðsluyfirvalda 

(Kennarasamband Íslands, 2015). Því eru meginmarkmið þessarar rannsóknar að varpa ljósi á 

sýn skólastjórnenda í grunnskólum á því hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir 

áframhaldandi nám. Jafnframt verður lögð áhersla á að fá fram hvað að þeirra mati hægt er 

að gera betur með það að markmiði að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum og hverjar 

eru helstu hindranirnar?  

 

1.1 Brotthvarf og skuldbinding 

Brotthvarf nemenda úr námi er vandi sem margar þjóðir glíma við (OECD, 2012). Eins og kom 

fram hér að framan þá er bæði samfélagslegur og persónulegur ávinningur af því að halda 

áfram í námi eftir grunnskóla og því mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvað hægt sé að gera 

til að nemendur klári framhaldsskólann. Brotthvarf hefur lengi verið rannsakað til þess að skilja 
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bæði hvað það er sem veldur því og jafnframt hvernig hægt er að koma í veg fyrir það 

(Rumberger, 2012). Ekki er um einsleitan hóp að ræða sem hverfur burt úr námi og ólíkar 

ástæður liggja að baki (Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011).  

Skuldbinding nemenda til náms er mikilvægt hugtak í umræðu um námsgengi nemenda og 

brotthvarf þeirra úr námi. Hún hefur mikið verið rannsökuð síðustu þrjátíu árin en ekki hafa 

þó allir verið sammála um skilgreiningu hennar. Mosher og Bradford (1985) skilgreindu 

skuldbindingu á þann hátt að þegar nemendur vilja og hafa áhuga á að taka þátt í starfi skólans 

teljist þeir skuldbundnir námi, en ef nemendur á hinn bóginn forðist að taka þátt í skólastarfinu 

sé þar um skort á skuldbindingu að ræða. Trowler (2010) skilgreinir skuldbindingu sem samspil 

tíma og vinnuframlags sem bæði nemendur og skóli leggja til við að gera reynslu nemenda 

sem besta og til að bæta námsgengi, þroska þeirra og árangur.  

Í samantektarrannsókn Furlong og félaga (2003) og Fredricks, Blumenfeld og Paris (2004) 

er talað um skuldbindingu sem margþætt hugtak sem lýsir því hvernig viðhorf og hegðun 

nemenda til náms hefur áhrif á skólagengi þeirra. Talað er um þrjár víddir skuldbindingar; 

hegðunarlega (e. behavior), tilfinningalega (e. emotional) og vitsmunalega (e. cognitive). Þó 

svo um sé að ræða þrjá flokka skarast þeir og hafa áhrif á hvorn annan (Furlong o.fl., 2003 og 

Fredricks o.fl., 2004). Christenson, Reschly og Wylie (2012) komu með nýja sýn á hugtakið 

student engagement en áður hefur komið fram. Þeir skilgreindu student engagement bæði 

sem skuldbindingu nemenda til náms og sem virka þátttöku nemenda í öllu skólastarfi jafnt 

utan sem innan skólans. Þeir voru jafnframt sammála Furlong og félögum (2003) og Fredricks 

og félögum að um væri að ræða margþætt hugtak.  

Til að gera sér betur grein fyrir því hvernig skuldbinding hefur fyrirbyggjandi áhrif á 

brotthvarf nemenda er nauðsynlegt að skilja hvað felst í skuldbindingu nemenda til náms og 

hvað það er sem hefur áhrif á hana. Hugmyndin um skuldbindingu var sett fram til að skilja 

ástæðuna fyrir áhugaleysi nemenda, lakri námslegri getu og brotthvarfi (Finn og Zimmer, 

2012). 

Í köflunum hér á eftir verður fyrst fjallað um hver samfélagsleg áhrif brotthvarfs eru og 

hverja helstu ástæður séu fyrir brotthvarfi og svo á hvaða hátt skuldbinding til náms hefur 

áhrif á brotthvarf nemanda.  
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1.1.1 Samfélagsleg áhrif brotthvarfs og ástæður 

Mjög hátt hlutfall nemenda sem byrja í framhaldsskóla á Íslandi hverfa burt frá námi. Í 

samanburði við önnur ríki OECD (e. Organisation for economic co- operation and 

development). Brotthvarf hefur verið skilgreint á margan hátt. Almennt er brotthvarf skilgreint 

annað hvort sem nemendur sem hefja tiltekið nám á framhaldsskólastigi án þess að ljúka því, 

eða sem nemendur sem fara ekki í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla, ásamt þeim 

nemendum sem hefja nám en ljúka því ekki (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005). Hagstofa Evrópusambandsins (Eurostat) hefur skilgreint brotthvarf sem 

hlutfall 18 – 24 ára einstaklinga sem hafa ekki lokið öðru námi eftir grunnskóla og hafa að auki 

ekki verið í námi fjórum vikum áður en könnunin er gerð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Hagstofa Íslands (2011) skilgreinir brotthvarf þannig að 

brotthvarfsnemendur eru þeir sem höfðu stundað nám í dagskóla í framhaldsskóla. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu höfðu hátt í 30% nýnema sem hófu nám árin 2000 og 2004 

hætt námi án þess að útskrifast fjórum árum síðar (Hagstofa Íslands, 2014). Rumberger (2012) 

og Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) skilgreina brotthvarf sem þann hóp 

ungmenna sem ekki halda áfram námi eftir grunnskóla og þau ungmenni sem hefja nám í 

framhaldsskóla en hætta áður en þau ljúka því. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal (2002) kemur fram að tæplega 40% Íslendinga fæddir 1975 höfðu ekki klárað 

framhaldsskóla við 24 ára aldur.  

Færri nemendur framhaldsskólanemar á Íslandi ljúka námi á réttum tíma, miðað við flest 

önnur OECD lönd. Haustið 2004 hafði aðeins tæpur helmingur (45%) nemenda lokið námi á 

framhaldsskólastigi á réttum tíma, það er að segja á fjórum árum, sem var bara sambærilegt 

og í Lúxemborg. Flest hinna landanna útskrifuðu fleiri nemendur á réttum tíma. Tveimur árum 

seinna eða sex árum frá innritun í framhaldsskóla höfðu tæp 60% íslenskra nemenda 

brautskráðst en rúm 70% í Lúxemborg (Hagstofa Íslands, 2014). Um þriðjungur landsmanna á 

aldrinum 25 – 65 ára hefur ekki lokið framhaldsskólamenntun. Til samanburðar hafa að 

meðaltali um 20% 25 – 34 ára einstaklinga ekki lokið framhaldsskólamenntun innan ríkja OECD 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b). 

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum dróst saman um 1,2 % á árunum 2009 – 2012 sem 

er töluvert minna en í þeim löndum sem hafa þó hærri brotthvarfstölur en Íslendingar. Í því 

samhengi má nefna að í Portúgal dróst brotthvarf nemenda saman um rúm 10%. Evrópuríkin 
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hafa sett sér það markmið að brotthvarf nemenda verði undir 10% árið 2020 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a). Ein af þeim ástæðum sem nefnd er fyrir þessari litlu 

framþróun á Íslandi er að stór hópur nemenda er talinn fá ófullnægjandi undirbúning fyrir 

framhaldsskólanámið í grunnskólanum sem eykur líkur á brotthvarfs eins og áður segir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). 

Tölfræði um brotthvarf segir ekki alla söguna. Lykillinn að forvörnum gegn brotthvarfi er að 

skoða og skilja þá þætti sem leiða til brotthvarfsins ferlið sem leiðir nemendur að ákvörðuninni 

um að hætta í námi. Hægt er að koma í veg fyrir sumar ástæðurnar í framhaldsskólunum en 

aðrar verður að reyna að fyrirbyggja snemma á grunnskólaárunum eða jafnvel í leikskóla 

(Entwisle, Alexander og Olson, 2005; Rumberger, 2012). Samkvæmt Rumberger (2012) eru 

ákveðnir áhættuþættir sem auka líkurnar á brotthvarfi nemenda frá námi. Kristjana Stella 

Blöndal, o.fl. (2011) tóku saman niðurstöður íslenskra rannsókna þar sem skoðað var hvað 

hefur áhrif á brotthvarf nemenda úr framhaldsskólum á Íslandi. Þar komu fram þrjú 

sjónarhorn. Fyrst var talað um kerfislegt sjónarhorn þar sem fjallað var meðal annars um 

hvernig uppbygging menntunar og þá helst hvernig sveigjanleikinn sem er í íslensku 

framhaldsskólakerfi virðist hafa áhrif á brotthvarf. Einnig hvernig áhersla samfélagsins á 

bóknám frekar en verk- eða iðnnám hefur áhrif á brotthvarf og að síðustu hlutverk 

vinnumarkaðarins. Nemendur virðast oft velja frekar að fara að vinna heldur en að halda áfram 

í námi. Svo var talað um brotthvarf út frá sjónarhorni framhaldsskólanna. Þar voru helstu 

ástæðurnar uppsetning námsins og áherslur ásamt fjárhagi skólanna. Að síðustu var fjallað um 

sjónarhorn einstaklingsins þar sem reynt var að skilja ástæður brotthvarfs út frá nánasta 

umhverfi og eiginleikum nemandans. Þar kom fram að skólaleiði og fjárhagslegir erfiðleikar 

voru helstu ástæður fyrir því að framhaldsskólanemar ákveða að hætta í námi. Einnig hafa 

barneignir áhrif á ákvarðanir stúlkna um að hætta í námi og atvinna hjá drengjum.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur komið á fót skráningakerfi hjá 

framhaldsskólum á Íslandi. Markmiðið með þessum skráningum er að varpa ljósi á ástæður 

þess að íslensk ungmenni hverfa burt frá námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). Þær ástæður sem komu fram í sjónarhorni 

einstaklingsins eru nokkurn veginn í takt við nýjustu upplýsingar um þær ástæður sem íslenskir 

nemendur hafa gefið upp í skráningarkerfinu. Þar kemur að auki fram, andleg og líkamleg 

veikindi, nemendum fannst námið tilgangslaust eða þeir voru áhugalausir. Algengasta 
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ástæðan er að þeim var vísað úr skóla vegna brota á skólareglum sem var oftast vegna 

óviðunandi mætingar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; 2014b). Meira en 

helmingur nemenda (60%) sem vikið er úr framhaldsskólum vegna brota á skólareglum eru 

um tvítugt eða yngri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b).  

Auk þess hefur komið fram að hegðun, viðhorf og gildismat nemandans hefur áhrif á 

námsgengi og á þá ákvörðun hans að hætta í námi. Þessir þættir mótast af fjölskyldu, skóla, 

vinum og samfélaginu. Til dæmis er nemandi í meiri brotthvarfshættu hafi hann átt systkini 

eða vini sem hurfu burt frá námi (Suh og Suh, 2007; Rumberger, 2004; 2012). Ef hann á hinn 

bóginn á vin sem vegnar vel í námi minnka líkurnar á brotthvarfi (Rumberger, 2004; 2012). 

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að menntun foreldra spáir fyrir um brotthvarf úr 

framhaldsskóla (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger, 2004). Í 

grunnskólanum er það samsetning nemendahópsins, úrræði, skipulag og starfshættir sem spá 

helst fyrir um brotthvarf (Rumberger, 2004; 2012).  

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) kom fram að tengsl eru 

á milli námsstöðu við 24 ára aldur og líðan nemenda í efri bekkjum grunnskóla. Þar komu fram 

vísbendingar um að námsleiði aukist meira á milli ára í grunnskóla en í framhaldsskóla. Það 

bendir til þess að mikilvægt sé að bregðast við námsleiða strax í grunnskóla og þá sérstaklega 

hjá drengjum. Námsleiði hefur verið skilgreindur sem tilfinningaleg líðan sem birtist sem 

gremja eða óþægindi og hefur áhrif á athygli og frammistöðu í námi. Fjölbreyttar ástæður geta 

legið að baki, til dæmis skortur á áskorun í námi, slæmt námsgengi og að sjá ekki tilgang með 

náminu (Benard, 2004; Kanevsky og Keighley, 2003). Hegðunarvandamál, áhugaleysi og 

skortur á metnaði í grunnskóla geta til dæmis verið afleiðingar námsleiða. Niðurstöður 

samanburðarrannsókna á nemendum í grunnskóla hafa leitt í ljós að drengir finna meira fyrir 

námsleiða en stelpur. Þar kemur fram að 29% drengja á höfuðborgarsvæðinu fundu fyrir 

námsleiða og 18% stelpna. Í samanburðarrannsókn sem gerð var á íslenskum 

framhaldsskólanemum á árunum 1992 til 2013 koma fram að nokkuð stór hluti 

framhaldsskólanemenda eða um 23% töldu að námið væri tilgangslaust og að þeim leiddist 

það. Voru drengir þar í miklum meirihluta (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2011, 2014,). Til þess að 

hægt sé að vinna á þessum vandamálum er mikilvægt að grípa snemma inn í með því að efla 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla og minnka þannig líkurnar á brotthvarfi 
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(Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009; Fredricks o.fl., 2004; Rumberger, 2004; Suh og 

Suh, 2007). 

Það sem virðist vera sameiginlegt flestum ástæðum fyrir brotthvarfi er skortur á 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla. Rannsóknir hafa leitt í ljós að nemendur sem eru 

skuldbundnir námi og skóla líta á námið sem dýrmæta reynslu þegar til framtíðar er litið. Þeir 

vilja taka þátt í náminu, eru líklegri til þess að ljúka framhaldsskólamenntun (Klem & Connell, 

2004; Wang & Holcombe, 2010) og eru ekki í brotthvarfshættu (Finn & Rock, 1997). 

Niðurstöður rannsókna Archambault o.fl., (2009); Finn og Zimmer, (2012) og Kristjönu Stellu 

Blöndal (2014) sýndu að skuldbinding nemenda til náms í grunnskóla spáði fyrir um brotthvarf 

úr framhaldsskóla.  

Því er mikilvægt að beina sjónum að nauðsyn þess að vinna að því að efla og viðhalda 

skuldbindingu nemenda í grunnskólum til þess að sporna gegn brotthvarfi. Í kaflanum hér á 

eftir verður fjallað um skuldbindingu nemenda til náms og skóla, mikilvægi hennar og hvernig 

skortur á skuldbindingu tengist brotthvarfi.  

1.1.2 Skuldbinding til náms og áhrif hennar á brotthvarf 

Þegar nemandi tekur ákvörðun um að hætta í námi þá er um að ræða lokastöð á löngu ferli 

sem byrjar snemma og byggir á fyrri reynslu nemandans og skuldbindingu hans við nám 

(Newmann, Wehlage og Lamborn, 1992; Finn, 1989; Rumberger, 2008). Skuldbinding 

nemenda til náms er margþætt hugtak eins og fram hefur komið. Talað er um þrjár víddir 

skuldbindingar, hegðunarlega skuldbindingu, tilfinningalega skuldbindingu og vitsmunalega 

tilfinningu (Christenson o.fl., 2012; Furlong o.fl., 2003; Fredricks o.fl., 2004).  

Hegðunarleg skuldbinding felur í sér jákvæða hegðun eins og að fylgja reglum skólans og 

fylgja fordæmi annarra innan kennslustofunnar (Finn, 1993; Finn og Rock, 1997). Jafnframt 

felst í henni þátttaka nemenda í náminu sem snýr að hegðun líkt og fyrirhöfn, þolinmæði, 

einbeiting, athygli og þátttaka í kennslustundum. Að auki felst í hegðunarlegri skuldbindingu 

þátttaka nemenda í annarri starfsemi skólans eins og íþróttaviðburðum og félagslífi (Finn, 

1993; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003; Rumberger, 2004, 2012). 

Tilfinningaleg skuldbinding getur bæði verið jákvæð og neikvæð, hún snýst um tilfinningu 

og viðhorf nemendanna til náms, starfsfólks, samnemenda, skólans og hvort þeir nái að mynda 

tengsl og nái að samsama sig við skólann (Finn, 1993; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

Með samsömun er átt að nemanda finnist hann tilheyra skólanum og vera mikils metinn innan 
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hans (Finn, 1989). Ef nemandi myndar góð tengsl og hefur jákvæð viðhorf verður hann 

tilbúnari til þess að taka þátt í starfi skólans (Finn, 1993; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 

2003). 

Vitsmunaleg skuldbinding snýst um sjálfsaga og metnað í námi. Nemandinn hefur metnað 

til að ná árangri og sjálfsaga til að leggja sig fram. Hann hefur vilja og löngun til að takast á við 

krefjandi verkefni og sýnir þrautseigu þegar á móti blæs. Þeir nemendur sem sýna mikla 

vitsmunalega skuldbindingu setja sér oft háleit markmið í námi og leggja að jafnaði meira á sig 

en krafa er um (Bandura, Barbaranelli, Caprara, og Pastorelli, 1996; Caraway, Tucker, Reinke, 

og Hall, 2003; Finn og Rock, 1997; Fredricks o.fl., 2004).  

Niðurstöður Alexander, Entwisle og Horsey (1997); Archambault o.fl., (2009) og Ensminger 

og Slusarcick (1992) sýndu að aðeins ein vídd skuldbindingar, hegðunarleg skuldbinding spáði 

marktækt fyrir um brotthvarf. Í framhaldi af því settu þau fram þá kenningu að hegðun sem 

kemur fram í skorti á skuldbindingu eigi rætur að rekja til skorts á vitsmunalegri og 

tilfinningalegri skuldbindingu. Þau skýrðu tengslin á þann hátt að neikvæðar tilfinningar og 

vitsmunástand er að mestu ósýnilegt og oft erfitt að greina, svo sem eins og minnkaður áhugi 

á skólanum, minni hvati og minni vilji til að læra sem smám saman verður sýnilegri og kemur 

út í hegðun. Því sé mikilvægt að vinna með skuldbindingu út frá öllum þremur víddunum. Þeir 

útskýrðu einnig hvernig skorti á skuldbindingu sé viðhaldið þannig að þegar nemandi fer að 

sýna hegðunarleg vandamál er honum refsað. Það stuðlar þá enn frekar að neikvæðu viðhorfi 

og tilfinningum til skólans.  

Þessi kenning rímar við það hvernig Finn (1989) tengdi saman mikilvægar breytur innan 

skuldbindingar nemenda til náms við brotthvarfsferlið. Hann setti fram tvö fræðilíkön. Annað 

fjallar um gremju og sjálfsálit (e. frustration-self-esteem model) sem á sér upphaf í slæmu 

námsgengi nemanda sem hefur neikvæð áhrif á sjálfsálit hans. Þetta orsakar gremju eða 

skömm og kemur fram í neikvæðri hegðun sem hefur áhrif á námsgengi. Þarna myndast 

vítahringur sem erfitt getur reynst að komast út úr og veldur því að nemandinn á endanum 

hverfur burt frá námi. Seinna líkanið er þátttöku- og samsömunarlíkan (e. participation-

identification model) sem leggur áherslu á mikilvægi virkrar þátttöku nemenda sem kemur 

fram í góðu námsgengi og hefur áhrif á samsömun nemanda með skólanum sem hefur jákvæð 

áhrif á námsgengi. Ef þessu er öfugt farið og nemandi tekur ekki virkan þátt í skólastarfinu 
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getur það leitt til brotthvarfs (Finn, 1989). En bæði samsömun við skólann og jákvæð sjálfmynd 

hefur áhrif á brotthvarf (Griffin, 2002). 

Á Íslandi hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl skuldbindingar og námsárangurs og að 

hegðun sé sterkasti áhrifavaldurinn. Í grein Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2011) kemur fram að 

fyrri námsárangur einstaklings hefur verið talinn hafa mesta forspárgildið fyrir brotthvarf frá 

námi í framhaldsskóla. Ásamt því gefa hærri einkunnir úr grunnskóla vísbendingar um að 

einstaklingurinn ljúki námi í framhaldsskóla fyrir 24 ára aldur. Hins vegar sýndu niðurstöður 

Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2012) að hegðunarleg og tifinningarleg 

skuldbinding ungmenna minnkar líkurnar á brotthvarfi, þrátt fyrir slakt námsgengi við lok 

grunnskólans. Að auki var þeim ungmennum sem gekk vel í grunnskóla skipt í tvo hópa annars 

vegar þeir sem kláruðu framhaldsskólann, eins og búist var við, og hinsvegar þeir sem komu á 

óvart og hurfu burt frá námi. Kom þá í ljós að skuldbinding jókst frá 14 – 15 ára aldri hjá fyrr 

hópnum, en minnkaði hjá þeim seinni. Það bendir til þess að skuldbinding nemenda sé 

verndandi þáttur gegn brotthvarfi, hvort sem nemendur standa sig vel eða illa í námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Þetta samræmist niðurstöðum Suh og Suh 

(2007) þar sem kom í ljós að hluti nemenda hurfu burt úr námi þrátt fyrir að hafa ekki mælst 

með neina áhættuþætti. Því má draga þá ályktun að snemmtæk inngrip eða forvarnir gagnist 

ekki bara þeim sem eru í áhættuhópi heldur líka þeim sem mælast ekki í brotthvarfshættu. Af 

því leiðir að það ætti að vera eitt af aðalmarkmiðum grunnskóla að efla þá þætti sem hafa áhrif 

á skuldbindingu nemenda til náms og skóla. 

Allmargir þættir hafa áhrif á skuldbindingu nemenda til náms. Helst er að nefna 

skólasamfélagið og umgjörð þess, vini, kennara og foreldra (Finn og Zimmer, 2012). Hvatning 

og stuðningur frá foreldrum hefur jákvæð áhrif á skuldbindingu nemenda (Svandís 

Sturludóttir, 2012). Schunk og Mullen (2012) eru sammála því að margar ástæður geti legið að 

baki brotthvarfi nemenda en telja skort á hvatningu til náms vera megin ástæðuna. Þeir segja 

að í skóla sé hvatning ferli þar sem unnið er að markmiðum, verkefni eru gerð spennandi þar 

sem fyrirmæli eru skýr og stuðningur mikill. Hvatning er flókið ferli og margt sem hefur áhrif á 

það svo sem hugsanir, skoðanir og tilfinningar. Eftir því sem félagslegur og tilfinningalegur 

stuðningur kennara, foreldra og vina verður meiri, því skuldbundnari verða nemendur náminu 

(Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Lam, Wong, Yang og Liu , 2012). Þegar 

kennarar notuðu aðferðir eins og aðlagaða hvatningu, þar sem verkefni voru aðlöguð að 
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hverjum og einum nemanda, þá virkaði það vel til að auka trú þeirra á eigin getu (Lam o.fl., 

2012) og þar af leiðandi á skuldbindingu þeirra til náms (Lam o.fl., 2012; Wang og Eccles, 2013). 

Skipulag skólastarfsins hefur einnig áhrif á skuldbindingu nemenda og því er mikilvægt að 

skipuleggja starfið þannig að það sé hvetjandi og að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim. 

Nemendur verða jafnframt að finna að það sem þeir eru að gera í skólanum hafi tilgang, þeir 

þurfa tækifæri til sjálfsskoðunar og að þeir séu hvattir til að taka virkan þátt í starfi skólans. 

Það eykur líkurnar á því að nemendurnir hafi áhuga á því sem þeir eru að læra og að þeir læri 

að meta gildi þess sem þeir gera í skólanum (Wang og Eccles, 2013).  

Eins og fram hefur komið þá hefur skuldbinding nemenda til náms mikil áhrif á ástæður 

þess að nemendur hverfa burt úr námi. Jafnframt er ljóst að mikilvægt er að efla skuldbindingu 

allra grunnskólanemenda á markvissan hátt. Það er því vert að kafa dýpra í það hvernig hægt 

er að efla skuldbindingu nemenda og þannig stuðla markvisst að betri undirbúningi nemenda 

fyrir næsta skólastig. Í næsta kafla verður fjallað um hvaða hlutverki, skólastjórinn, kennarar 

og náms- og starfsráðgjafar hafa í þeim undirbúningi. 

1.2 Forvarnir gegn brotthvarfi 

Hér að ofan hefur verið greint frá því hvaða áhrif brotthvarf hefur á einstaklinginn og 

samfélagið í heild. Einnig hefur verið fjallað um hvaða ástæður rannsóknir hafa sýnt að hafi 

áhrif á ákvörðun nemenda um að hverfa frá námi og að skuldbinding nemenda sé lykillinn að 

því að nemendur haldast í námi. Ljóst er að brotthvarf úr námi er ferli sem hefst snemma í 

grunnskóla eða jafnvel í leikskóla (Shernoff, 2013). Því er mikilvægt að stjórnendur og 

starfsfólk grunnskóla sé meðvitað um ástæður brotthvarfs svo hægt sé að byggja upp öflugt 

forvarnarstarf í grunnskólum með það að markmiði að vinna gegn þeim þáttum sem spá fyrir 

um brotthvarf. Snemmtæk inngrip og forvarnir eru nauðsynleg vegna þess að rannsóknir 

benda til þess að þegar nemendur fara að sýna áhættuþætti, eins og hegðunarvandamál og 

metnaðarleysi þá duga inngrip skammt og líkurnar á brotthvarfi aukast til muna (Rodrígues og 

Conchas, 2009; Suh og Suh, 2007) 

Hlutverk grunnskóla er að rækta og styðja við alhliða þroska nemenda sem undirbýr þá 

undir frekara nám að loknum grunnskóla og lífið sjálft. Skólastjórum og öðru starfsfólki 

grunnskóla eru gefnar frjálsar hendur til þess að skipuleggja námið í samræmi við þarfir og 

aðstæður í hverjum skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a). Það er mikilvægt 

að fá sjónarhorn skólastjórnenda á því hvað að þeirra mati felist í góðum undirbúningi 
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nemenda fyrir næsta skólastig. Einnig hverjar helstu hindranirnar eru þar sem þeir bera ábyrgð 

á rekstri og starfsháttum í grunnskólum og þeir eiga að veita starfsfólki sínu faglega forystu 

(Abdullah, Huq, og Ismail, 2008).  

Vissulega felst í þessum undirbúningi að nemendur læri undirstöðu atriði í námsefni sem 

síðan er haldið áfram að byggja ofan á þegar á næsta skólastig er komið. En í undirbúningnum 

felst ekki síður að nemendur læri að þekkja tilfinningar sínar, styrkleika og veikleika og að 

nemendur efli trú sína á eigin getu og hæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a). 

Skólastjórnendum þarf því að vera ljóst hversu mikilvægt það er að efla og viðhalda 

skuldbindingu nemenda til náms svo að nemendur séu virkir þátttakendur í sínu námi. Aðeins 

þannig getur skólastjórinn stutt starfsfólk sitt til þessa. Með því að efla og viðhalda 

skuldbindingu nemenda til náms má fyrirbyggja, draga úr líkum á eða koma í veg fyrir 

hegðunarvandamál og áhættuþætti sem auka hættu á brotthvarfi (Temple, Reynolds og 

Miedel, 2000). Þær aðferðir sem notaðar eru af kennurum verða jafnframt að vera 

einstaklingsmiðaðar og fjölbreyttar vegna þess að ólíkar ástæður liggja að þeirri ákvörðun 

nemenda að hætta í námi (Cohen og Smerdon, 2009).  

Það eru ekki aðeins kennarar og annað starfsfólk skólanna sem geta stuðlað að 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla. Nám- og starfsráðgjafar eru hluti af stoðþjónustu 

grunnskólanna. Markviss náms- og starfsfræðsla eflir jákvætt viðhorf til náms og stuðlar að 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla (Lapan, 2004; Kenny, Blustein, Haase, Jackson og 

Perry, 2006; Orthner, Jones-Sanpei, Arkos og Rose, 2013; Sutherland, Levine og Barth, 2005). 

Í næstu köflunum verður því bæði fjallað um hvaða hlutverki kennarar og skólastjórnendur 

gegna við að efla skuldbindingu nemenda og hvaða hlutverki náms- og starfsráðgjafar gegna í 

grunnskólunum og hvernig stuðningur þeirra við nemendur getur eflt skuldbindingu nemenda 

til náms og skóla.  

1.2.1 Kennsluhættir og skólastarf 

Skortur á skuldbindingu er ekki bara vandamál á Íslandi heldur einnig víða erlendis og 

mikilvægt er að taka á því strax. Skuldbinding nemenda stjórnast til að mynda af viðhorfi 

nemenda, áhuga þeirra á námi, hvort þeir sjái tilgang með náminu og hvernig þeim líður í 

skólanum. Því er mikilvægt að þær kennsluaðferðir sem kennarar nota séu valdar með það að 

markmiði að efla þessa þætti (Shernoff, 2013).  
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Nemendur í grunnskólum eru margbreytilegir, hafa mismunandi hæfileika, persónuleika og 

mismunandi er hvaða kennsluaðferð hentar hverjum og einum. Því er ljóst að nauðsynlegt er 

fyrir kennara að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að koma til móts við þarfir nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005; Tomlinson, 

2014). Kennsluhætti eða kennsluaðferðir má skilgreina sem þær leiðir og skipulag sem kennari 

notar í samskiptum við nemendur með það að markmiði að nemendur nái þeirri hæfni sem að 

er keppt. Til eru margar mismunandi kennsluaðferðir sem hafa ólík markmið og henta misvel 

fyrir nemendur. Því er mikilvægt að kennari styðjist við mismunandi aðferðir til að ná nárangri 

í kennslu. Oft þarf að beita meira en einni aðferð í hverri kennslustund til að ná þeim 

markmiðum sem lagt var upp með (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Margir kennarar starfa í 

hverjum skóla og það má því ætla að kennsluaðferðir séu ekki bara fjölbreyttar heldur hafa 

kennarar óhjákvæmilega áhrif á það hvernig tekst til við að útfæra hverja aðferð fyrir sig. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) talar um að kennarar verði hver fyrir sig að átta sig á því hverskonar 

kennarar þeir eru og nýta þær aðferðir sem ekki aðeins henta nemendum heldur einnig þeim 

sjálfum og þeirra persónuleika.  

Hlutverk kennara hlýtur fyrst og fremst að vera það að þjóna hagsmunum nemenda sinna. 

Styrkja og viðhalda skuldbindingu nemenda með því að efla áhuga þeirra til náms, hvetja þau 

áfram til að uppgötva styrkleika sína og veikleika og sjá til þess að öllum finnist þeir tilheyra 

hópnum, skólanum og skólasamfélaginu (Tomlinson og Imbeau, 2010). Þetta gera þeir til 

dæmis með því að veita nemendunum stuðning sem felst í því að gefa þeim færi á að taka 

ákvarðanir varðandi námið, að verkefni séu viðeigandi og hafi þýðingu, að nemendur viti hvers 

er vænst af þeim og að væntingar sem gerðar eru til nemenda séu sanngjarnar (Connell og 

Wellborn, 1991; Klem og Connell, 2004; Skinner og Bellmont, 1993). Það getur því verið 

vandasamt fyrir kennara að koma til móts við fjölbreyttar þarfir stórs hóps nemenda 

(Tomlinson og Imbeau, 2010). Þátttaka og stuðningur kennara í kennslustund er mikilvægur til 

að efla skuldbindingu nemenda til náms (Skinner og Bellmont, 1993). En jafnframt þarf hann 

að finna jafnvægi á milli þess að hvetja nemendur til sjálfstæðra vinnubragða og þess að vera 

stýrandi í kennslunni. Skinner og Bellmont, (1993) tala um að þegar kennari hvetur til 

sjálfstæðra vinnubragða þurfi hann þó að vera í miklum samskiptum við nemendur. Þegar 

kennarinn er stjórnandinn gefur hann skýr fyrirmæli um væntingar sínar til nemenda og 

aðlagar kennsluaðferðir eftir þörfum þeirra. Ef þessu jafnvægi er náð eykur það skuldbindingu 

nemenda til náms, en hefur að auki víxlverkandi áhrif þar sem að skuldbinding nemenda til 
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náms hefur einnig áhrif á gæði kennslunnar. Rannsókn Wang og Holcombe (2010) sýndi 

svipaðar niðurstöður, þar kom fram að kennarar hafa mest áhrif á hvernig nemendur samsama 

sig skólanum og á það hversu mikil þátttaka nemenda var í kennslustundum. Með jákvæðri 

hvatningu og áherslu á að gera hæfilegar kröfur til hvers og eins er hægt að hafa jákvæð áhrif 

á skuldbindingu nemenda til náms. Það er því ljóst að ef að kennari leggur sig fram við að 

nemendunum líði vel, hafi áhuga, viti hvers er ætlast af honum og hver tilgangurinn er þá hefur 

það ekki bara fyrirbyggjandi áhrif heldur eflir það einnig kennarann til að verða enn betri.  

Rannsóknir hafa verið gerðar á íslensku skólakerfi þar sem meðal annars kennsluhættir 

kennara og virkni þeirra í kennslustundum voru skoðuð. Niðurstöðurnar bentu til þess að 

þátttaka kennara í kennslustundum væri frekar lítil. Þeir höfðu sig lítið frammi í tímum og létu 

kennslubækurnar að mestu stýra kennslustundunum. Kennslustundirnar voru þess vegna 

mjög einhæfar (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson, 1992). Niðurstöður Kristínar 

Aðalsteinsdóttur (2004) voru á svipuðum nótum. Þær bentu til þess að þátttaka kennara í 

kennslustundum væri mismikil en aðeins rétt rúmur helmingur af þeim tuttugu kennurum sem 

fylgst var með tók virkan þátt í kennslustundum. Þriðjungur þeirra tók lítinn sem engan þátt í 

kennslustundum, gáfu lítið af sér og voru ekki meðvitaðir um eigin hegðun. Þrátt fyrir að 

þriðjungur kennaranna hefði yfir 20 ára reynslu þá virtist þá skorta sjálfsþekkingu og hæfni 

þeirra til samskipta við nemendur var slök. 

Allnokkrar kennsluaðferðir hafa verið rannsakaðar til að skoða hvort þær efli skuldbindingu 

nemenda til náms. Til dæmis má nefna samvinnu nemenda, að nemendur hafi val og sjálfstæði 

í tímum og að hver nemandi hafi kost á fullri athygli kennara. Einnig aðferðir þar sem kennari 

tengir saman heimili og skóla, býr til tækifæri til að nemendur og kennari nái góðri tengingu 

og að kennari hvetji til sköpunar og tryggi samspil náms og atvinnulífs. Rannsóknir hafa sýnt 

að þessar aðferðir efla skuldbindingu nemenda til náms (Schunk, Pintrich og Meece, 2010 ; 

Skinner og Belmont, 1993; Skinner, Furrer, Marchand, Kindermann, 2008). 

Þó svo að kennarar séu þeir sem eiga í mestum samskiptum við nemendur hafa 

skólastjórnendur einnig áhrif á þann brag sem myndast í skólanum og líðan kennara og annars 

starfsfólks. Samband skólastjóra og kennara hefur áhrif á starfsánægju kennara, samheldni og 

skuldbindingu kennara til vinnu sinnar. En það hefur líka áhrif á viðhorf kennara til starfsins 

sem hefur þannig áhrif á skólabraginn (Price, 2012; Wahab, Fuab, Ismail og Majid, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að góðir skólastjórnendur auka árangur kennara og gæði kennslunnar 
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með því að vera samkvæmir sjálfum sér, gera kröfur til kennara og leggja áherslu á markmið 

skólans, þróa sameiginleg gildi og venjur (Bryk, Sebring, Allensworth, Luppescu og Easton, 

2010; Louis o.fl., 2010; Robinson, Lloyd og Rowe, 2008). En einnig með því að að skapa 

sameiginlega sýn á starfsemi skólans í samvinnu við kennara (Bryk, o.fl., 2010). Það er því 

mikilvægt að kanna hver afstaða skólastjóra til skuldbindingar og brotthvarfs er þar sem 

afstaða þeirra hefur áhrif á þá kennslu sem fram fer innan veggja skólans sem aftur hefur áhrif 

á brotthvarf úr námi.  

Í niðurstöðum TALIS (e. teaching and learning international study) á stöðu og viðhorfum 

kennara og skólastjórnenda kom fram að kennurum fannst að skólastjórar mættu vera 

duglegri við það að hrósa og hvetja þá. Þeir sögðu að starfssvið skólastjóra væri að setja 

kennurum markmið en ekki að hafa bein afskipti af kennslunni. Þeir væru þó þokkalega 

ánægðir í starfi og sögðu að það bæri vegna þess að þeir ættu í góðu sambandi við nemendur 

og að gott andrúmsloft væri í kennslustundum. Þeir litu svo á að nemendur hefðu allnokkur 

tækifæri til þess að eiga frumkvæði í þekkingarleit og að ekki væri mikið um ítroðslur 

staðreynda af hendi kennara. Þeim fannst almennt að þeir næðu góðu sambandi við 

nemendur sína og gegni vel að vinna með bekknum. Einnig kom fram að kennarar á yngsta- og 

miðstigi notuðu almennt fjölbreyttari kennsluhætti en kennarar á efstastigi svo sem samráðs- 

og samvinnuverkefni (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009). Þessar niðurstöður eru 

í mótsögn við aðrar íslenskar rannsóknir sem hafa leitt í ljós að kennsluaðferðir íslenskra 

kennara séu í flestum tilfellum tilbreytingarlausar og einkennast oftast af vinnubókarvinnu og 

fyrirlestrum (Hafsteinn Karlsson, 2009; Kristín Jónsdóttir, 2003; Kristrún Lind Birgisdóttir, 

2004). Það er sambærilegt við niðurstöður ytra mats á kennsluháttum í grunnskólum í 

Reykjavík á árunum 2007 – 2013. Þar kom fram að mikið vantaði uppá að kennarar notist við 

fjölbreytta kennsluhætti, eins og kveðið er á um í aðalnámskrám frá 2006 og 2011 (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015).  

Í Aðalnámskrá (2006) kemur fram að leggja eigi áherslu á samvinnu nemenda, frumkvæði, 

tjáningu í máli og riti og sjálfstæð vinnubrögð. Í Aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013a) kemur skýrt fram að kennurum beri ekki skylda til að miðla 

þekkingu til nemenda, heldur skulu nemendur fá tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva skuli starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar eiga því að vera leiðbeinendur í 

námi og mati og keppast við að skapa góðan skólabrag og hvetjandi námsumhverfi. 



  

22 

Niðurstöður ytra matsins leiddu hins vegar í ljós að langalgengast var að nemendur væru í 

aukahlutverki, hlustuðu á fyrirlestra eða innlagnir og ynnu verkefni undir stjórn kennarans, þar 

sem markmiðið var að allir kæmust að sömu niðurstöðu. Minni kennarastýring reyndist vera í 

verklegum greinum. Aðeins var stuðlað að markvissri samvinnu nemenda í 12% af þeim 1066 

stundum sem fylgst var með (Birna Sigurjónsdóttir, 2015).  

Í Aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a) kemur fram að vinnubrögð 

kennara skuli stuðla að sjálfstæði nemenda og frumkvæði og í stefnu skóla- og frístundaráðs 

Reykjavíkurborgar kemur fram að sérstök áhersla sé á að nemendur séu virkir þátttakendur, 

bæði náms- og félagslega. Kennsluhættir skulu vera fjölbreyttir og taka mið af fjölbreytilegum 

nemendahópi. Áhersla sé lögð á þróun mismunandi námsleiða sem miða að margbreytilegri 

getu, áhuga og námsþörfum nemenda (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara 

Björg Ólafsdóttir, 2012). Í niðurstöðum ytra mats kom hinsvegar í ljós að nemendur voru 

aðeins hvattir til sjálfstæðra vinnu að eigin vali í 10% stunda, en þá var það eftir að stýrðri 

verkefnavinnu var lokið og nemandinn mátti velja sér eitthvað annað að gera þangað til allir 

væru búnir, einnig geta söng- og nestisstundir verið innan þessara tíu prósenta (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2015). Aðeins í 4% kennslustunda fengu nemendur að vinna sjálfstæða vinnu 

sem aðalverkefni stundarinnar. Þemavinna, sem er skilgreind sem verkefni þar sem nemendur 

safna sjálfir upplýsingum, setja fram og miðla til annarra, var aðeins unnin sem aðalverkefni 

kennslustunda í 1% tilvika og í 4% sem hluta af öðrum verkefnum. En markviss samvinna og 

sjálfstæð vinnubrögð eru hluti af lykilhæfni í Aðalnámskrá grunnskóla (Birna Sigurjónsdóttir, 

2015).  

Það er því ljóst að hlutverk kennara er mikilvægt til þess að efla skuldbindingu nemenda. 

Þeir þurfa að ígrunda og velja kennsluaðferðir sínar vel og vera sveigjanlegir eftir þörfum 

nemendanna. Með góðum stuðningi frá skólastjóranum getur kennari skapað vettvang fyrir 

nemendur sem eflir skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Skólastjórarnir setja starfsfólki sínu 

markmið og þurfa þá sjálfir að vera upplýstir um forvarnir gegn brotthvarfi. En þeir eru ekki 

einu aðilarnir innan skólasamfélagsins sem geta haft jákvæð áhrif á skuldbindingu nemenda. 

Náms- og starfsráðgjafar spila þar stórt hlutverk og í næsta kafla verður fjallað um hvernig 

náms- og starfsráðgjafar geta ýtt undir skuldbindingu nemenda með því að tengja saman nám 

og atvinnulíf. 
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1.2.2 Náms- og starfsfræðsla 

Ávinningur og skilvirkni náms- og starfsráðgjafar hefur verið mikið rannsökuð út um allan 

heim. Niðurstöður þeirra rannsókna eru oftar en ekki á þá leið að markviss náms- og 

starfsráðgjöf og – fræðsla hafi jákvæð áhrif á nemendur, eflir viðhorf þeirra til skólans (Lapan, 

2004), eykur skuldbindingu þeirra (Lapan, 2004; Kenny o.fl., 2006; Orthner o.fl., 2013; 

Sutherland o.fl., 2005), stuðlar að farsælu náms- og starfsvali með margvíslegum hætti (Baker 

og Taylor, 1998; Brown og Ryan, 2000; Whiston og Oliver, 2005) og minnkar líkur á brotthvarfi 

nemenda (Alþingi, 2008; OECD, 2004; Suh og Suh, 2007). 

Náms- og starfsráðgjafar á Íslandi sinna bæði náms- og starfsráðgjöf (e. career counseling 

and guidance) og náms- og starfsfræðslu (e. career education). Náms- og starfsráðgjöf er 

einstaklingsmiðuð ráðgjöf með það að markmiði að efla vitneskju, færni og viðhorf, til að 

auðvelda ákvarðanatöku um nám og störf (Félag náms- og starfsráðgjafa, ed; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008). Náms- og starfsfræðslan felur í sér markvissa fræðslu til 

nemenda sem hjálpar þeim að taka rökstudda og markvissa ákvörðun um það sem tekur við 

að loknum grunnskóla. Fræðslan fer fram í bekkjum og er ætluð til að auðvelda ákvarðanatöku 

um nám og störf framtíðarinnar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000, 2007, 2016). Því má segja að 

verkefni náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum sé bæði að fræða og styðjandi  

Til að skilja betur þroskaferli nemenda í grunnskóla er hægt að horfa til kenningar Super. 

Hann var einn af frumkvöðlum í rannsóknum á sviði starfsferils. Hann setti fram 

starfsferilskenningu um það hvernig börn þróa með sér hugmyndir um sig og sín persónuleg 

einkenni (Super, 1980). Samkvæmt kenningu hans eru börn í grunnskóla á tveimur stigum, 

vaxtarstigi (e. growth)og könnunarstigi (e. exploration). Á vaxtarstigi er mikilvægt að þau fái 

tækifæri til að máta sig við mismunandi hlutverk og atvinnu ásamt því að skilja þau hlutverk 

sem eru í þeirra nærsamfélagi. Áhrif foreldra og skóla skipta miklu máli við mótun hugmynda 

barna um framtíðina. Sjálfsmynd þeirra mótast en það er sú mynd sem börn hafa af sjálfum 

sér. Á þessu stigi eru þau að uppgötva styrkleika sína, veikleika, áhuga, gildi, hæfni, hæfileika 

og persónuleg einkenni. Það er því mikilvægt að þau fái að svala forvitni sinni því þannig 

skapast áhugi og þau öðlast sjálfsþekkingu og þekkingu á störfum (Hartung, 2013). Þau eru á 

könnunarstigi frá 14 ára aldri. Þar eru foreldrar ennþá sterk fyrirmynd en þau fara smám 

saman að slíta sig frá foreldrum sínum og verða sjálfstæðari. Á þessu stigi fer fram mikill þroski 

þar sem einstaklingurinn fer frá því að vera unglingur yfir í að verða fullorðinn einstaklingur 
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sem gerir sér grein fyrir því hvernig hann getur nýtt sér styrkleika sína og veikleika á 

vinnumarkaði. Jafnframt eykst færni einstaklingsins til að nýta sér upplýsingar og þekkingu til 

að draga ályktanir og öðlast hæfni til að sjá fyrir sér framtíð sína og setja sér framtíðarmarkmið. 

Það er því mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri til þess að prófa ýmis störf og læra á 

vinnumarkaðinn (Hartung, 2013; Super 1980).  

Þetta gerist þó ekki sjálfkrafa. Til þess að nemendur nái að færast á milli stiga þurfa þau 

stuðning bæði frá heimili og skóla. Þessi stig voru hönnuð með það að markmiði að þau nýttust 

ráðgjöfum til að veita ráðþegum sínum viðeigandi stuðning á hverju stigi fyrir sig (Hartung, 

2013). Markmið náms- og starfsfræðslu er að byggja upp náms-, starfs-, persónu- og 

félagslegan þroska nemenda. Hún byggir einnig á því að efla þekkingu, hæfni og á þáttum sem 

stuðla að heildarþroska nemenda (Gysbers, 2013). Í markvissri náms- og starfsfræðslu felst 

aukin sjálfsþekking, aukin þekking á atvinnulífinu og markmiðssetning (Gysbers, 2013). Að auki 

má efla jákvæðar væntingar til framtíðarinnar sem hjálpar nemendum við að sjá tilgang með 

náminu og veitir forvörn gegn brotthvarfi úr framhaldsskóla (Blustein & Noumair, 1996; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; Lapan, 2004; Lent, Brown, & Hackett, 1994; Kristjana Stella 

Blöndal o.fl., 2011; Savickas, 2002 og Super, 1990). 

Kenny o.fl., (2006) skoðuðu tengsl starfsferilsþróunar og skuldbindingar 13 – 16 ára 

nemenda sem fengu skipulega náms- og starfsfræðslu. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

skuldbinding nemenda jókst þegar nemendur töldu skólann mikilvægan, þeim fannst þau 

tilheyra skólanum og hæfni þeirra til að skipuleggja starfsferil sinn óx. Orthner o.fl. (2013) 

komust að svipaðri niðurstöðu þar sem starfsfræðsla var fléttuð inn í öll helstu fög. 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að nemendur báru meiri virðingu fyrir náminu, fannst námið 

gagnlegra þegar til framtíðar var litið og sáu meiri tilgang með náminu heldur en nemendur 

samanburðaskólanna og voru þar af leiðandi skuldbundnari náminu og skólanum. Jafnframt 

bentu niðurstöðurnar til þess að nemendurnir væru betur undirbúnir fyrir framhaldsskólanám 

og útskrifuðust frekar á réttum tíma. Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) 

rannsökuðu óákveðni nemenda við námsval í framhaldsskóla. Þar kom fram að mikilvægt er 

að nemendur í grunnskóla fái tækifæri til að ígrunda námsval sitt vegna þess að nemendur 

sem eru óvissir um að þeir hafi valið rétt nám í framhaldsskóla eru ekki skuldbundnir námi og 

skóla. Þeir sýna neikvæða námshegðun, eiga erfitt með að samsama sig skólanum og sýna 

minni metnað. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að náms- og starfsráðgjöf sé lögbundin hluti af 

sérfræðiþjónustu skólans og að starf náms- og starfsráðgjafans felst í að vinna með 

nemendum, foreldrum, kennurum og skólastjórnendum að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr 

að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Skýrt er kveðið á um að nemendur eigi rétt á 

markvissri náms- og starfsfræðslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a). Kannanir 

á starfsemi náms- og starfsfræðslu í grunnskólum á Íslandi hafa sýn að náms- og starfsfræðslan 

er komin frekar stutt á veg hér miðað við mörg önnur lönd. En þar er á mörgum stöðum 

komnar heildstæðar áætlanir um náms- og starfsfræðslu (Alþingi, 2008). Vantað hefur upp á 

stuðning frá yfirvöldum svo að náms- og starfsfræðslan verði markvissari og skili betri árangri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016; Gysbers, 

2013).  

Það eru skólastjórarnir sem ákveða hvernig náms- og starfsfræðslunni er háttað innan hvers 

skóla. Skólastjórar verða að vera meðvitaðir um hvert hlutverk náms- og starfsráðgjafa á að 

vera og hversu mikilvægt það er fyrir undirbúning nemenda undir næsta skólastig. Aðeins 

þannig geta þeir tekið upplýstar ákvarðanir varðandi stefnu og starfssvið ráðgjafans innan 

skólans (Leuwere o.fl., 2009). En rannsóknir hafa sýnt að oft hafa skólastjórar ekki nógu mikla 

vitneskju um hvert hlutverk og tilgangur  náms- og starfsráðgjafans sé (Gysbers, 2001; 

Leuwerke, Bruinekool, & Lane, 2008). Þess vegna er mikilvægt að stefna yfirvalda í þessum 

málum sé skýr. Góð samvinna og skilningur milli skólastjórnenda og náms- og starfsráðgjafa er 

nauðsynleg til að byggja upp öfluga náms- og starfsfræðslu í skólum (Armstrong, MacDonald 

og Stillo, 2010; Leuwerke, Walker og Qi, 2009).  

Aðeins lítill hluti íslenskra barna í grunnskólum á Íslandi fá náms- og starfsfræðslu og þá er 

það helst efsta stigið sem er 8. til 10. bekkur (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Í þeim 

grunnskólum á Íslandi þar sem náms- og starfsfræðsla er í boði er oft um valfag að ræða eða í 

20% tilfella (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). Það er því alveg greinilegt að stór hluti nemenda 

á Íslandi fá enga náms- og starfsfræðslu sem er þó forsenda þess að geta tekið vel ígrundaðar 

ákvarðanir um framtíðaráform sín. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttir frá 1995 og því ljóst að staðan hefur ekki breyst mikið. Í rannsókn 

Ingibjargar Jónu Þórsdóttir (2007) um sýn náms- og starfsráðgjafa og skólastjóra á starf náms- 

og starfsráðgjafa kemur fram að skólastjórar í grunnskólum hafa almennt jákvæða sín á starf 

náms- og starfsráðgjafa og að þeir hafa miklar væntingar til þeirra. Þó er munur á sýn náms- 
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og starfsráðgjafa og skólastjóra á hlutverki náms- og starfsráðgjafans. Þar greinir mest á milli í 

verkþáttum tengdum starfsþróun, áhættuhegðun nemenda og lausn agavandamála. En það 

getur til dæmis verið vegna þess að starfssvið náms- og starfsráðgjafa er ekki skilgreint nógu 

vel af yfirvöldum. 

Eftir tíu ára skyldunám stendur nemandi á tímamótum í lífi sínu. Hann þarf að taka stóra 

ákvörðun sem markað getur framtíð hans. Gríðarlegur fjöldi náms- og starfsbrauta er í boði 

eða um eitt hundrað námsbrautir og áttatíu starfsbrautir, sem taka sífelldum breytingum 

(Kristjana Stella Blöndal, o.fl., 2011). Það er því ekki að undra að nemendur eigi í vandræðum 

með ákvarðanatöku, sérstaklega í ljósi þess að aðeins hluti þeirra fær náms- og starfsfræðslu.  

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000, 2007) hafa leitt í ljós að þeir nemendur sem 

fá markvissa náms- og starfsfræðslu í grunnskóla hafa betri hugmyndir um framtíðaráform sín 

en þeir nemendur sem ekki fá slíka fræðslu. Um er að ræða fræðslu þar sem nemendur eru 

virkir þátttakendur, rannsaka og vinna úr þeim upplýsingum sem þeir afla sér um nám og störf 

á skipulegan hátt. Þetta varð til þess að þeir nemendur sem höfðu fengið náms- og 

starfsfræðslu tóku framförum í skipulagðri hugsun um nám og störf. Rannsókn Guðbjargar 

(2010) leiddi í ljós að með því að innleiða hugsun um nám og störf á skipulegan hátt með náms- 

og starfsfræðslu hjá nemendum í 10. bekk megi minnka líkurnar á brotthvarfi. Niðurstöðurnar 

bentu til þess að 15 – 16 ára nemendur sem taka framförum á skipulagðri starfshugsun séu 

líklegri til að útskrifast úr starfsnámi innan 7 ára en þeir sem ekki taka framförum. Kristjana 

Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) komust að svipaðri niðurstöðu.  

Eins og komið hefur fram þá er náms- og starfsfræðsla mikilvæg til að efla skuldbindingu 

nemenda til náms og skóla og sem forvörn gegn brotthvarfi. Hún styður ekki bara við öruggari 

ákvarðanatöku á náms- og starfsferli heldur hefur hún líka jákvæð áhrif á áhugahvöt nemenda 

og árangur þeirra í námi. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Eins og greint hefur verið frá þá er brotthvarf ferli sem rannsóknir hafa sýnt að byrjar snemma 

á skólagöngu nemenda og því mega fyrirbyggjandi aðgerðir ekki hefjast seinna en á 

grunnskólaárunum. Ýmsar flóknar ástæður geta legið að baki því að nemandi hverfur burt úr 

námi. Nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar um hvað getur haft fyrirbyggjandi áhrif á 

brotthvarf og hvað er verið að gera í framhaldsskólunum til þess að sporna gegn brotthvarfi. 

Aftur á móti fannst engin íslensk rannsókn um hvað er verið að gera í grunnskólum til að 
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sporna gegn brotthvarfi. Mikilvægt er að skólastjórnendur og aðrir starfsmenn grunnskólans 

séu meðvitaðir um mikilvægi þess að markvisst þurfi að vinna á móti hugsanlegu brotthvarfi 

nemenda frá fyrsta degi. Ekki síst er mikilvægt að yfirvöld fái betri sýn á hvað þurfi að gera 

betur til að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum. Það er mikilvægt að fá að heyra hlið 

skólastjórnenda og hvaða sýn þeir hafa á hlutverki grunnskólans því þeir leggja línurnar í 

grunnskólunum. Meginmarkið þessa rannsóknar er að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í 

grunnskólum á því hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám. 

Jafnframt verður lögð áhersla á að fá fram hvað að þeirra mati hægt er að gera betur með það 

að markmiði að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum og hverjar eru helstu hindranirnar.  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1) Hvernig, að mati skólastjórnenda, undirbúa grunnskólar nemendur fyrir 

framhaldsskólann? 

a)  Líta skólastjórar svo á að það sé hlutverk grunnskólans að fyrirbyggja brotthvarf úr 

framhaldsskólum? 

b) Er markvisst verið að efla skuldbindingu nemenda til náms og skóla? 

2) Hvað telja skólastjórnendur í grunnskólum Reykjavíkur að megi gera betur varðandi 

undirbúning nemenda fyrr frekara nám að loknum grunnskóla? 
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2 Aðferð 

Meginmarkið þessa verkefnis var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum á því 

hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám. Jafnframt var lögð áhersla 

á að fá fram hvernig, að þeirra mati, hægt er að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum. Er  

hægt að gera betur og hverjar eru helstu hindranirnar?  

Í þessari rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

method). Eigindlegar aðferðir veita rannsakendum tækifæri til þess að skilja hegðun, reynslu, 

skoðanir þátttakenda og tilfinningar. Gögnum í eigindlegum rannsóknum er aflað með 

viðtölum, rýnihópum, þátttökuathugunum, gagnagreiningum og sögulegum gögnum. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum fær rannsakandinn tækifæri til að greina og túlka út frá 

sjónarhorni þátttakenda (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Í þessari rannsókn var eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð til að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum á því hlutverki 

grunnskólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám. Jafnframt var lögð áhersla á 

að fá fram hvernig að mati skólastjórnenda, væri hægt að fyrirbyggja brotthvarf úr 

framhaldsskólum. Er að þeirra mati hægt að gera betur og hverjar eru helstu hindranirnar? 

Valið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð vegna þess að svo lítið er vitað um viðhorf 

og sýn skólastjórnenda í grunnskólum á þessu málefni. Notuð voru opin einstaklingsviðtöl (e. 

in-depth interview) við gagnaöflun þessara rannsóknar. Þannig fær rannsakandi innsýn inn í 

reynslu og samhengi viðmælanda (Brinkmann og Kvale, 2015). 

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á sex viðtölum við skólastjórnendur sem starfa við grunnskóla í Reykjavík. 

Ég ákvað að óska eftir þátttöku frá skólastjórnendum í grunnskólum Reykjavíkur vegna þess 

að um eitt fræðsluumdæmi er að ræða, en mismunandi áherslur á starfsemi geta verið á milli 

sveitafélaga. Jafnframt valdi ég að tala aðeins við stjórnendur í grunnskólum Reykjavíkur því 

munur getur verið á áherslu hvers sveitafélags hvað varðar úthlutun og fjármagns til skólanna.. 

Ástæðan fyrir því að skólastjórnendur urðu fyrir valinu en ekki aðrir starfsmenn skólanna var 

vegna þess að það eru þeir sem eru ábyrgir fyrir starfssemi skólanna og byggja upp stefnu og 

starfshætti þeirra í samræmi við lög og reglugerðir sem byggja á stefnu fræðsluyfirvalda.  

Við val á þátttakendum voru sett þau viðmið að grunnskólinn væri heildstæður skóli frá 1. 

– 10. bekk í sama sveitafélagi. Var það gert svo að skólastjórarnir hefðu reynslu af skipulagi 
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náms frá upphafi skólagöngu og þangað til nemendur útskrifast. Ekki var gerð krafa um 

sérstakan starfsaldur í stjórnunarstarfi. 

Þegar búið var að ákveðið viðmið til þess að velja þátttakendur var stuðst við formlegt 

tengslanet (e. formal network) til að hafa samband við þá. Með formlegu tengslaneti er átt við 

að þegar búið er að setja ákveðin skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni eru þátttakendur valdir 

eftir þeim skilyrðum (Hennink o.fl., 2011 ). Reykjavíkurborg er með lista á heimasíðu sinni yfir 

grunnskóla sveitarfélagsins sem notaður var til að finna skóla og stjórnendur sem féllu innan 

viðmiða.  

Samkvæmt síðu Reykjavíkurborgar voru 20 skólar sem féllu viðmiðum rannsóknarinnar. 

hafa samband við skólastjóra skólanna með tölvupósti. Tölvupóstföng skólastjóra var fengið í 

gegnum heimasíðu Reykjavíkurborgar eða á heimasíðum skólanna. Tveir svöruðu strax og 

samþykktu þátttöku og sumir svöruðu og höfðu ekki tíma til að taka þátt. Rúmri viku seinna 

var sendur ítrekunarpóstur á þá skólastjóra sem ekki höfðu svarað fyrsta tölvupóstinum. Tveir 

samþykktu þátttöku. Rúmri viku eftir ítrekunarpóstinn var reynt að hafa samband við þá 

skólastjóra sem ekki höfðu svarað tölvupóstinum, símleiðis. Tveir samþykktu símleiðis 

þátttöku. Einnig voru sendir tölvupóstar á aðstoðarskólastjóra þeirra skóla sem ekki hafði 

borist svar frá í gegnum tölvupóst og ekki náðist í síma. Það bar engan árangur.  

Nemendafjöldi skólanna var nokkuð jafn þrír skólar voru með undir 500 nemendur og þrír 

með yfir 500 nemendur. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Til að 

tryggja trúnað við þátttakendur og að ekki verið hægt að rekja upplýsingar til þeirra, hefur 

nöfnum þeirra verið breytt og þeim gefin gervinöfn. Þátttakendur voru af báðum kynjum með 

mismikla reynslu af starfi sínu. Ragnar, Guðrún og Sigurður eru skólastjórar í minni skólunum. 

Rúna, Tómas og Birkir eru skólastjórar í stærri skólunum. Þau hafa mislanga starfsreynslu í 

stjórnunarstarfi við grunnskóla eða frá þremur til rúmlega 20 ára starfsreynslu sem stjórnandi 

í sama grunnskólanum eða nokkrum grunnskólum. Vegna þess hve fáir skólarnir eru verður 

ekki hægt að greina frekar frá reynslu hvers og eins til þess að tryggja trúnað.  

2.2 Framkvæmd 

Gagnaöflun fór fram í maí – júní 2016. Sex einstaklingsviðtöl voru tekin við skólastjórnendur í 

grunnskólum í Reykjavík. Viðtölin voru tekin upp og afrituð orðrétt eins fljótt og hægt var í 

ritvinnsluforrit. Stundum liðu einhverjir dagar frá því að viðtal var tekið og þangað til það var 

afritað. Að auki voru skrifaðir punktar eftir hvert viðtal. Viðtölin fóru öll fram á skrifstofu 
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viðmælenda að þeirra ósk. Lengd viðtalanna var frá 35 mínútum upp í 60 mínútur. Samtals 

voru rannsóknargöngin 285 mínútur og afrituð gögn 150 blaðsíður að lengd. Þátttakendur 

voru beðnir um að undirrita upplýst samþykki fyrir þátttökuna í rannsókninni. Að auki var 

ítrekað við þátttakendur að fullum trúnaði yrði gætt við meðferð gagnanna og að gögnunum 

yrði eytt að vinnu lokinni.  Jafnframt var það ítrekað að þeim yrði gefin gervinöfn til þess að 

tryggja nafnleynd og að rannsóknin hafi verið tilkynnt til Persónuverndar. Rannsakandi studdi 

við viðtalsramma með hálf-opnum spurningum. 

Í rannsókninni var notast við einstaklingsviðtöl (e. in-depth interviews) þar sem hafður var 

til hliðsjónar viðtalsrammi (Fylgiskjal 1) með hálf-opnum spurningum. Sú aðferð var valin 

vegna þess að leitast var við að öðlast skilning á sýn og reynslu viðmælenda. Með hálf-opnum 

viðtölum nálgast rannsakandi efnið með opnum hug svo að viðmælandi geti sagt frá sinni sinni 

og skoðunum á eigin forsendum óhindrað (Berg, 2009; Brinkmann og Kvale, 2015). Viðtölin 

voru notuð til að fá skilning á sýn og reynslu viðmælenda hvað varðar undirbúning nemenda 

fyrir frekara nám og hvernig þeir telja að starfssemi grunnskólanna geti verið fyrirbyggjandi 

(Brinkman og Kvale, 2015). Leitast var við að hafa spurningarnar ekki of leiðandi. Þar má finna 

spurningar sem hvetja viðmælandann til að segja frá sínum skóla og hvaða áherslur hann taldi 

skipta máli til að undirbúa nemendur fyrir næsta skólastig, hvaða hindranir væru í vegi fyrir að 

undirbúningurinn væri mögulega ekki nógu góður og hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja 

brotthvarf úr grunnskólum. Einnig spurði rannsakandi nánar út í það sem viðmælendur sögðu 

til þess að fá meiri dýpt í viðtalið.  

2.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við nálgun grundaðra kenningar (e. grounded theory), þar sem 

greining og gagnasöfnun byggja á kerfisbundnu en sveigjanlegu ferli. Í þessu sveigjanlega ferli 

getur rannsakandi mótað og þróað rannsóknarspurningarnar og viðtalsrammann á meðan á 

greiningunni stendur. Rannsakandinn greinir gögn jafnóðum og þau liggja fyrir og leitast eftir 

mettun. En greiningin telst vera mettuð þegar engin ný gögn, eiginleika eða sambönd flokka 

koma fram við greiningu (Creswell, 2007; Hennink o.fl., 2011).  

Eitt af einkennum grundaðrar kenningar er að rannsakandinn beitir sífelldum samanburði 

(e. constant comparative method) í gegnum allt vinnuferlið, frá byrjun gagnasöfnunar og 

þangað til verkið tekur smám saman á sig mynd. Ferlið byggir á því að gögnunum er safnað 

saman, þau eru kóðuð og skrifað um þau samhliða greiningunni (Charmaz, 2014). Greining 
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gagnanna fór fram á tveimur stigum. Fyrsta var það upphafskóðun (e. initial coding) og svo var 

það markviss kóðun (e. focused coding). Farið var yfir hvert orð og hver lína lesin nákvæmlega 

og leitað að hugtökum, þemum (e. themes) eða kóðunarflokkum. Síðan var það markviss 

kóðun (e. focused coding) þar voru algengustu kóðunarflokkarnir, sem komu fram í 

upphafskóðuninni, skoðaðir og leitað eftir hugtaki eða þema, málsgrein eftir málsgrein 

(Charmaz, 2014). Búin voru til greiningarblöð (e. memo) sem er kjarninn í grundaðri kenningu 

og byggja niðurstöðu rannsóknarinnar á því sem fram kemur á greiningarblaðinu (Charmaz, 

2014). 
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum á því 

hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám. Kaflanum er skipt niður í 

tvo meginkafla, hlutverk grunnskólans og fyrirbyggjandi aðgerðir og hindranir, út frá áherslum 

rannsóknarspurninga og þeim megin þemum sem komu fram í viðtölunum.  

3.1 Hlutverk grunnskólans 

Við greiningu viðtalanna komu í ljós margir þættir sem skólastjórunum þóttu mikilvægir 

varðandi undirbúning nemenda til frekara náms. Þau undirþemu sem komu í ljós voru fjölþætt 

markmið grunnskólans, jákvætt viðhorf nemenda, áhugi nemenda, aukin ábyrgð og sjálfstæð 

vinnubrögð nemenda, kennsluhættir og náms- og starfsráðgjöf. 

3.1.1 Fjölþætt markmið grunnskólans 

Viðmælendurnir voru ekki allir á sama máli með hvenær undirbúningur undir frekara nám 

hæfist. Allir töldu þeir þó að hlutverk grunnskólans væri meðal annars að undirbúa nemendur 

fyrir framhaldsskólanámið. Guðrún lagði áherslu á að „hvert einasta ár skipti máli“ við 

undirbúning undir framhaldið. Guðrúnu og Rúnu fannst báðum mikilvægt að taka fram að 

markmið grunnskóla sé að undirbúa nemendur fyrir framtíðina en hvað framtíðin ber í skauti 

sér er í raun óvíst. Þær áttu við að markmið grunnskóla væri ekki bara að undirbúa nemendur 

undir framhaldsskóla heldur almennt undir það sem nemendurnir tækju sér fyrir hendur að 

loknu námi. Birkir og Rúna vildu meina að hinn eiginlegi undirbúningur fyrir frekara nám hæfist 

í 10. bekk. „Ja ekki seinna en í 10. bekk“ segir Birkir þegar hann var spurður að því hvenær 

hann teldi að undirbúningur undir framhaldsnám hæfist en bætti jafnframt við að 

nemendurnir væru farnir að horfa til þess sem þau ætluðu  sér í framtíðinni í upphafi 8. bekkjar 

með valgreinum. Það taldi hann vera upphafið að því að þeir fari að taka meiri ábyrgð á eigin 

námi. Ragnar talaði um „ef það á að pikka út eitthvert stig í skólanum að þá er það, þá er það 

unglingastigið“ og bætti við: 

Við erum ekki að kenna fyrir framhaldsskólann. Við erum að kenna eða nemendur 
öllu heldur eru að læra þessi vinnubrögð og viðhorf og læra námsins vegna en ekki 
ekki vegna þess að við tekur framhaldsskóli með einhverjar ákveðnar kröfur. … það 
er ekki aðalmarkmið grunnskóla að undirbúa nemendur undir nám í 
framhaldsskóla ... það er eitt af verkefnunum, en en aðalverkefnið er er þetta 
getum við sagt, menntun, já menntun sem felst þá í því að bara að nemendur 
tileinki sér ákveðna hæfni og ákveðið viðhorf til þess að læra og þroskast. … búa til 
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gott fólk, eða að hjálpa fólki að verða gott fólk og hafa áhuga á því að gera eitthvað 
alvöru með lífið sitt eftir að það er búið hérna í grunnskólanum. 

Sigurður taldi grunnskóla á Íslandi vera „almenn[a]“ og átti þá við að vegna þess hversu 

fjölbreytt námið væri þá veitti það nemendum mjög góðan almennan undirbúning fyrir lífið 

sjálft, ekki bara framhaldsskólann. Hann sagði að vegna þess að námið væri svo fjölbreytt og 

hefði svo marga snertifleti í list og verkgreinum til dæmis sem gerði íslensk ungmenni almennt 

tilbúnari til þess að fara út á vinnumarkaðinn heldur en önnur ungmenni í Evrópu. Honum 

fannst þetta mjög jákvætt og vildi ekki breyta því á neinn hátt. Hann sagði: 

Hann [grunnskólinn] er fyrir suma líka bara undirbúningur undir lífið og þess vegna 
er hann hugsaður eins og hann er hugsaður á Íslandi. Hann er almennur grunnskóli 
og þess vegna er hann fjölbreyttur, ... ég meina til dæmis eins og list og verkgreinar 
eru ekki eins mikið í hávegu hafðar til dæmis í Evrópu þannig að sko ... það er einn 
af aðal íslenska grunnskólans. Þó að það mætti styrkja list og verkgreinar þá eru 
þær mjög stór hluti af starfinu sem ég held sé mjög mikilvægt. ... það hefur 
náttúrulega sýnt sig í gegnum tíðina að að að fólk er sjálfbjarga, nemendur, ungt 
fólk er heilmikið sjálfbjarga [beint eftir grunnskólann] ef það vill svo út á íslenskum 
vinnumarkaði, það er að segja sem almennir verkamenn, ólærðir verkamenn. 
Þannig að við í rauninni höfum þessi tvö hlutverk, bara að vera almennur 
grunnskóli og almennt nám, en líka jafnframt að búa nemendur undir 
framhaldsskólann. 

Sigurður bætti svo við að klárlega þyrfti að leggja meiri áherslu á þann lið að undirbúa 

nemendur undir áframhaldandi nám. Hann taldi nýju Aðalnámskrána vera skref í rétta átt og 

þegar grunnskólarnir væru farnir að vinna eftir henni þá myndi undirbúningurinn batna mikið. 

Guðrún sagði að nemendur væru mjög ólíkir og að þeim væri skylt að koma til móts við 

þarfir allra. Hún sagði: 

Þetta er gífurlega breiður hópur en við erum með alla þessa krakka í sama bekk 
hérna í grunnskóla. Þannig að ég get ekki ímyndað mér eða semsagt ég get 
ímyndað mér að það sé mjög erfitt að koma til móts við alla.  

Hún taldi grunnskólann almennt búa nemendur mjög vel undir framhaldsskólann og að þeir 

nemendur sem stæðu sig vel í grunnskóla myndu standa sig vel í framhaldsskóla. En vegna 

þess hve fjölbreyttur nemendahópurinn væri í grunnskólanum yrði framhaldsskólinn að sjá um 

undirbúning hinna nemendanna „hinir [nemendur sem ekki standa sig vel í grunnskóla] verða 

í rauninni að fá þann undirbúning sem að þeir, sem framhaldskólinn eiga að veita í formi 

starfsbrauta, almennra brauta, einhverskonar hægferða eða eða undirbúningsáfanga“. Hún 
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sagði að ekki væri hægt að gera meiri kröfur en gerðar eru í dag á meðan grunnskólarnir væru 

með alla nemendurna í einum hóp. 

3.1.2 Jákvætt viðhorf nemenda 

Margir af viðmælendunum töluðu um að hluti af undirbúningi nemenda fyrir áframhaldandi 

nám væri að efla með þeim jákvætt viðhorf til náms. Ragnar talaði um að þó svo að námslegur 

undirbúningur nemenda væri mikilvægur þá snérist undirbúningurinn fyrir frekara nám að 

hans mati ekki síst um að nemendur „tileinkuðu sér afstöðu og aðferðir til náms“. Hann bætti 

við að undirbúningurinn snérist ekki endilega um það að nemendurnir ættu að vera búnir „að 

innbyrgða eitthvert magn ákveðinna þekkingaratriða, þetta snýst frekar um viðhorf og 

vinnulag“. Hann talaði um það að mikilvægt væri að efla jákvætt viðhorf til náms hjá 

nemendum jafnt og þétt með því að veita þeim góðan stuðning og að kennararnir væru 

áhugasamir og drífandi. Hann sagði: 

Við erum að gera það jafnt og þétt [ að efla jákvætt viðhorf] en … kannski aðallega 
með þessu, með þessari auknu ábyrgð sem þau taka á sínu námi … að þau finni 
það að við viljum að þau nái árangri og við styðjum þau í því og smám saman þurfi 
þau að axla meiri og meiri ábyrgð … ég held þetta snúist um það að þau þurfi að 
finna að við erum áhugasöm og kappsöm um að þau hvert og eitt þeirra nái árangri 
og við séum tilbúin til að leiðbeina þeim hverju og einu varðandi það. 

Þetta gerðu þau, sagði Ragnar, með því að gera „raunhæfar (kröfur) fyrir hvert og eitt þeirra“. 

Rúna talaði einnig um að mikilvægt væri að efla jákvætt viðhorf nemenda til náms og að 

nemendur áttuðu sig á hver tilgangur náms væri. Henni fannst mikilvægt að nemendur gerðu 

sér grein fyrir því alveg frá upphafi skólagöngunnar „að námið opni fyrir manni ákveðin 

tækifæri“. Það væri því nauðsynlegt að tengja það sem þau væru að læra við það hvernig það 

nýttist þeim í framtíðinni. Rúna tók sem dæmi: „þú [nemandi] opnar fyrir þér ákveðin tækifæri 

að kunna tungumál, ... þú opnar þér tækifæri að kunna vel til verka...“. Rúna taldi kennara í 

skólanum hennar vera duglega að gera þetta. Hún sagði „þegar barn kemur inn í kennslustund 

þá veit það hvað það á að gera, það veit til hvers er ætlast og það veit hver útkoman á að vera“ 

þetta taldi hún verða til þess að nemendur áttuðu sig á því hver tilgangur með náminu er og 

hún bætti við: „við [fólk almennt] gerum ekkert nema að við vitum að það skiptir okkur 

einhverju máli“. 

Ragnar og Guðrún voru sammála Rúnu og Ragnar bætti því við að „ef maður sér ekki tilgang 

þá er lítill hvati“. Guðrún bætti jafnframt við „ef við temjum nemendunum metnað, ... metnað 
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fyrir öllu sem við gerum ... þá hlýtur það að skila sér áfram inní framtíðina“. Hún sagði að 

metnaðarleysi og það að nemendur sæju ekki tilgang með náminu gæti „brotist út í allavega 

hegðunarerfiðleikum og almennri vanlíðan“ og þar af leiðandi verið hindrun í námi. Tómas var 

sammála þessu og bætti við að með því að virkja nemandann í náminu og efla hjá honum 

framtíðarhugsun þá hefði hann betri hugmynd um hvert hann stefndi að grunnskóla loknum. 

Hann sagði: 

Þannig í staðinn fyrir að ég er í 4 íþróttagreinum geti ég valið mér að það ég ætla 
að fara á þessa brautina hérna og ég er búin að átta mig á því að ég er góður í 
náttúrufræði og samfélagsfræði þú veist, þannig að við erum kannski pínulítið 
einhvernvegin svona að láta þau kynnast sér fyrr ... mér finnst krakkar í dag miklu 
óvissari [en áður fyrr], eiga miklu erfiðara með að finna sér markmið og sjá tilgang. 
Ef þú spyrð krakka í dag hvað langar þig að vera, þá segja þau, ég ætla að fara í 
Versló og MR en þau segja ekki eins og í gamla daga ég ætla að verða lögga, eða 
sjúkraliði eða mig langar að læra að vera læknir eða dýralæknir. Þannig að við erum 
kannski aðeins að reyna að halda það að með því að láta þau fá fullt af verkefnum 
og segja við þau, í staðinn fyrir að standa upp á töflu og lesa upp 
stafsetningaræfingar þá ætlum við að læra hérna, en þú mátt alveg, þú veist, fara 
frekar í þessa bók eða þessa innan einhvers ramma sem við stjórnum. Eða leysa 
það, í staðinn fyrir að skila vinnubók þá máttu búa til stuttmynd eða semja lag eða 
hvernig sem hentar þér“. 

Hann taldi að með því að styðja nemendur í því að setja sér markmið og taka virkan þátt í því 

hvernig þau leystu verkefni væru þau að efla hjá þeim jákvætt viðhorf til náms. Þau teldu að 

með því að veita nemendunum góða stuðning, setja þeim skýr fyrirmæli og að þau sæju tilgang 

með því sem þau væru að gera í skólanum mætti efla jákvæða afstöðu nemenda til námsins. 

3.1.3 Áhugi nemenda 

Öll voru þau sammála um mikilvægi þess að að efla áhuga nemenda á því námi sem þau byðu 

upp á. Ragnar sagði að sú vinna þar sem nemendur fengju að leggja sitt af mörkum við vinnu 

verkefna stæði oftast upp úr og meira sæti eftir hjá nemendunum. Hann taldi að kennara væru 

að taka miklum framförum í því „að leyfa þeim [nemendunum] að finna sínar leiðir“ og sagði 

að það efldi áhuga nemendanna „ef þú hefur áhuga á náminu þínu þá verður nám kræsilegra 

fyrir þig [í framtíðinni]“ og eflir jákvætt viðhorf. Tómas og Sigurður voru sammála og bættu við 

að stór hluti af undirbúningi fyrir frekara nám væri að byggja upp og vekja áhuga nemenda á 

náminu. Þeir töldu því mikilvægt að nemendur væru virkir þátttakendur. Sigurður lagði mikla 

áherslu á orð sín: 
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Við þurfum auðvitað að vekja, allan tímann [öll grunnskólaárin] þurfum við að 
vekja námsáhuga og við þurfum að gera nemandann sjálfan ... að þátttakanda. 

Með því að „virkja einstaklinginn“ í hverri kennslustund væri verið að stuðla að því að hann 

gerði sér grein fyrir því hvar áhugi hans á náminu lægi, bætti Tómas við. Guðrún sagði að til 

þess að efla áhuga nemenda á náminu og viðhalda honum þá þyrfti að veita nemendum 

stuðning og láta þau hafa verkefni við hæfi „við þurfum að staldra við og njóta þess sem við 

erum að gera. Láta þau svona blómstra í sínu á sínum stað“. 

Birkir taldi mikilvægt að efla áhuga nemenda til þess að nemendur héldust í námi og legðu 

sig fram við það. Hann taldi að efla mætti áhuga nemenda á náminu með því að bjóða upp á 

fjölbreytta námskrá og brjóta starfið upp þá ykist áhugi nemendanna. Hann sagði: 

Auðvitað verður að skapa áhuga nemenda á viðfangsefnunum og þar erum við nú 
að horfa fram á að auka fjölbreytni skólastarfs ... bara svona eins og við erum að 
gera í [þessum] skóla við erum að kenna leiklist, dans, og við erum að brjóta upp 
skóladagatalið með þemadögum, ferðalögum, heimsóknum, skólabúðum þegar 
þetta er vel undirbúið og hérna gengur vel og eins og yfirleitt er þá er þetta 
skemmtilegt.  

Rúna taldi mikilvægt að efla áhuga nemenda á náminu en hún sagði skólann vera í sífelldri 

samkeppni við afþreyingu þá helst síma og tölvur. Fyrst og fremst fannst henni mikilvægt að 

nemendur réðu við þau verkefni þeim væru sett fyrir. 

3.1.4 Aukin ábyrgð og sjálfstæð vinnubrögð 

Ragnar, Tómas, Rúna, Sigurður og Birkir voru sammála því að sjálfstæði í vinnubrögðum, 

skipulag og að bera ábyrgð á eigin námi væru atriði sem nemendum út í lífið. Rúna sagði að 

með því „eflist einstaklingurinn og eigi þá kannski auðveldara með að takast á við breytingar 

... í framtíðinni“. Tómas bætti við „að hann [nemandinn] sé ekki bara þiggjandi heldur sé hann 

virkur neytandi og hann ... beri ábyrgð á sínu námi og sé með verkefni sem eru hvetjandi fyrir 

hann“ Flest voru þau á sama máli um að nemendur þurfi smám saman að fá aukna ábyrgð í 

námi. Sigurður talaði um að kennararnir gerðu það með því að láta þau bera ábyrgð á þeim 

verkefnum sem þau ynnu, því það efldi þeirra sjálfsmynd og sjálfstæði. Hann talaði um að þó 

svo þau héldu að mestu í „hefðbundið“ skólaform þá hefðu nemendurnir líka möguleika á því 

að velja sér námsfög. Hann útskýrði hefðbundið skólastarf þannig að það væru kennararnir 

sem væru verkstjórarnir „til að tryggja að það sé snert við öllum þeim þáttum sem að 

nemandinn þarf að ... fara í gegnum samkvæmt námskránni“. 
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Rúna, Sigurður og Guðrún lögðu bæði áherslu á það að mikilvægt væri að efla nemendur 

félagslega til dæmis með því að hvetja til samvinnu. Guðrún sagði þó að henni þætti 

mikilvægast að starfsemi grunnskólans myndi byggja upp „sterka einstaklinga og ... seiglu“. 

Með seiglu átti hún við að nemendur hefðu hæfni til að takast á við mikið álag og hindranir. 

Hún taldi einstaklingsmiðað nám mikilvægasta verkfærið til þess að byggja upp seiglu, það að 

nemendur fengju nám við hæfi og verkefni sem þau réðu við og væru passlega erfið. Hún sagði 

„ég held þetta sé fyrst og fremst það að koma til móts við þá einstaklinga þar sem þeir eru og 

rækta hvern fyrir sig“.  

3.1.5 Kennsluhættir  

Sigurður og Rúna töluðu bæði um að nemendum liði best í námi ef kennarinn beitti 

fjölbreyttum kennsluháttum og að þeir fengju að vera þátttakendur í náminu, Rúna sagði: „ef 

að allir kennarar töluðu bara endalaust og krakkarnir eru hlustendur og minna virkir þá væri 

mjög auðvelt að ná upp námsleiða hjá öllum“. Sigurður bætti við að mikilvægt væri að 

kennarinn virti nemandann á þann hátt að hann hefði bæði frelsi til að fara sínar eigin leiðir í 

náminu en jafnframt veitti kennarinn honum stuðning og aga. Rúna sagði að í sínum skóla væri 

mikil áhersla lögð á að nemendur fengju að taka virkan þátt í tímum og þessi gamla leið, að 

mata nemendur á upplýsingum væri á undanhaldi.  

Tómas var sammála Rúnu og Sigurði um að kennsluhættir skiptu höfuðmáli til að 

nemendum liði vel. Hann vildi meina að með því að efla virkni þátttakenda í náminu væri verið 

að hvetja þau áfram í námi. Hann sagði:  

Við höldum að okkur takist það með því að segja virkni ... þú finnir þennan hvata 
til þess að mæta einhversstaðar því þú ert að vinna einhver verkefni sem þú svo 
finnur þig einhversstaðar í sko ... að bara frumkvæði þeirra líka sé virkjað í 
kennslustundum með margvíslegum hætti. 

Með því að hvetja nemendur til að vera virkir þátttakendur í náminu væri verið að efla þá til 

þess að taka ábyrgð á sjálfum sér og náminu „og geti hægt og rólega vonandi sko farið héðan 

og verið tilbúin að takast á við næstu verkefni óháð hver þau eru“ sagði Tómas jafnframt. Hann 

taldi einnig að stærsti ávinningurinn með virkri þátttöku nemenda væri að þau áttuðu sig 

„vonandi“ fyrr á því í hverju þeim gengi vel og hvar þau þyrftu að bæta sig. Markmiðið með 

þessu virka námi væri ekki bara að þau tækju þátt í tímum heldur líka að þau yrðu fyrr 

meðvituð um að hverju þau stefndu að loknum grunnskóla. Tómas sagði:  
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Núna erum við svoldið að tala um sko virkni nemenda að við reynum að gera það 
þannig að nemandinn sé virkur, að hann sé ekki bara þiggjandi heldur sé hann 
virkur neitandi og hann sé beri ábyrgð á sínu námi og sé með verkefni sem er 
hvetjandi fyrir hann ... þannig að við erum kannski pínulítið einhvernvegin að svona 
að láta þau kynnast sér fyrr, það held ég að sé stærsti ávinningurinn ... ef okkur 
tekst að vinna þetta rétt þá séum við að útskrifa einstaklinga sem að eru 
meðvitaðir um sína styrk og veika [veikleika] sem að sem að ég held að skipti mjög 
miklu máli í námi í framhaldi sko.  

Viðmælendurnir höfðu flestir orð á því að með fjölbreyttum kennsluháttum mætti hjálpa 

nemendum að sjá tilgang með náminu, auk þess að efla metnað þeirra til framtíðarinnar. 

3.1.6 Náms- og starfsráðgjöf 

Hjá öllum viðmælendunum kom fram að þeir töldu náms- og starfsráðgjöf mikilvæga til að 

undirbúa nemendur undir næsta skólastig. Í öllum skólunum nema einum töluðu 

skólastjórarnir um að þeir hefðu starfandi náms- og starfsráðgjafa í fullu starfi jafnvel þó 

skólanum væri aðeins úthlutað fjármagni fyrir stöðu náms- og starfsráðgjafa í hlutastarfi. 

Sigurður, Tómas og Rúna töluðu bæði um að þeim finnist nauðsynlegt að hafa náms- og 

starfsráðgjafa í fullu starfi og lýstu því hvernig þau þyrftu að taka peninga af annarri þjónustu 

til þess að geta borgað ráðgjafanum full laun. Rúna sagði: 

Mér finnst þetta [Náms- og starfsgjöf] vera eitthvað sem að við þurfum að passa 
upp á, af því að nú til dæmis fær skólinn eins og þessi úthlutað til 90% starfs náms- 
og starfráðgjafa í staðinn fyrir 100%, það finnst mér vera algjör skandall af því að 
þá er skólinn í raun og veru að taka af einhverju öðru, af því að auðvitað verður að 
vera 100% náms- og starfsráðgjafi. 

Þau voru sammála um að náms- og starfsráðgjafinn gegndi lykilhlutverki við undirbúning 

nemenda fyrir framhaldsskólann. Hlutverk náms- og starfsráðgjafans væri að aðstoða 

krakkana við að finna út hvert þau vildu stefna og settu sér markmið til að komast þangað. 

Sigurður útskýrði betur og sagði:  

Hún sinnir líka einstaklingsmálum og líðan málum og hjálpar nemendum með 
sjálfsmynd sína og ... á öllum skólastigum ekki bara á unglingastigi. Þannig að þetta 
er bara grundvallarstarfssemi í skólanum sem að skiptir mjög miklu máli að sé vel 
sinnt.  

Guðrún var sama sinnis og taldi náms- og starfsfræðslu ekki síður nauðsynlegan undirbúning 

fyrir næsta skref en sú þekking og færni sem þau öðlast í almennri kennslustund.  
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Tómas og Rúna voru ekki á einu máli um hver fjöldi náms- og starfsráðgjafa ætti að vera í 

grunnskólanum. Tómas sagði: „hér hér væri klárlega verkefni fyrir tvo námsráðgjafa sko, ég 

held það væri ekki spurning sko“. Rúnu fannst nóg að hafa einn námsráðgjafa í hennar skóla 

þar sem það voru bara rúmlega 150 nemendur í unglingadeild en sagði jafnframt „en í stóru 

unglingaskólunum, það ættu að vera tveir í það minnsta“. Guðrún tók í sama streng og Tómas 

og sagði: „hægt [er] að gera betur svona almennt séð með undirbúning fyrir framhaldsskóla 

með aukinni náms- og starfsfræðslu“. Henni var mikið niðri fyrir þegar hún bætti við: „ ...þetta 

[er] í fyrsta skipti á ævinni sem þau eru að hafa eitthvað um það að segja hvert þau fara, hvert 

þau stefna“ og því taldi hún þörfina fyrir náms- og starfsfræðslu mjög mikla „en þetta er 

pólitísk umræða um úthlutun á peningum … sem á alveg rétt á sér“. Sigurður og Rúna töluðu 

bæði um að krakkarnir treystu á náms- og starfráðgjafann til þess að hjálpa sér með að velja 

rétta leið og réttan framhaldsskóla, „þetta er svona lykilpersóna í lífi þessara krakka þessi ár“. 

Tómas taldi náms- og starfsráðgjöf vera mjög vanmetna í kerfinu. Hann sagði hana vera 

ómetanlegan stuðning fyrir nemendur, sérstaklega þegar kæmi að því að velja námsfög. Hann 

sagði: 

Þau geta pantað sér tíma hjá henni, aðeins farið að velta hlutunum fyrir sér, hefur 

einmitt aukist svoldið við þetta áherslu skólans á þátttöku nemenda og nýja 

námskrá og mun örugglega vera ennþá meira núna því við ætlum aðeins að opna 
það að þau megi minnka ákveðnar greinar og dýpka skilninginn í ákveðnum 
greinum ef þau eru búin að ákveða að fara inná einhverjar ákveðna brautir [í 
framhaldsskóla], ... þetta er eitthvað sem að þarf og er mjög vanmetið í kerfinu því 
miður.  

Tómas og Rúna töldu náms- og starfsráðgjafann nauðsynlegan fyrir nemendur á yngsta- og 

miðstigi líka en þó á annan hátt heldur en fyrir unglingastigið. Rúnu fannst námsráðgjafinn 

nauðsynlegur til þess að efla félagsfærni nemenda og vinna með styrkleika þeirra. Tómas 

sagði: 

Auðvitað er strax er strax þar [á yngsta stiginu] koma upp vandamál tengd líðan og 
náms- og starfsráðgjafar gætu hugsanlega hjálpað til við foreldrar sem eiga erfitt 
með að hérna halda skipulagi og búa til umbunakerfi og eitthvað svoleiðis, þannig 
að verkefnið gæti alveg farið niður í fyrstu bekkina þannig. En þess hefðbundna 
náms- og starfsráðgjöf mundi ég segja að ætti að hafa snertiflöt niður á miðstig ... 
þá einhver fara að skipuleggja sig þar, þar fer ... námið aðeins að flækjast. 
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Tómas sagði að nýja námskráin gerði nemendum kleift að setja sér fyrr markmið til framtíðar 

vegna þess að hún væri nú byggð á hæfniviðmiðum fyrir hverja námsgrein, og því væri hægt 

að aðstoða þá fyrr með hvaða áherslur hentuðu þeim í náminu. Tómas sagði: 

Náttúrulega náms- og starfsfræðsla er náttúrulega lykilatriði í því sem við viljum 

vera að ná ... þau krakkar þurfa að vera fyrr í því að setja sér markmið og þau 
þurfa líka fyrr að velta fyrir sér þeim möguleikum sem þau hafa ... en það er kannski 
ekki fyrr en núna þegar búið er að ákveða nýja námskrá og nýtt námsmat, og það 
þýðir það svoldið það að nú getum við oft sagt, nú þurfa bara ekki allir að læra allt. 
Heldur megum við svoldið fara að segja þig langar að fara á náttúrufræðibraut, þá 
skaltu aðeins minnka smíðina og textílmenntina en fá meiri náttúrufræði. Þarna 
eru náttúrulega náms- og starfsráðgjöf í algjöru lykilhlutverki.  

Rúna og Birkir sögðu náms- og starfsráðgjafann líka hafa það verksvið innan skólans að 

undirbúa nemendur fyrir frekara nám. Í því fælist að beina krökkunum á kynningar í 

framhaldsskólunum. Rúna talaði jafnframt um það að allir nemendur í 10. bekk færu í 

starfskynningu. Náms- og starfsráðgjafinn sæi þá um að skipuleggja það en nemendurnir 

kæmu með óskir um hvert þá langaði að fara eða kynnast og í lokin skiluðu þau svo skýrslu um 

starfskynninguna. 10. bekkur væri í tímum hjá náms- og starfsráðgjafa einu sinni í viku allan 

veturinn og hún kæmi inn í lífsleikni hjá 8. og 9. bekk.  

Ragnar sagði að í sínum skóla væri stefnan að tengja valgreinarnar meira við atvinnulífið 

„t.d. ef nemendur … velja smíðaval, þeir fara þá í heimsóknir á vinnustaði þar sem að, 

trésmíðaverkstæði eða eitthvað þess háttar“. Jafnframt væri mjög mikilvægt að nemendur 

fengju kynningu á fjölbreytileika atvinnulífsins og tengdu saman námsgreinar og störf. Þannig 

tengingar væru mikilvægar til þess að brjóta upp „fordóma eða fyrirframákveðnar hugmyndir“ 

nemenda um hvaða möguleikar væru í boði að loknum grunnskóla. Aðeins þannig að mati 

Ragnars gætu þau „tekið ákvarðanir byggðar á einhverjum upplýsingum“. Hann vildi meina að 

þessi áhersla þeirra á náms- og starfsfræðslu hefði leitt til þess að nemendur tækju mjög 

vandlega ígrundaðar ákvarðanir um næsta skrefi í lífi þeirra og til marks um það þá sagði hann 

„okkar nemendur hafa komist í þá skóla sem þeir hafa valið sér, vegna þess að þeir hafa 

kannski verið að velja raunhæfa möguleika og eitthvað sem að hentar þeim“. Hann tók það 

mjög skýrt fram að „[þau] verða að vita hvað er í boði til þess að geta valið“.  

Þau voru öll sammála um mikilvægi þess að hafa náms- og starfsráðgjafa í grunnskólunum 

og höfðu öll orð á því að þeim fyndist nauðsynlegt að auka starfshlutfall náms- og 

starfsráðgjafa og að í sumum skólum þyrfti að hafa meira en eina stöðu náms- og 
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starfsráðgjafa. Þannig gæti starf hans verið markvissara. Þau töldu öll náms- og 

starfsráðgjafann vera lykilpersónu í starfi skólans og mikilvæga fyrir nemendur á öllum stigum 

skólans. Verkefni náms- og starfsráðgjafans væru þó misjöfn eftir aldri nemenda. Jafnframt 

má túlka það af orðum þeirra að hlutverk náms- og starfsráðgjafa gæti verið fyrirbyggjandi, en 

til þess þurfi aukið fjármagn og starfssvið náms- og starfsráðgjafa þyrfti að vera skýrari.  

3.2 Fyrirbyggjandi aðgerðir og hindranir  

Viðmælendurnir voru allir sammála því að margt mætti gera betur í grunnskólanum og 

samfélaginu til þess nemendum liði vel í skólum. Þegar viðtölin voru skoðuð kom í ljós að 

skólastjórar töldu ýmsar hindranir á því að nemendur fengju besta mögulega undirbúninginn 

fyrir áframhaldandi nám. Undirþemun sem komu fram voru fyrirbyggjandi aðgerðir í 

grunnskólum, geðrænn vandi/vanlíðan, kennsluhættir, skortur á úrlausnum og fjármál. 

3.2.1 Fyrirbyggjandi aðgerðir í grunnskólum 

Öll voru þau sammála um að til þess að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum þyrfti að 

taka í taumana miklu fyrr en nú væri gert. Rúna taldi að það þyrfti að byrja á því að gera 

róttækar kerfislegar breytingar. Hún nefndi atriði eins og öflugra kennaranám, meira fjármagn 

til skólanna til að mæta aukinni fjölbreytni og til að styðja betur við alla nemendur. Hún sagði:  

Efla þarf enn frekar faglega vitund kennara með markvissara og öflugra 
kennaranámi sem þarf að skila fólki inn í vel launuð störf. Skólakerfið þarf aukið 
fjármagn til þess að mæta nýjum og ögrandi verkefnum eins og t.d. fjölmenningu. 
Það þarf að halda fókus á því sem skiptir mestu máli sem er læsi. Það er ekki gert 
með því að gefa út sparibókina Hvítbók svoleiðis átök skila engu. Það þarf 
hugarfarsbreytingu sem felst í því að skólar fái aukið fjármagn, bæði til að greiða 
hærri laun og til þess að styðja við nemendur. Með þessu komumst við hálfa leið 
að markmiðinu, foreldrar og nærsamfélag barna eru svo sterkasta aflið til að stuðla 
að því að hugarfar barna þróist í þá átt að menntun sé máttur og að þau haldist 
sem lengst í skóla ... nærsamfélag virðist hafa meiri áhrif á viðhorf til náms en skóli 
og foreldrar og er því ljóst að ábyrgðin á brotfalli úr framhaldsskóla er 
samfélagsins, ekki bara skóla eða foreldra. 

Sigurður var á sama máli og sagði einu leiðina til þess að fyrirbyggja brotthvarf úr 

framhaldsskólum vera að „sinna börnum betur í grunnskóla sem við vitum að munu falla brott 

í framhaldsskóla“ og þar var hann að tala um nemendur sem byggju við erfiðar félagslegar 

aðstæður og börn sem ættu við sálrænan og geðrænan vanda. Sigurður taldi einnig brýna þörf 

fyrir að sálfræðingar og félagsráðgjafar kæmu að störfum grunnskólanna. Allir þessir aðilar 

kæmu á einhvern hátt að vellíðan og geðheilbrigði nemenda „yfirvöld þurfa bara að hækka 
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skatta og bæta þjónustuna“ sagði hann. Mikill hluti af þeim málum sem náms- og 

starfsráðgjafarnir fengju inn á borð til sín gætu félagsráðgjafar sinnt og náms- og 

starfsráðgjafarnir gætu þá sinnt betur „námslegum og starfslegum“ málum. Hann sagði líka: 

„reynslan sýnir að félagsleg mál þola ekki bið. Þau bíða hins vegar núna vegna þess að 

þjónustumiðstöðvar anna ekki verkefnunum“.  

Tómas talaði um að nú í dag væru margir nemendur mjög vanvirkir og að þeir nemendur 

ættu erfitt með að finna hjá sér hvöt og áhuga til að standa sig í framhaldsskóla. Hann var 

sannfærður um það að með því að stuðla að aukinni virkni nemenda væri hægt að fyrirbyggja 

brotthvarf. Hann sagði: 

Núna, þegar við horfum á þessa einstaklinga sem eru hjá okkur í sko 9. og 10. bekk 
sem að eru eiginlega fegnastir því, sérstaklega svona einstaklingar sem að bara 
læra að þegja, eru ekki með læti, þá eru þeir bara svolítið látnir í friði og svo 
merkjum við að þau læra ekki heima, en það er ekki mikið gert úr því, að það verður 
svona bara nóg. Að þeir krakkar munu náttúrulega aldrei skila sér neitt í 
framhaldsskóla, það er einhvern veginn að þú finnir einhverja hvöt að það verði 
einhver virkni og því fyrr sem þú fattar það að þú ert góður í dönsku eða 
náttúrufræði eða stærðfræði eða íslensku eða hvað það er, eða þú ert góður í 
hópvinnu eða þú ert góður í þessu. Að það verði svolítið þannig að það verði þín 
mótiversjón til þess að, ok ég er góður í einhverju. 

Birkir taldi mikilvægt að til væru úrræði fyrir nemendur sem ættu í hegðunar- og 

skólasóknarvanda, sem hægt væri að grípa til. Hann sagði að eins og staðan væri núna væri 

lítið hægt að gera ef ekki næðist samstarf við foreldra og oft næðist það ekki fyrr en það væri 

orðið of seint. Hann sagði: 

Ég held bara að þegar það fer að bera á einhverju mætingaleysi, agavandamálum 
svo framvegis að geta gripið strax inní. Þá þarf að eins og í grunnskóla að vera til 
staðar bæði úrræði og ekki síst samstarf við foreldra og það þurfi ekki alltaf að 
mála foreldra útí horn til þess að þeir opni fyrir umræðuna og mála foreldra út í 
horn getur tekið allt að uppí kannski 5 -6 ár þá er það kannski ekki fyrr en bara er 
komið upp á miðstigið að farið að vinna saman sko. Það eru alltof mörg dæmi um 
þetta. 

Ragnar sagði að til þess hægt væri að fyrirbyggja brotthvarf þyrftu grunnskólarnir að 

viðurkenna að þeir gætu hugsanlega þurft að breyta áherslum sínum. Það yrði að leggja meiri 

áherslu á markvissa og jafnvel einstaklingsmiðaða fræðslu um það hvað nemendum stæði til 

boða að loknum grunnskóla. Hann sagði: 
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Einhvers konar einstaklingsleiðsögn og markvísar kynning á hvað er í boði ... bæði 
námslega og hvað varðar framtíðarstörf ... já brjóta upp einhvern veginn þessa 
jarðvinnslu og og og að þau finnist þau hafa eitthvert raunverulegt val, getið valið 
svolítið að þá á eigin forsendum.  

Hann talaði um mikla hjarðhegðun meðal unglinga, sem honum fannst eðlileg upp að vissu 

marki, því á þeim aldri væri mikilvægt að tilheyra hópi. En þó væri nauðsynlegt að koma í veg 

fyrir að nemendur veldu framhaldsskóla undir þeim formerkjum að „allir fari þangað“. En þá 

þyrfti breyttar áherslur í námi:  

Markvissari tengingu grunnskólans við þá atvinnulíf, eða það sem er í boði og við 
þurfum að gera það fyrr örugglega en við erum að gera það, þetta fer mest fram á 
tveimur síðustu árunum, en við þurfum held ég að teygja okkur aðeins lengra. Ég 
held það sé kannski ekki endilega aksúalt fyrir krakka fyrr en svona í 7. bekk, 
eitthvað svoleiðis. En en samt sem áður þurfa að vera í skólanum tækifæri til þess 
að máta sig við ýmislegt. 

Fyrirbyggjandi aðgerðir lágu viðmælendum mínum greinilega þungt á hjarta. Þau voru öll 

sammála því að byrja fyrirbyggjandi aðgerðir strax í grunnskólanum. Allir voru viðmælendurnir 

sammála því að það þyrfti að samræma aðgerðir og að leggja meira fjármagn í grunnskólann 

til að hægt væri að halda betur utan um börnin. Það var þeirra sýn að róttækar aðgerðir þyrfti 

til að hægt væri að fyrirbyggja brotthvarf. Sálfræðingar, félagsráðgjafar, náms- og 

starfsráðgjafar og kennarar ásamt foreldrum þyrftu allir að vinna saman að því að nemendum 

liði vel í skólanum. Jafnframt voru flestir sammála því að það þyrfti að taka á vandamálum 

heildstætt af öllum aðilum strax og þau kæmu upp. Að auki var það þeirra tilfinning að meiri 

stuðning þyrfti við nemendur á fyrsta ári í framhaldsskóla. Sumir voru þó á þeirri skoðun að 

hægt væri að fyrirbyggja vandamál í skólum með því að hvetja þau í að vera virkir þátttakendur 

í náminu og samfélagi skólans.  

3.2.2 Þróun kennsluhátta 

Tómas sagði að það væri ýmislegt í skólastarfi sem þyrfti að huga að og ýmsar hindranir sem 

skólastjórar þyrftu að yfirstíga til að ná farsælli lausn. Hann talaði um að mikilvægt væri að efla 

virkni nemenda í kennslustund og að helsta hindrunin í þeim efnum væri fjöldi barna í hverjum 

hóp og viðhorf kennara til breyttra kennsluhátta. Hann sagði: „mjög stórir þröskuldar [eru] þar 

á veginum og það er kannski það sem [við] erum að reyna núna að horfa til, hvernig við getum 

látið 28 barna bekk eða 28 barna hóp, þú veist verið þannig að allir séu virkir.“ Hann sagði að 

til þess þyrfti að beita fjölbreyttum kennsluháttum, vera með mismunandi hópa, vera dugleg 
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að brjóta hópinn upp með fjölbreyttum verkefnum. Tómas andvarpaði og varð alvarlegur í 

bragi þegar hann greindi frá því að kennarar væru misjákvæðir fyrir breyttum kennsluháttum 

og að yngri kennarar væru jákvæðari en þeir eldri. Hann sagði: 

Það er auðvitað ljótt að segja það náttúrulega, yngra fólkið er jákvæðara fyrir þessu 
heldur en þeir sem eru búnir að vera hér í 30 ár. Þeim finnst sumum hverjum þetta 
vera svoldið svona færa vald út til krakkana, en það hefur gengið ágætlega að tala 
um það og það er alveg rétt að það er verið að, það er ekki lengur þannig að maður 
lemji kennarapriki í borðið „hafið þið hljóð, nú ætlum við að læra um Egyptaland 
til forna þar voru faróar, skrifið þið niður, þar var þetta. Það er auðvitað svoldið 
verið að hrista það kerfi allt til sko. Þannig að mér finnst allir vera í umræðunni 
sammála því en það er svoldið svona praksisinn sem við þurfum svona „já manstu“ 
við ætlum að gera þetta svona. Og það er svoldið það sem við stjórnendur erum 
svoldið að læra af hversu mikið við þurfum að ganga eftir því eða í rauninni og 
hversu  mikið við þurfum að bakka fólk upp í því. 

Rúna taldi kennara yngri barnanna vera flinkari en til dæmis kennarar á unglingastigi að vinna 

eftir því skipulagi, að nemendur sjái af hverju og til hvers þau væru að læra það sem þau væru 

að læra, en gat ekki bent á ástæðuna fyrir því. Hún sagði kennarana alltaf vera að átta sig betur 

og betur á því hversu miklu máli það skipti að skipuleggja kennslustundirnar vel og að 

nemendur vissu alltaf hvaða verkefni væri framundan, hvers væri ætlast af þeim og af hverju. 

En hún sagði að kennarar þyrftu þjálfun og stuðning til að takast á við breytt vinnubrögð og -

umhverfi. Hún talaði einnig um að henni fyndist skólakerfið vera eða hafa verið á villigötum 

þar sem aðaláherslan hefði verið á að komast yfir sem mest námsefni. Hún sagði: 

Ég held að það sé svolítið ríkt í íslenskum kennurum að þeir verði svolítið stressaðir 
ef þeir eru ekki að komast yfir nógu mikið af efni. Í staðinn fyrir að þeir séu að 
nemendur séu að komast að einhverjum skilningi og ná einhverri hæfni í greininni 
skiluru geta nýtt sér hana sem slíka. 

Ragnar, Tómas og Birkir töldu þær breytingar sem gerðar voru á nýjustu námskránni kölluðu á 

breytta kennsluhætti. Tómas sagði: „námskrárbreytingar kalla auðvitað á breyttar 

kennsluaðferðir og breytta svona nálgun“. Að mati Ragnars hafði þróun kennsluhátta á 

unglingastigi verið of hæg miðað við á mið- og yngsta stigi. Hann sagði:  „þar [á unglingastigi] 

hefur kannski svona fram undir þetta, hefur mér fundist vera kannski hægasta þróunin í 

kennsluháttum“. En hann sagði að með nýja námsmatinu hefðu kennarar á unglingastigi, í 

hans skóla að minnsta kosti, þurft að breyta námsmati og kennsluháttum almennt sem hann 

taldi vera jákvæða þróun. Hann sagði: 
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Mér hefur fundist það hér í skólanum að að að það hafi með þessu nýja námsmati 
… það að kennurum þar [í 10. Bekk] var svona svolítið þrýst í að breyta. Ég fagna 
þessu nýja námsmati og held að það sé gott og að það muni hafa jákvæð áhrif, mér 
finnst ég farinn að finna þessi jákvæðu áhrif, og þeir krakkar sem að ég hef talað 
við, þeim líkar í það minnsta vel við þá nálgun sem kennarar hafa bara í því 
samhengi. 

Ragnar talaði um að með þessu nýja námsmati væri auðveldara fyrir kennarana að segja 

nemendum til hvers væri ætlast af þeim og hvernig þeir gætu gert betur. Hann sagði: „það 

bæði held ég breyti hugsun kennarana varðandi námið og og og hjálpi krökkunum“. Hingað til 

hefðu kennarar verið að setja óljósar kröfur á nemendur. Hann sagði að ein frásögn nemanda 

sæti bæði í sér og öðru starfsfólki skólans; „Það er oft sagt við okkur [nemendurna], þú getur 

gert betur, þetta er ekki alveg nógu gott, þú getur gert betur, en það er ekki nógu oft sagt við 

okkur, hvað við eigum að gera til þess að gera betur“ og með því taldi Ragnar að nýja 

námsmatið hjálpaði kennurunum að gera skýrari kröfur á nemendurna og að það gerði þeim 

auðveldara með að setja sér markmið. 

Birkir var mjög hugsi þegar hann talaði um hvernig fjölbreyttir kennsluhættir gætu skipt 

sköpum í skólastarfi og ráða má af svörum hans að honum fannst kennarar kannski ekki nógu 

duglegir við að nýta sér alla þá fjölbreytni sem væri í boði. Hann talaði jafnframt um mikilvægi 

þess að nemendur þyrftu að hafa tækifæri til þess að eiga meira frumkvæði í námi. Birkir sagði:  

Síðan er það þetta bara, þetta breytta samfélag, það er þá mjög margt sem kallar 
á athygli nemenda á grunn og efri eða sko unglingastigi og fyrstu bekkjum 
framhaldsskólans, sem kallar á athygli þeirra sem kannski truflar þau þá við námið, 
… auðvitað verður að skapa áhuga nemenda á viðfangsefnunum og þar erum við 
nú að horfa fram á að auka fjölbreytni í skólastarfi. Ég held að í þeim tilfellum þegar 
maður sér kennara virkilega leggja sig fram við að nýta sér nýjustu tækni, þróa sig 
áfram, ekki hanga alltaf í sömu kennsluaðferðunum tek sem dæmi bara 
eyðufyllingar … í staðinn fyrir að fara út í eitthvað sem er að gefa nemendur meiri 
eða frumkvæði. 

Viðmælendurnir töluðu flestir um að kennsluhættir færu batnandi, en enn væri hægt að gera 

betur. Fjórir viðmælendur töldu kennsluaðferðir sem væru eða hefðu verið notaðar, þangað 

til í vetur, hindruðu góðan undirbúning nemenda fyrir frekara nám. En augljóst var að þeim 

fannst erfitt að viðurkenna það, kannski vegna þess að hluta til var það á þeirra ábyrgð hvernig 

kennslan fór fram. Það má túlka orð þeirra þannig að þeir væru sammála um það að kennarar 

hefðu hingað til ekki verið nógu duglegir að nýta sér fjölbreytta kennsluhætti sem hefði þá 

orðið til þess að sumir nemendur yrðu áhugalausir og sæju ekki tilgang með náminu. Þau 
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fögnuðu öll nýrri námskrá sem varð til þess að kennarar neyddust til að breyta kennsluháttum 

sínum. Þessar breytingar hefðu þó farið misvel í kennarana. Fyrirlestrar og aðferðir þar sem 

námsefnið væri tuggið ofan í nemendur væru á undanhaldi. 

3.2.3 Geðrænn vandi/vanlíðan 

Allir þátttakendur töluðu á einhvern hátt um vanlíðan nemenda og að mismunandi 

birtingaform hennar hefðu áhrif á námsárangur. Sigurður talaði um að „gífurleg vandamál 

[séu] í þessu samfélagi varðandi geðheilbrigði barna og ungmenna“. Hann sagðist hafa reynt 

að benda á þennan vanda en yfirvöld hlustuðu sjaldnast. Hann taldi þennan vanda vera 

grafalvarlegan og enn alvarlegra væri að yfirvöld virtust ekki vera að gera neitt í þessum 

málum. Hann var augljóslega orðinn frekar æstur þegar hann sagði: 

Breiðavíkurbörnin voru börn sem áttu í félagslegum og sálrænum erfiðleikum og 
þeim var skúbbað, auðvitað í skelfilegar aðstæður, út á land. Þar var samfélagið 
einhvern vegin að bregðast við, en gerði það með reyndar með skelfilegri 
niðurstöðu, í dag er ekki einu sinni brugðist við, það er ekkert gert 

Hann sagði að þó það væri byrjað að skima eftir þunglyndi nemenda í 9. bekk og þeim sem 

kæmu illa út úr þeim skimunum væri boðið á námskeið hjá þjónustumiðstöðinni þá væri biðin 

eftir sálfræðiaðstoð alltof löng, jafnvel einhver ár. Hann sagði það vera alltof lítið að 450 barna 

skóla hefði „aðgang að 25% sálfræðingi“. 

Birkir var mjög hugsi þegar hann ræddi um hvernig skólinn gæti stutt við andlega líðan 

nemenda. Hann talaði um að það vantaði meiri stuðning inn í grunnskólana til þess að koma 

til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda „skólinn … þarf að fá aðstoð einhverra utanaðkomandi 

til að styðja við vanlíðan nemenda“. Hann taldi upp að vissulega gætu þeir leitað til 

félagsþjónustunnar og heilsugæslunnar en að mikið væri að gera á þessum stöðum og því mjög 

langið biðlistar og alltof mikið álag, þannig að hjálpin á þessum stöðum væri mjög takmörkuð. 

Hann sagði að umræðan um líðan nemenda í samfélaginu væri til góða en hún yrði vissulega 

til þess að börn opnuðu sig meira og þá reyndi á stoðþjónustuna sem að hans sögn væri í 

molum.  

Tómas var mjög hugsi yfir því hverjar ástæður brotthvarfs væru og taldi ástæðurnar 

margþættar. Það heyrðist vel að honum fannst ekki nógu vel tekið á þeim málum af hendi 

yfirvalda. Hann var beinskeyttur þegar hann sagði: „ þetta [eru] ekki ... krökkunum sem líður 

vel í framhaldsskólunum sem eru að hætta, þetta eru krakkar sem líður illa sem eru að hætta“. 
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Hann taldi margar ástæður liggi þar að baki til að mynda að nemendur ættu kannski erfitt með 

að aðlagast framhaldsskólanum, kannski vegna þess að þau völdu ekki rétta framhaldsskólann. 

En svo sagði hann með mikilli áherslu að nemendum væri oft byrjað að líða mjög illa í 

grunnskóla, þannig að þessi vanlíðan byrjaði ekki í framhaldsskólanum. En hann sagði 

jafnframt að þó svo vandinn væri margþættur „[þurfi] einhvern vegin að ramma betur inn hvar 

hver getur sko gert sitt sko“ og var hann þá að tala um að bæði skólastigin þyrftu að gera betur. 

Hann sagði grunnskólanemendur ekki vera að fá nógu mikla aðstoð. Hann sagði: 

Þá er ég að tala um náms- og starfsráðgjöf, ég er að tala um sálfræðiaðstoð, ég er 
að tala um nútímavandamálaaðstoð. Að þú þarf, það er bara við getum ekki horft 
framhjá því að það er stór hluti barna sem líður illa, og það er komið út fyrir, það 
hefur orðið gríðarleg breyting á 15 árum, gríðarleg breyting.  

Tómas talaði um að þó svo að lítið sem ekkert væri um það að nemendur hyrfu burt úr námi í 

þeirra skóla þá séu sumir nemendur á mörkunum. Hann sagði: 

Það eru fæst, það eru fáir sem droppa út úr skólanum hérna hjá okkur, en við erum 
komin með börn sem eru á mörkum þess og eru komin með vottorð fyrir kvíða og 
vottorð fyrir einhverjum hlutum sko, en við vitum alveg að krakkar sem eru hér að 
ströggla þegar þau eiga að fara að sjá um sig sjálf og eitthvað, þá droppa þau mjög 
mörg úr.  

Hann bætti við að strax í 1. bekk væri nemendum farið að líða illa í skólanum. Hans skoðun og 

reynsla væri sú að ástæðan fyrir því er að nemendur ættu erfitt með að aðlagast breyttu 

námsumhverfi „þau kunna illa á þetta system ... já fóta sig illa í stórum hópi, fóta sig illa í 

svona ramma sem stundataflan gerir“. Hann talaði einnig um að heimilisaðstæður nemenda 

væru misjafnar og það gæti haft áhrif á líðan barnanna í skólanum.  

Allir viðmælendurnir töldu geðræn vandamál og vanlíðan væri stór þáttur í því að 

nemendur hyrfu úr námi. Þeirra persónulega reynsla var sú að fleiri og fleiri nemendur glímdu 

við einhverskonar vanlíðan og nánast engin úrræði væru í boði.  

3.2.4 Skortur á úrlausnum 

Flest töluðu þau um að skortur á stuðningi og úrlausnum á vandamálum nemenda væru 

ástæður brotthvarfs. Tómas sagði að nauðsynlegt væri að finna lausnir fyrir þá einstaklinga 

sem ekki væru tilbúnir til þess að fara í framhaldsskóla, eins og þeir væru uppbyggðir í dag. 

Honum fannst uppbygging starfsnáms henti illa þeim nemendum sem ættu í erfiðleikum með 

bóknám eða væru ekki tilbúnir til þess að halda áfram í bóknámi. Hann sagði ástæðuna fyrir 
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því vera að mikið bóklegt nám færi fram fyrsta árið í starfsnámi. Honum var mikið niðri fyrir 

þegar hann talaði um nemendur sem ekki virtust hafa þann hvata sem þyrfti til þess að halda 

áfram í bóklegu námi. Hann sagði: „Ætlum við að segja, haltu áfram að læra, ætlum við að 

segja, heyrðu, taktu þér pásu og farðu þar sem þú ert vel liðinn og vinnur í þessu geira og svo 

skaltu koma inn þegar þú ert tilbúinn?“.  

Birkir taldi að í núverandi kerfi þar sem allir fengju inngöngu í framhaldsskóla þá hlyti að 

þurfa fjölbreyttari úrlausnir „það er ekki verið að taka tillit til þeirra sem eiga við 

námserfiðleika, andlega erfiðleika og svo framvegis að stríða, það þarf kannski bara miklu 

meira til“ og átti hann þar við þann undirbúning sem nemendur fengju í grunnskólanum. Áður 

fyrr hafi kannski helmingur fengið inngöngu í framhaldsskólann, hinn helmingurinn fór að 

vinna og því bar kannski ekki eins mikið á vandamálunum. Sigurður, Ragnar og Birkir voru 

sammála því að ein af mörgum ástæðum fyrir brotthvarfi nemenda væri áhugaleysi nemenda. 

Ragnar taldi grunnskólann hafa mistekist að glæða áhuga og efla jákvætt viðhorf þeirra sem 

hyrfu burt úr námi. Hann sagði að ein af ástæðum brotthvarfs úr námi væri að nemendurnir 

væru að fara í nám sem á einhvern hátt hentaði þeim ekki „þau … fara inn á námsleiðir sem 

henta þeim ekki og þau ráða ekki við“. Hann taldi að þau væru mörg hver að verða leið á 

bóknámi þegar þau lykju grunnskóla en færu síðan í áframhaldandi bóknám „þá heldur bara 

þessi leiði áfram að byggjast upp og þau hætta“. Hann sagði: 

Okkur tekst það þá ekki hjá þessum nemendur að glæða áhuga þeirra á námi eða 
eða eða hérna eða að efla með þeim þessi viðhorf sem mér finnst svo mikilvægt 
að hjálpa þeim með. En auðvitað er það líka það að að að hérna okkur mistekst 
með suma krakka að hjálpa þeim að að efla sinn grunn og og hérna og finna rétta 
leið líka og ég held hef það einhvern veginn á tilfinningu að að krökkum sem að 
hverfa úr námi í framhaldsskóla sé bara í vitlausum skóla að að læra hlut sem ekki 
henta þeim vegna þess að það er það er svona hjarðhegðun eftir eftir grunnskóla 
svolítið hvert þau fara. 

Hluti af vandamálinu væri að samfélagið gerði kröfur um að allir færu í framhaldsskóla, sagði 

Tómas. Það yrði til þess að nánast allir skráðu sig í nám, hvort sem þau hefðu áhuga eða ekki 

en hyrfu svo burt á innan við tveim árum, því það hentaði þeim betur að fara að vinna og koma 

svo aftur inn þegar þau hefðu áhuga. Ragnar talaði á svipuðum nótum og sagði „svo þekkir 

maður fólk sem að hefur droppað út ef maður getur sagt sem svo … en hefur síðan fundið síðar 

meir einhvern tilgang og markmið“. Tómas sagði: 
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Ég held líka að ákveðinn partur af droppoutinu er náttúrulega það að nú er 
náttúrulega búið að gera þá kröfu á krakkana að þau fari eitthvert í eitthvað nám 
sem er jákvætt en en valkosturinn að fara ekki í nám er einhvern veginn orðinn svo 
vondur ... barn kemur út úr grunnskóla og er ekkert mótiveraður í námi en gengur 
ágætlega í vinnu fer samt í skóla en flosna kannski á fyrsta mesta lagi öðru ári vegna 
þess að þar einhvern vegin finnur hann sig ekki en getur svo fundið sig 
einhversstaðar í vinnu sko. Þegar við erum með krakka sem við skynjum að hefur 
enga motiversjón til þess að læra, hvað ætlum við að segja við hann?  

Sigurður setti spurningamerki við það að allir þyrftu endilega að fara í framhaldsskóla. Hann 

taldi að sumir væru búnir að fá nóg af námi eftir grunnskólann, jafnvel þó svo þeim hefði 

gengið ágætlega í grunnskóla. Honum fannst ekki hægt að segja að það væri slæmt að sum 

ungmenni veldu að fara ekki í framhaldsskóla. En honum finnst samt sem áður að það þyrfti 

að tryggja það að nemendur sem veldu að fara út á vinnumarkaðinn strax eftir grunnskóla 

gerðu það ekki vegna þess að „kerfið hafi brugðist honum á einhvern hátt“. Hann átti við að í 

núverandi kerfi væri svo mikið álag á þeirri þjónustu sem í boði væri að það tæki mörg ár að 

fá aðstoð fagaðila. Hann lagði áherslu á að „við verðum að vera viss“ sem bendir til þess að 

honum fyndist meiri líkur en minni að hægt hefði verið að aðstoða þá nemendur sem hafa 

horfið burt úr námi. Hann bætti jafnframt við að hann hefði ekki áhyggjur af því þó svo hluti af 

nemendum veldi frekar að gera eitthvað annað „sumir velja að taka sér hlé um tíma og koma 

svo aftur inn“. 

Flest töluðu þau um að auka þyrfti stuðning við nemendur og fjölga úrlausnum. Einnig töldu 

vanta meiri fjölbreytileika í námið þar sem að sumir nemendur væru ekki tilbúnir til þess að 

halda áfram í bóknámi. Einn viðmælandi tók það fram að ekkert óvenjulegt væri að nemendur 

veldu það að fara ekki í framhaldsskóla að grunnskóla loknum. En tók það skýrt fram að við 

þyrftum að vera viss um að það væri ekki vegna þess að kerfið hefði brugðist þeim á einhvern 

hátt.  

3.2.5 Fjármál 

Öll höfðu þau svipaða sögu að segja þegar þau lýstu þeim hindrunum sem þau þyrftu að greiða 

úr á degi hverjum. Fjárhagsvandamál og niðurskurður hefði vissulega sett sinn svip á 

skólastarfið að þeirra mati og þau sögðu öll að huga þyrfti vel að því í hvað þau settu 

peningana. 

Ragnar talaði um að reynt væri að gera raunhæfar kröfur til nemendanna og taka tillit til 

þeirra allra. En hann sagði jafnframt að skólarnir væru mjög almennir með fjölbreytta flóru 
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nemenda. Fyrir suma nemendur væri bara nóg að vita að kennararnir væru til staðar, á meðan 

aðrir nemendur þyrftu mikla „handleiðslu í gegnum skólann“. Hann sagði líka að þau reyndu 

eftir fremsta megni að standa vel að stuðningi við nemendur en að fjárhagur skólans hindraði 

stjórnendur í að veita eins mikinn stuðning og þörf væri á. Þungur á brún sagði hann „við 

[erum] með þrátt fyrir [það] hérna þetta fyrirbæri og hugmyndafræði, skóli án aðgreiningar“. 

Ragnar sagði að það vantaði líka töluvert upp á þann stuðning sem afburðanemendur fengju í 

grunnskólum í Reykjavík og að skólarnir væru almennt ekki nógu vel settir fjárhagslega til að 

„finna tækifæri fyrir nemendur sem eru framúrskarandi“. Ragnar taldi ekki síður mikilvægt að 

koma til móts við þann hóp heldur en þá sem þyrftu aðstoð við námið. 

Rúna talaði um að það fjármagn sem skólinn fengi fyrir sérkennslu væri að mestu notað í 

yngri nemendur og þar með væru þeir sem þyrftu á sérkennslu að halda í unglingadeild ekki 

að fá jafn markvissa sérkennslu og þörf væri fyrir. Hún taldi ekki vera hægt að eyða minna 

fjármagni í sérkennslu á yngsta og miðstigi því mikilvægt væri að byggja upp ákveðinn grunn 

með það að markmiðið að þegar komið væri á unglingastigið væru þau farin að geta unnið 

sjálfstætt og gætu þá frekar leitað til sérkennara á eigin spýtur heldur en að það væri markviss 

sérkennsla í gangi. En hún var sammála Ragnari um að í grunnskólum sé fjölbreytileiki 

nemendanna mjög mikill og erfitt væri að koma til móts við þarfir allra, hvort sem þeir hefðu 

sérþarfir eða ekki. Einnig væru þau með hóp af nemendum í starfstengdu námi. Það væru 

nemendur sem ættu erfitt með bóklegt nám en dregið hefði verið úr fjármögnun í starfstengda 

námið. Henni fannst það mjög slæmt þar sem svoleiðis nám hentaði hópi nemenda miklu 

betur heldur en bóknám. 

Birkir talaði um að endalaust væri hægt að gera betur í að bæta starfsemi grunnskólans. 

Hann var ómyrkur í máli þegar hann talaði um fjárhag skólans og sagði að þrátt fyrir að 

ráðamenn hjá borginni töluðu um það að niðurskurður til grunnskólanna kæmi ekki niður á 

grunnnámi þá væri það bara alls ekki rétt. Hann sagði:  

Það þarf að bæta aðstöðu og þá þarf peninga til þess, meira fjármagn, örugglega 
endalaust hægt að bæta, það bara segir sig sjálft eiginlega. En hérna … rekum við 
skólann fyrir það fjármagn sem okkur er ætlað og það má alveg hafa sig allan fram 
við það að, að bara stýra því með þeim hætti að við komum út réttum megin við 
núllið, það er aldrei mikill afgangur þar, þvert á móti og allir þekkja hrunið og það 
hafa verið skorið niður og að eitthvað sem heitir grunnnám eigi að hafa sloppið, þá 
hefur það ekkert sloppið. Allt sem hefur verið skorið niður lendir í grunnskólum, 
það lendir líka á grunnnámið óbeint. 
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Að auki bætti hann við að ekki væru til nógu miklir peningar til að hjálpa þeim nemendum sem 

ættu við námserfiðleika að stríða. Hann sagði: 

Ég hefði viljað gjarnan sjá okkur geta hjálpað eða styrkt betur nám og undirbúning 
krakka sem eiga við námserfiðleika að stríða, þeir tímar sem kallast stuðningur, 
eða aðstoð er hefur verið hér í mjög takmörkuðu mæli. 

Fjárhagsvandræði voru viðmælendum mínum ofarlega í huga og töldu þeir allir að fjárskortur 

hefði neikvæð áhrif á starfsemi grunnskólanna. Þeir töluðu um fjölbreytileika nemenda sem 

þýddi að úrræði og aðstoð þyrftu að vera fjölbreytt. En eins og staðan væri í dag væri ekki úr 

nægu fjármagni að spila til að veita þá aðstoð. Þeir töldu að erfitt væri að halda uppi 

fyrirbyggjandi aðgerðum ef ekki væri nægt fjármagn til staðar. 
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4 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á sýn skólastjórnenda í grunnskólum í 

Reykjavík á því hlutverki skólanna að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám. Jafnframt 

var lögð áhersla á að fá fram hvað hægt væri að gera betur til að draga úr brotthvarfi úr 

framhaldsskólum og hverjar væru helstu hindranirnar. Helstu niðurstöður voru að allir 

viðmælendurnir töldu eitt meginhlutverk grunnskólans vera að undirbúa nemendur fyrir 

áframhaldandi nám. Fimm viðmælendur sögðu að mikilvægur hluti af undirbúningi nemenda 

fyrir áframhaldandi nám væri meðal annars að efla alla þrjá undirþætti skuldbindingar. Hjá 

einum viðmælenda kom aðeins fram vitsmunaleg skuldbinding. Allir töldu þeir að náms- og 

starfsráðgjafinn væri lykilpersóna þegar kemur að undirbúningi nemenda til áframhaldandi 

náms. Þeir tengdu undirbúninginn þó aðallega við unglingastigið en sumir nefndu miðstigið 

líka. Þeim fannst öllum að byrja þyrfti á fyrirbyggjandi aðgerðum strax í grunnskóla en tengdu 

það að litlu leyti við skuldbindingu nemenda til náms heldur einblíndu frekar á úrlausnir 

vandamála. Sumir töluðu þó um að vellíðan og virk þátttaka nemenda í skólastarfi væri 

mikilvæg til að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum. Til þess að geta unnið markvisst 

fyrirbyggjandi starf í grunnskólunum þarf að mati þátttakenda breytta kennsluhætti og aukið 

fjármagn til skólanna.  

Stór hluti íslenskra ungmenna lýkur ekki framhaldsskóla heldur hverfur burt úr námi, oftast 

á fyrstu tveimur árunum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Brotthvarf er ferli sem 

byrjar snemma á skólagöngu nemenda og þess vegna skiptir undirbúningur nemenda í 

grunnskólum fyrir áframhaldandi nám miklu máli (Newmann o.fl., 1992; Finn, 1989; 

Rumberger, 2008). Niðurstöðurnar rannsóknarinnar bentu til að  grípa þurfi til fyrirbyggjandi 

aðgerða miklu fyrr en nú er gert. Snemmtæk inngrip og forvarnir eru mikilvæg til að koma í 

veg fyrir þá þætti sem spá fyrir um brotthvarf. Rannsóknir hafa sýnt að þegar fer að bera á 

skorti á vitsmunalegri og hegðunarlegri skuldbindingu hafa inngrip lítil áhrif og líkurnar á 

brotthvarfi nemenda aukast til muna (Rodrígues og Conchas, 2009; Suh og Suh, 2007).  

Niðurstöðurnar benda til þess að skólastjórar séu meðvitaðir um að eitt af verkefnum 

grunnskólans sé að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskóla. Þó komu ekki fram afgerandi svör 

um hvernig skólinn ætti að standa að því né hverjar áherslurnar ættu að vera. Helmingur 

þátttakenda sögðu að til að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskóla vanti frekari úrlausnir fyrir 

nemendur í grunnskólum sem nú þegar eru farnir að sýna áhættuþætti eins og að mæta ekki 
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í skólann eða á annan hátt eru farin að láta í ljós vanlíðan. Þetta er í andstöðu við niðurstöður 

rannsóknar Rodrígues og Conchas (2009) og Suh og Suh (2007) um að grípa þurfi til 

fyrirbyggjandi aðgerða áður en áhættuþættir koma upp hjá nemendum. 

Allir viðmælendurnir töldu að eitt af mörgum markmiðum grunnskólans væri að undirbúa 

nemendur fyrir áframhaldandi nám, eins og stendur í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Aftur á móti benda niðurstöðurnar til þess að skólastjórar 

telji það ekki nauðsynlegt að allir nemendur fari í framhaldsskóla, að minnsta kosti ekki strax 

að loknum grunnskóla. Yfirvöld hafa gefið út þá yfirlýsingu um að minnka þurfi brotthvarf 

nemenda úr framhaldsskólum og vilja að meira en helmingur þeirra nemenda sem byrja í 

framhaldsskóla klári á tilsettum tíma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Fram 

kom hjá sumum þátttakendum að grunnskólinn sé að þeirra mati almennur, hafi marga 

snertifleti og búi nemendur ekki aðeins undir framhaldsskólann heldur einnig lífið sjálft. Því 

má velta fyrir sér hvort grunnskólastigið sé mögulega of almennt, það er að það hafi of marga 

snertifleti, og standi of lengi. Nemendur fái þannig ekki nógu mikil tækifæri til þess að 

uppgötva sjálf sig, áhuga sinn og styrkleika. Jafnframt má velta fyrir sér hvort að hvetja ætti 

nemendur fyrr en nú er gert til að setja sér markmið fram í tímann og velja þá námsgreinar í 

grunnskóla eftir því. Þannig sjá nemendur frekar hvaða tilgang námið þjónar og áhugi á því 

vaknar. Nýjustu kannanir benda til þess að tilgangsleysi og áhugaleysi nemenda í 

framhaldsskólum séu helstu orsakirnar fyrir því að nemendur hverfa burt úr námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014a; 2014b).  

Þátttakendur voru allir sammála því að náms- og starfsráðgjafinn væri lykilpersóna í starfi 

skólans sem nemendur geta leitað til og fengið aðstoð við undirbúning fyrir næsta skólastig. Í 

því felst kynning á framhaldsskólum og námsleiðum sem í boði eru í framhaldsskólum. Þeir 

sögðu einnig að leggja þyrfti meira uppúr markvissri náms- og starfsfræðslu nemenda til þess 

að auðvelda þeim ákvarðanatöku um hvert skuli stefna að grunnskóla loknum. Rannsóknir 

hafa sýnt að markviss náms- og starfsfræðsla stuðlar að farsælu náms- og starfsvali (Baker og 

Taylor, 1998; Brown og Ryan, 2000; Whiston og Oliver, 2005), minnkar líkur á brotthvarfi 

nemenda (Alþingi, 2008; OECD, 2004; Suh og Suh, 2007) og eykur skuldbindingu nemenda til 

náms (Lapan, 2004; Kenny o.fl., 2006; Orthner o.fl., 2013; Sutherlans o.fl., 2005). 

Þátttakendur virtust skilja mikilvægi náms- og starfsfræðslu upp að vissu marki, en þó ekki 

nógu mikið þannig að fræðslan gæti talist fyrirbyggjandi. Það samræmist niðurstöðum 
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nýlegrar rannsóknar, þar sem fram kom að það væru helst nemendur á efsta stigi grunnskólans 

sem fengju náms- og starfsfræðslu en þó aðeins lítill hluti (Helga Tryggvadóttir o.fl., 2014). 

Nokkrir þátttakenda töluðu einnig um að hlutverk náms- og starfsráðgjafans hjá yngri börnum 

væri helst að efla félagfærni og sjálfsmynd þeirra nemenda sem áttu í vandræðum á því sviði. 

Samkvæmt kenningu Super (1980) er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að uppgötva 

styrkleika sína, veikleika, áhuga, gildi, hæfni, hæfileika og persónuleg einkenni á vaxtarstiginu 

sem er frá fæðingu og að 14 ára aldri (Hartung, 2013). Aðeins tveir þátttakendur töldu að 

náms- og starfsfræðslan gæti nýst nemendum niður á miðstig. Jafnframt kom í ljós að flestir 

þátttakenda töldu að fjármagn vantaði í þennan málaflokk til hægt væri að byggja upp 

fyrirbyggjandi starf. Það samræmist fyrri umfjöllun um mikilvægi þess að stjórnvöld leggi fram 

skýra stefnumörkun í náms- og starfsráðgjöf svo hún verði markvissari og skili betri árangri 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016; Gysbers, 

2013). 

Í ljósi gagnrýni yfirvalda um að stór hópur grunnskólanema fái ófullnægjandi undirbúning 

fyrir framhaldsskólanám sem leiðir til brotthvarfs, og vegna þess hve mikilvægt það er fyrir 

samfélagið og nemendurna sjálfa að þeir haldi áfram í námi, má velta því fyrir sér hvort 

markmið grunnskóla séu nægilega skýr (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a; 

Rumberger, 2012). Það ætti ef til vill að vera aðalmarkmið grunnskóla að undirbúa nemendur 

á þann hátt að þegar þeir útskrifast úr grunnskóla séu þeir skuldbundnir námi og skóla, sjái 

tilgang með náminu, hafi jákvætt viðhorfi og mikinn áhuga (Archambault o.fl., 2009).  

Í niðurstöðunum komu fram nokkrir lykilþættir er varða undirbúning nemenda fyrir frekara 

nám og tengjast skuldbindingu nemenda. Þátttakendur töldu mikilvægt að nemendur sjái 

tilgang með náminu og að þeir hafi áhuga og metnað. Þessir þættir efla vitsmunalega 

skuldbindingu nemenda til náms (Bandura o.fl., 1996; Caraway o.fl., 2003; Finn og Rock, 1997; 

Fredricks o.fl., 2004). Einnig nefndu þátttakendur jákvætt viðhorf nemenda til náms, stuðning 

frá kennurum, vellíðan nemenda og góða sjálfsmynd. Þessir þættir efla tilfinningalega 

skuldbindingu nemenda til náms (Finn, 1993; Fredericks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

Þátttakendur töluðu einnig mikið um að virk þátttaka nemenda í náminu, agi og vinnulag skipti 

miklu máli. Rannsóknir hafa sýnt að þessir þættir efli hegðunarlega skuldbindingu nemenda til 

náms (Finn, 1993; Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003, Rumberger, 2004, 2012).  
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Ekki komu þó allir þessir þættir fram hjá öllum þátttakendum. Hjá langflestum þeirra er þó 

hægt að tengja orð þeirra við alla þrjá undirþætti skuldbindingar að einhverju leyti. Af 

niðurstöðunum mátti sjá að viðmælendurnir lögðu einna mesta áherslu á að efla vitsmunalega 

skuldbindingu nemenda og minnsta áherslu á tilfinningalega skuldbindingu. Rannsóknir hafa 

sýnt að mikilvægt sé að vinna með skuldbindingu út frá öllum þrem víddunum (Archamabault 

o.fl., 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt að þessar þrjár víddir skuldbindingar skarast og hafa áhrif hvor á aðra 

(Furlong o.fl., 2003; Fredricks o.fl., 2004; Christenson o.fl., 2012). Það sást greinilega í svörum 

þátttakenda þar sem þeir töluðu nokkuð um það hvernig ein eða tvær skuldbindingar höfðu 

áhrif á aðra. Til að mynda töluðu þeir um að ef nemendur sjá ekki tilgang með náminu og hafa 

ekki metnað þá fer þeim að líða illa, og það komi fram í hegðunarerfiðleikum sem verða þeim 

þá hindrun í námi. Þetta samræmist kenningu Alexander o.fl. (1997), Archamabault o.fl. 

(2009); Ensminger og Slusarcick (1992) þar sem þau lýsa því hvernig skortur á vitsmunalegri- 

og tilfinningalegri skuldbindingu hefur áhrif á hegðunarlega skuldbindingu.  

Mikið var rætt um mikilvægi virkrar þátttöku nemenda í náminu og hver ávinningur þess 

væri fyrir nemendur. Þátttakendum fannst mikilvægt að nemendur væru virkir þátttakendur 

því þannig mætti hvetja þá frekar og efla áhuga þeirra á náminu. Það samræmist niðurstöðum 

Wang og Eccles (2013) sem telja að með því að hvetja nemendur til að taka virkan þátt í starfi 

skólans megi auka líkurnar á því að þeir hafi áhuga á því sem þeir eru að læra og skuldbinding 

þeirra verði meiri (Rumberger, 2012). En jafnframt fannst þátttakendum mikilvægt að 

kennarinn virti nemendurna á þann hátt að þeir hefðu bæði frelsi til þess að fara sínar eigin 

leiðir í náminu, til dæmis með því að hafa sveigjanleika í verkefnavali og í því hvernig nemendur 

skila verkefnum.  

Þátttakendur töldu ekki síður mikilvægt að kennarinn veitti nemendunum jafnt stuðning og 

aga. Jafnframt var talað um að helsti ávinningurinn með virkri þátttöku í námi væri að 

nemendur fengju tækifæri til sjálfskoðunar og markmiðasetningar sem efldi jákvætt viðhorf til 

náms, og þeir sæju þar með meiri tilgang með náminu. Þetta samræmist skilgreiningu Mosher 

og Bradford (1985) þar sem nemendur teljast skuldbundnir námi og skóla þegar þeir vilja og 

hafa áhuga á að taka þátt í starfi skólans. Einnig töluðu mörg þeirra um að reynt væri að draga 

fram hvata hjá nemendunum til að gera verkefni sem þau hefðu áhuga á, og að þátttaka 

nemenda væri virkjuð. Þetta rímar við skilgreiningu Christenson o.fl. (2012) um hugtakið 
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student engagement sem þýðir bæði skuldbinding til náms og virk þátttaka nemenda í öllu 

skólastarfi.  

Þátttakendur töldu stuðning við nemendur mjög mikilvægan en fyrri rannsóknir hafa leitt í 

ljós að góður stuðningur í námi geti virkað hvetjandi fyrir nemendur (Connell og Wellborn, 

1991; Klem og Connell, 2004; Skinner og Bellmont; Wang og Eccles, 2013;). Hins vegar nefndu 

sumir þátttakendur að skortur á fjármagni stæði í vegi fyrir því að hægt væri að veita 

nemendum sem eiga í námserfiðleikum þann stuðning sem þeir þörfnuðust. Einnig kom fram 

að þátttakendur töldu að kennarar væru ekki nógu duglegir við að beita fjölbreyttum 

kennsluháttum og virkja nemendur í kennslustundum. Það samræmist íslenskum rannsóknum 

á starfsháttum kennara í grunnskólum Reykjavíkur (Birna Sigurjónsdóttir, 2015; Hafsteinn 

Karlsson, 2009; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2004; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1992). Rannsóknir hafa sýnt að með því að beita fjölbreyttum kennsluháttum, 

leyfa nemendum að taka ákvarðanir varðandi námið, bjóða upp á viðeigandi verkefni sem hafa 

þýðingu, og að nemendur viti hvers er vænst af þeim og kröfur séu sanngjarnar, megi efla 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla (Connell og Wellborn, 1991; Klem og Connell, 2004; 

Skinner og Bellmont, 1993; Tomlinson og Imbeau, 2010).  

Á hinn bóginn töluðu sumir þátttakendur um að kennsluhættir væru að breytast með 

nýjustu námskránni. Kennarar hefðu til að mynda síðasta vetur neyðst til að endurskoða 

hvernig staðið væri að kennslunni á þann hátt að nemendur vissu núna hvaða hæfni þeir þyrftu 

að ná og hvernig þeir ættu að gera það. Einn viðmælandinn talaði um að yngri kennararnir 

væru almennt jákvæðari fyrir breyttum áherslum heldur en þeir eldri. Því þyrfti skólastjórinn 

að vera duglegur að veita þeim stuðning. Annar viðmælandi talaði um að hingað til hefðu 

kennarar sem kenndu yngsta stiginu verið duglegri en kennarar unglingastigs við að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum. Ekki er þó hægt að segja með afgerandi hætti hvort að 

kennsluhættir og skipulag í kennslustofunni efli skuldbindingu nemenda. Til þess þyrfti að 

safna gögnum í kennslustofunni og fylgjast með starfi bæði nemenda og kennara. En þessar 

niðurstöður vekja upp þær spurningar hvort að kennarinn sé ef til vill ekki nógu styðjandi og 

hvetjandi og efli þar af leiðandi ekki nógu vel tilfinningalega skuldbindingu nemenda.  

Athygli vakti að skólastjórar virðast helst horfa til unglingastigsins þegar kemur að 

undirbúningi fyrir áframhaldandi nám. En í raun ætti undirbúningurinn að byrja strax og 

nemendur byrja í grunnskóla, eða jafnvel í leikskóla (Entwisle o.fl., 2005; Rumberger, 2012). 
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Rannsóknir hafa sýnt að skuldbinding nemenda fer oft minnkandi þegar nemendur komast á 

miðstigið (Orthner o.fl., 2013) og niðurstöðunum kom fram að nemendur eru að mati 

skólastjóra oft farnir að sýna skort á hegðunarlegri skuldbindingu strax á yngsta stigi, til dæmis 

með því að skrópa í skólann. Því benda niðurstöðurnar til þess að byrjað sé of seint að virkja 

nemendur og efla skuldbindingu þeirra til náms og skóla.  

Í niðurstöðunum komu fram nokkrir þættir sem þátttakendur töldu að hindri framþróun 

fyrirbyggjandi starfs í grunnskólunum. Töluðu þeir einna helst um skort á fjármagni til að sinna 

líðan nemenda. Nokkrir þátttakendur töluðu um að horfa þyrfti til þess hvað hægt væri að 

gera betur í grunnskólunum til að koma í veg fyrir vanlíðan. Fram kom að vanlíðan kemur upp 

strax við upphaf skólagöngu, meðal annars vegna þess að nemendur eiga erfitt með að 

aðlagast breyttu námsumhverfi. Þetta gæti skýrt af hverju nemendur eru farnir að sýna skort 

á hegðunarlegri skuldbindingu strax á yngsta stigi.  Einn þátttakandi talaði um að þörfin fyrir 

félagsráðgjafa og sálfræðinga væri mikil í grunnskólum landsins til þess að taka á þeim 

vandamálum sem koma upp. Fleiri töluðu um að sú stoðþjónusta sem þó væri í boði væri veik 

og mikil þörf væri á sálfræðiþjónustu fyrir nemendur á grunnskólastigi. Því má velta fyrir sér 

hvort minna væri um tilfinningalegan vanda, og jafnvel vandamál af geðrænum toga eins og 

til dæmis kvíða og þunglyndi, ef hugað væri að fyrirbyggjandi aðgerðum eins og jákvæðri 

hvatningu, fjölbreyttum kennsluháttum og náms- og starfsráðgjöf. Þannig væri komið  til móts 

við tilfinningalegar þarfir nemenda meira en nú er gert. 
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5 Lokaorð 

Þegar dregnar eru saman meginniðurstöður rannsóknarinnar má segja að þær bendi eindregið 

til þess að gera megi betur við undirbúning nemenda fyrir áframhaldandi nám. Sérstaklega í 

ljósi þess að þátttakendur í könnuninni lögðu mestar áherslu á að undirbúningur fari fram á 

unglingastigi. Standa þarf markvissara að því að efla skuldbindingu nemenda til náms og skóla 

frá fyrsta degi í grunnskólanum. Bæði kennarar og skólastjórnendur þurfa að vera meðvitaðir 

um hversu mikilvæg skuldbinding er og á hvern hátt hægt er að efla hana, til dæmis með 

fjölbreyttum kennsluháttum, jákvæðri hvatningu og markmiðssetningu. 

Einnig virðist sem starfssvið náms- og starfsráðgjafans þurfi að vera skýrara til þess að starf 

hans virki sem fyrirbyggjandi gegn brotthvarfi. Niðurstöðurnar benda til að náms- og 

starfsráðgjafar komi aðallega að starfi við nemendur á unglingastigi. Einnig þarf að koma til 

hugarfarsbreyting hjá skólastjórum og kennurum og skýrari leiðbeiningar frá yfirvöldum. Auka 

þarf fjármagn til skólanna til að hægt sé að efla grunnþjónustu við nemendur svo þeir fái meiri 

tilfinningalegan stuðning. 

Takmarkanir þessara rannsóknar felast helst í því að rætt var við fáa skólastjóra í aðeins 

einu sveitafélagi. Þar sem um er að ræða eigindlega rannsókn er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. Því skal þó haldið til haga að þessi rannsókn er fyrsta sinnar tegundar á Íslandi 

og lítið sem ekkert hefur verið rannsakað erlendis með þessum áherslum sem rannsóknin 

dregur fram. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um hvað megi betur fara í skólakerfinu í 

Reykjavík, en mögulega nýtast þær betur til að styðja við frekari rannsóknir á þessu sviði. Í 

framhaldi af þessari rannsókn mætti gera betri og umfangsmeiri alhliða rannsókn á starfsemi 

grunnskólanna, til dæmis ræða við fleiri skólastjóra og einnig kennara og náms- og 

starfsráðgjafa, ásamt því að fylgjast með starfi skólanna til þess að fá betri mynd af því hvernig 

breyta þurfi starfsemi grunnskóla svo að hún styðji alla þrjá undirþætti skuldbindingar. 

Jafnframt gæti þessi rannsókn verið grunnur að þróunarstarfi í grunnskólum til að vinna gegn 

brotthvarfi. Niðurstöðurnar geta vonandi nýst stefnumótunaraðilum, skólastjórnendum og 

starfsfólki grunnskóla til að fá betri hugmynd um hvað þarf að leggja meiri áherslur á í 

grunnskólum til að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldsskólum. En einnig gætu þær nýst öðrum 

fagaðilum sem stefna á frekari rannsóknir á þessu sviði. 
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Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum: 

Undirbúningur nemenda 

 Mig langar til að byrja á því að biðja þig um að segja mér frá skólanum. 

o Fjöldi nemenda í skólanum, Fjöldi starfsmanna 

o Stefna skólans og áherslur 

 Í aðalnámskrá kemur nokkuð skýrt fram að eitt af markmiðum grunnskóla er að 

undirbúa nemendur undir frekara nám. 

o Hvernig fer sá undirbúningur fram, hvað felst í honum? 

o Hver sinnir þessu 

o Hvenær hefst sá undirbúningur? 

 Hvað er verið að gera til að hvetja nemendur til að hugsa til framtíðar?  

 Að hvaða leyti telur þú að stefna skólans og kennsluhættir undirbúi nemendur undir 

framhaldsskóla? 

Hindranir 

 Nú hefur komið fram gagnrýni frá stjórnvöldum um að nemendur séu ekki að fá nógu 

góðan undirbúning fyrir framhaldsskólann í grunnskóla. 

o Hver er þitt álit á þessari gagnrýni?  

o Hvað þarf að bæta/ef eitthvað? 

o Hvað stendur í vegi fyrir því? 

 Hverjar eru að þínu mati helstu ástæður þess að nemandi hverfur burt úr námi? 

Fyrirbyggjandi aðgerðir 

 Hvernig er að þínu mati hægt að fyrirbyggja brotthvarf úr framhaldskólum? 


