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Ágrip (útdráttur) 
 

 

Stökkið á milli skólastiga getur reynst börnum og ungmennum erfitt. Takmarkað  hefur verið 

rannsakað um skil grunnskóla og menntaskóla hér á landi. Við þessi tímamót upplifa 

nemendur aukna ábyrgð, námsálag, nýtt umhverfi og samnemendur, auk þess að væntingar 

og kröfur til þeirra breytast, margir nemendur töluðu um að þeir hefðu viljað fá meiri 

þekkingargrunn úr grunnskóla til að taka með sér í vegarnesti í framhaldsskóla eins og 

almenna þekkingu, hæfileika, opin hug til að ná árangri, meiri undirbúning og fleiri 

hugmyndir um val sitt á námsbrautum (Venezia, Andrea og Jaeger, Laura,2013). 

Hugmyndavinnan að rannsókninni kom vegna áhugasviðs okkar rannsakenda.Vildum við í 

kjölfarið skoða hvort að huga þyrfti betur að samfellu á milli skólastiga. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við svara er hvernig er stuðningsnet ungmenna 

innan skólakerfisins sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskólanna? Með því að rannsaka 

reynslu umsjónakennara og námsráðgjafa á báðum skólastigum. Reynsla ungmenna að fara 

úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla er jafn misjöfn eins og hver og einn einstaklingur er ólíkur. 

Að ljúka grunnskóla er stórt skref þar sem nemendur þurfa í kjölfar útskriftar að taka eigin 

stefnu í lífinu, ákveða hvaða skóla skal fara í, hvað þeir vilji læra eða hvort fara skuli beint út 

á vinnumarkaðinn. Flestir halda áfram í framhaldsskólana og finna þá fyrir aukinni ábyrgð og 

námsálagi auk þess sem væntingar og kröfur til nemendanna breytast (Suldo, M. S. og 

Shaunessy-Dedrick, E, 2013). 
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Abstract 
 

The leap between school levels may be difficult for young people. Limited studies have been 

made on the gap between high school and college in the country. In this juncture the 

experience of the student is more responsibility, increased study load, a new environment 

and fellow students, as well as expectations and requirements for change, many students 

said they would have liked to have gotten more information from high school to be better 

prepared to go into college as for instance, general knowledge, skills, open mind to succeed, 

more preparation and more ideas on their choice of study programs (Venezia, Andrea and 

Jaeger, Laura, 2013).The concept for the study, came about because of the researchers areas 

of interest. The goal of our research was to examine the experience supervisors and 

educational counselors have in both high school and college, if there is sufficient 

cooperation between them and what support young people have when they move from high 

school to college. The research endeavours to answer how the network inside the school 

system is helping young people as they take their first steps into college? The experience of 

moving from high school to college varies as each person is different. To complete high 

school is a big step, now students have to take their own direction in life, decide which 

school they should go to, what they want to learn or whether they should go directly into 

the labour market. Most do continue into college and find that there is increased 

responsibility and study loads as well as the expectations and requirements of the student 

changes (Suldo, M. S. and Shaunessy-Dedrick, E, 2013). 
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1 Inngangur  

Leiðin að góðri framtíð liggur í góðri menntun sem skilar sér sem gott vegarnesti fyrir ungt 

fólk að fóta sig í breytilegum og flóknum heimi. Íslenskt menntakerfi á að veita ungu fólki þá 

grunnmenntun sem þarf til að lifa og starfa í nútímasamfélagi. Í aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla er komið inn á mikilvægi þess að styrkja nemendur andlega, líkamlega, 

styrkja sjálfstæðið og einnig virkja þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessari rannsóknarskýrslu verður fjallað um hvernig 

stuðningsnet ungmenna innan skólakerfisins er þegar þau stíga sín fyrstu skref í 

framhaldsskólana. Þar sem hugmyndin að þessari tilviksrannsókn varð til hjá okkur 

rannsakendum vegna svipaðrar reynslu á skólagöngu.  

Við upplifðum báðar mikið stökk frá grunnskóla til framhaldsskóla því að ekki var veittur 

mikill stuðningur við grunnskólann sem við sóttum. Okkar reynsla var að skólinn hafi ekki 

getað komið nægilega til móts við þann fjölmenna hóp nemenda sem þar var. Í kafla tvö 

verður farið yfir fræðilega hluta rannsóknarinnar og munum við leiða lesandann í gegnum 

menntun, fræðslulöggjöf, aðalnámskrá og íslenska menntastefnu. Einnig verður fjallað um 

breytingar samfélagsins, skil milli grunnskóla og framhaldsskóla, gildi menntunar í 

þjóðfélaginu, þroskaskeið ungmenna og hugtök rannsóknar. Teljum við mikilvægt að þessi 

sjónarmið séu höfð í huga þegar farið er yfir niðurstöður og umræður rannsóknarinnar.  

Í þriðja kafla er rætt um aðferðafræði, aðferðir og þátttakendur. Stuðst var við 

tilviksrannsókn bæði sem gagnasöfnunaraðferð og við vinnslu gagna. Farið var í grunnskóla 

og framhaldsskóla og tekin viðtöl við umsjónarkennara og námsráðgjafa. Áherslan var á 

hvernig stuðningsnet ungmenna innan skólakerfisins þegar þau stíga sín fyrstu skref í 

framhaldsskólana? Skoðuð var upplifun umsjónarkennara og námsráðgjafa á báðum 

skólastigum. Mikilvægt var athuga, hvort nægileg samvinna væri á milli skólastiga og hvernig 

stuðning ungmennin hafa, á því að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla. Í fjórða kafla eru 

kynntar niðurstöður sem komu úr viðtölunum og þar er einnig komið inn á samtöl við 

viðmælendur.  

Fimmti kaflinn er umræðukafli og þar eru fræðin úr kafla tvö tengd við niðurstöður í 

kafla fjögur og það rætt nánar. Í lokaorðum er komið inn á hversu mikilvægt er að fjalla 

nánar um reynslu ungmenna að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla, óákveðni nemenda 

við val á námsbrautum framhaldsskóla, hver afleiðing þess getur verið sem leiðir að því 

hversu mikilvægt er að efla stuðningsnet ungmenna í skólakerfinu. 
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2 Fræðilegar hugmyndir um menntun og menntastefnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtökum eins og menntun, menntastefnu og 

fræðslulöggjöf sem varð að aðalnámskrá. Við teljum nauðsynlegt að fara yfir hvað er á 

bakvið hugtakið menntun í fræðilegum skilningi, einnig fræðslulöggjöfina og aðalnámskrána 

því bæði er skólakerfið okkar frekar ungt og hefur tekið stórt stökk. Allir þessi þættir hafa 

áhrif á hvernig við virkum sem samfélag og hvernig skólakerfið stendur í dag og bilið á milli 

skólastiga. 
 

2.1 Menntun 

Ef litið er stuttlega yfir skólasögu Íslands, þá sjáum við að hún er ekki löng. Árið 1907 voru 

sett lög um skyldufræðslu barna á Íslandi. Menntaskólinn í Reykjavík eins og við þekkjum 

hann í dag hefur verið starfandi síðan 1919. Hann fékk þá nafnið „Hinn almenni 

menntaskóli“. Fyrsta landsprófið var haustið 1929 og veitti það rétt til framhaldsnáms í 

gagnfræðaskólum, menntaskólum og sérskólum. Gagnfræðaprófið veitti nemendum rétt til 

ýmissa opinberra starfa eftir skólagöngu, inngöngu í sérskóla og þátttöku í sérfræðinámi 

(Loftur Guttormsson ,2008d).  

Með almennri menntun eykst hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

hversdagsins. Miðast hún við að efla skilning einstaklingsins á hæfileikum og hæfni til að 

takast á við áskoranir í flóknu samfélagi. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011) er þörf samfélags og einstaklinga skilgreind út frá almennri menntun, 

einnig er hún talin vera grundvöllur starfsmenntunar og sérmenntunar. Í námskránni kemur 

fram að skólakerfið er í sérstöðu til að efla sjálfstæði einstaklinga til að takast á við hið 

daglega líf með almennri menntun. 

 Að undirbúa einstakling fyrir lífið er nauðsynlegt og skylda samfélagsins, menntunin, 

þarf að hafa einhver gildi til að kenna einstaklingnum að rækta sjálfan sig, njóta og vera í 

núinu (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Menntun er í eðli sínu mjög siðferðileg, þannig getum við 

tengt heimspeki og menntun saman. Ef menntun er skoðuð frá heimspekilegu sjónarhorni er 

eðli og tilgangur menntunar þau gildi sem meginatriðin hafa fyrir einstaklinginn. 

 Kennsluaðferðir, lífsskoðanir og gildi kennara geta haft áhrif á nemendur hans, því er 

hægt að segja að heimspeki felist í allri menntun (Sadovnik, Cookson og Semel, 2006). 

Skilgreiningar John Dewey á menntun frá félagsfræði og heimspekilegu sjónarmiði er að 

menntun sé ferli sem einstaklingar öðlast í samskiptum við aðra, samfélagið mótast með 

þátttöku þeirra og viðheldur því (Dewey. J, 2000). Reynsla er grundvallaratriði menntunar 
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að sögn Dewey, þar sem þekkingarleit er byggð á skynjun og reynslu einstaklingsins sem 

leiðir til þroska (Gestur Guðmundsson, 2012).  

Með menntun eykur einstaklingur sjálfsstjórn til síns eigin lífs og eykur því möguleika 

sína á að nálgast  markmið sín (Dewey. J, 2000). Dewey lagði einnig áherslu á lýðræði, í því 

felist að öll börn séu jafngild og skapar þá hugsýn að skóli sé fyrir alla. Dewey horfði ekki á 

einstaklinga einangraða frá öðrum einstaklingum, heldur leit hann á atferli einstaklinga og 

nám þeirra sem hluta af félagslegri þróun og að menningarauður þeirra væri falin í 

menntun, þekkingu og færni. Menningarlíf og menntakerfi viðhalda félagslegum mismun í 

nútímasamfélagi.  

Pierre Bourdieu lagði áherslu á að menningarauður væri sá auður sem er mikilvægustur. 

Hann lagði áherslu á að rannsaka hegðunarmynstur (habitus) fólks, þar sem að skynjun, 

hegðun og umhugsun hefur orðið að okkar atferli, þar sem við beinum án umhugsunar, því 

sem birtist í samfélaginu og viðhaldast margskonar hversdagslegar athafnir án þess að við 

gerum okkur grein fyrir því. Émile Durkheim félagsfræðingur lagði miklla áherslu á umbætur 

menntunar í samhengi við hvaða hlutverk einstaklingar hafa í samfélaginu.  

Durkheim var talsmaður menntunar þar sem hann taldi að hún yrði nýtt til að ná fram 

réttlæti innan samfélagsins (Gestur Guðmundsson, 2012). Hugtakið menntun er breytilegt 

eftir þróun samfélags hverju sinni. Þó svo að hugmyndir um menntun séu ólíkar er þó rík 

samstaða um að markmið menntunar sé að gefa öllum það tækifæri að þroskast sem getur 

stuðlað að velgengni í lífinu, sem er eðlinu samkvæmt mikilvægt fyrir bæði einstaklinginn og 

samfélagið (Dewey, 2000,; Kristján Kristjánson, 1993; Jeffs og Smith, 2005). 

 Menntun snýr ekki eingöngu að skólum. Börn læra bæði af foreldrum sínum og 

umhverfi ákveðin gildi, reglur og hegðun. Má því segja að menntun sér ævilangt ferli þar sem 

einstaklingurinn öðlast þekkingu og hæfni til að auka lífsgæði sín (Jeffs og Smith, 2005). 

Hlutverk menntakerfisins er að mennta samfélagið. Skólarnir eiga að miðla ákveðinni fræðslu 

og þekkingu sem skilar sér í sjálfbærni til nemanda, menntun skilar sér til samfélagsins í 

menningarauð (Jeffs og Smith, 2005; Gestur Guðmundsson, 2012). Með menntun er 

markmiðið að þroska andlega og líkamlega hæfileika manna svo að menningararfur 

samfélagsins viðhaldist (Bourdieu, P. 1986). Að búa við lýðræðislegt samfélag er að hver og 

einn eigi rétt á að ganga í skóla og er það í lögum að öll börn skuli ganga í grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Lýðræði er mikilvægur vettvangur, sé tekið tillit til áhuga 

hvers nemenda í öllu námi og viðfangsefnum skólastarfsins, til að efla þá þekkingu sem er 

grundvallaréttur barna og fullorðinna. 
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2.2  Söguleg sýn á fræðslulöggjöf og aðalnámskrá 

Aðalnámskráin er gerð af Menntamálaráðuneytinu til að útfæra lög og reglugerðir. Í 

námskráinni segir að hvert skólastig hafi sína skólastefnu og þarf að fylgja því markmiði. 

Námskrár eiga að gefa heildarmynd af námsefni skóla sem tilheyrir skólaskyldu, þær eiga 

einnig að vera leiðarvísir fyrir kennara og skólastjórnendur um starfstilhögun og hvernig sé 

best að haga gerðum námsefnis við ýmsar greinar skólans. Námskráin er ekki „ófrávíkjanleg“ 

í sambandi við námsefni og námstilhögun en hún er nauðsynleg til að miða námskröfur við 

þroskastig nemenda skólans (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Námskráin á að koma til móts við skólastarf með sveigjanleika og einnig að taka tillit til 

þroskastigs barna þó að nemendur séu með misjafna hæfileika og hæfileikarnir liggi á 

mismunandi sviðum. Fræðslulög um skólaskyldu barna mörkuðu tímamót í opinberri sögu 

skyldufræðslunnar. Voru þau sett á Íslandi árið 1907, en öðluðust þó ekki gildi fyrr en 1.júní 

1908. Það tók um tvo áratugi að fá þessi lög í gegn, frá því  fyrst komu fram tillögur að þeim, 

þar sem framámenn þjóðarinnar sem höfðu dvalist erlendis og kynnst fræðslu og 

námsefninu þar þótti orðið tímabært að fá barnafræðslulögin (Loftur Guttormsson, 2008a).  

Ríkið kom ekki mikið að stofnun barnaskóla í landinu, þeir risu vegna framtaks 

sveitarfélaga og einstaklinga. Fólkið í landinu taldi það mikilvægt að auka menntun barna 

sinna (Loftur Guttormsson, 2008b). Með fræðslulögunum 1907 áttu skóla- og fræðslunefndir 

að ráða kennara sem staðist höfðu kennarapróf, ráða hæfa og góða menn sem væri annt um 

menntun barnanna (Loftur Guttormsson, 2008c). Einnig kom með barnafræðslulögunum 

skylda um almenna fræðslu heimilanna. Að hvert barn skyldi vera orðið nokkuð læst og 

skrifandi þegar skólaganga þess hæfist við 10 ára aldur (Loftur Guttormsson, 2008a). Krafa 

um kunnáttu barna til fullnaðarprófs tók þó ekki miklum breytingum með nýju lögunum 

miðað við ákvæði laganna 1907.  

Helstu breytingarnar voru á lesgreinum, að þekkja sitt nánasta umhverfi í 

átthagafræðum, einnig heilsu- og náttúrufræði (Loftur Guttormsson, 2008d). Frá því að 

fræðslulögin voru sett 1907, voru þau endurskoðuð árin 1926, 1936 og 1946 (Ólafur Rastrick, 

2008). Árið 1926 voru börn á aldrinum 7-9 ára skólaskyld, einhver aukning varð á skólasókn 

barna í kaupstöðum landsins, en ekki eins mikil og á Reykjarvíkursvæðinu. Árin á undan voru 

sveitarfélögin búin að opna dyr skólanna fyrir börnum á aldrinum 8-9ára sem gerðist fyrsta 

áratuginn eftir að fræðslulögin voru sett. Árið 1928 voru sett lög um fræðslumálanefnd. 

Tveimur árum seinna voru svo sett lög um fræðslumálastjórn.  

Fræðslumálanefnd var stjórnað af Barnakennarafélagi Íslands, skólastjóra 

Kennaraskólans og fræðslumálastjóra. Í fræðslumálanefnd sátu sjö stjórnendur Sambands 

íslenskra barnakennara (SÍB). Verkefni þeirra var að koma fram með  tillögur til ráðuneytis 

vegna námskrár fyrir tilhögun prófa, barnafræðslu og löggildingu kennslubóka. Námskráin 
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var gefin út árið 1929 fyrir barnaskóla og var hún sú fyrsta sem var gefin út af stjórnvöldum 

til skyldunáms á Íslandi, þar sem áður voru eingöngu reglur um barnapróf (Loftur 

Guttormsson, 2008d). Námskránni var skipt í tvennt. Þar var fjallað um fastaskólann og 

farskólann. Fastiskóli var í þéttbýli og var fyrir börn á aldrinum sjö til þrettán ára. En farskóli 

var fyrir börn á aldrinum tíu til þrettán ára og þá sem ekki gátu sótt fasta skóla. Árið 1936 

bættust leikfimi og handavinna sem skyldunámsgreinar (Loftur Guttormsson, 2008d).  

Málefni þeirra barna sem skorti líkamlega eða andlega heilsu til að stunda nám með 

öðrum börnum urðu utangarðs. Fræðslulögin 1936 voru ekki með nein sérúrræði fyrir 

þennan hóp, ekki heldur eldri lögin. Þessi hópur fékk því læknisvottorð um undanþágu frá 

skólaskyldu, eins og Ólöf Garðarsdóttir (2008) kemst að orði í fræðslulögunum árið 1936 að 

dómi skólastjóra og kennara: „voru þessi börn óhafandi með öðrum börnum sakir siðleysis 

eða einstakrar óhlýðni”. Árið 1946 samþykkti Alþingi lög um skólakerfi og 

fræðsluskyldu.Tveimur árum seinna komu út drög að námsskrám fyrir barnaskóla og 

gagnfræðaskóla. 

Þessi drög að námskrá voru einungis frumdrög. Þegar reynsla var komin á þessa námskrá 

var hún endurskoðuð á ný. Í drögum námskrár er miðað við nýju skólalöggjöfina sem náði 

yfir fyrstu sex skólaárin (Drög að námskrám fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla, 1948). Árið 

1960 gaf menntamálaráðuneytið frá sér tilkynningu um gildistöku á nýrri námskrá sem náði 

til barna á fræðsluskyldualdri. Námskráin öðlaðist gildi á skólaárinu 1960-1961. Skólaárið 

1961-1962 var námskráin svo komin í fulla framkvæmd (Menntamálaráðuneyti, 1960). 

Margir sérfræðingar komu að gerð námskránna en áður notaðist skólakerfið við frekar 

ófullkomna námskrá. Nýja námskráin náði yfir allt skólakerfið og var mikil hagsbót fyrir 

landið. Í nýju námskránni fylgdu kennslufræðilegir leiðarvísar sem nýttust ungum og 

óreyndum kennurum mjög vel.  

Breytingar urðu ekki miklar á námsefninu fyrir utan málfræðikennslu í yngri deildum 

skólanna sem minnkaði (Menntamálaráðuneyti, 1960). Námsefnið í nýju námskránni var 

heldur minna en áður hafði tíðkast. Henni var skipt upp eftir námsgreinum og ætlast var til 

að börn á skólaskyldualdri myndu leggja stund á allt hefðbundið bóknám þ.e., skrift, reikning, 

móðurmál, kristinifræði, átthagafræði, félagsfræði, sögu, náttúrufræði, landafræði, ensku og 

dönsku. Einnig var gert ráð fyrir að börnin myndu leggja stund á eftirfarandi verk- og 

listgreinar: handavinnu, matreiðslu og hússtjórn, teiknun, tónlist og íþróttir 

(Menntamálaráðuneyti, 1960).  

Ný námskrá grunnskóla kom svo út um 1976 og 1977 í 10 heftum. Titlinum var þá breytt 

í “Aðalnámskrá grunnskóla” sem hún ber í dag. Í upphaf námskrárinnar má sjá nokkrar 

breytingar á uppsetningu formála sem ekki er nýtt til ábendinga um einstaklingsmiðun né 

annara kennsluhátta. Enda var ekki þörf á því að námskráin hefði engan inngang og það sem 

snérist að eldri námskrám, almenna hlutanum. Námskrárnar voru byggðar upp á almenna 
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hlutanum og eru en þann dag í dag (Menntamálaráðuneyti, 1960). Aðalnámskráin er ætluð 

til að samræma nám og kennslu með því markmiði að tryggja rétt nemenda og jafnrétti 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Námskrár eiga að innihalda þætti eins 

og markmið eða stefnu. Þar eiga að koma fram upplýsingar um kennsluaðferðir sem á að 

nota, hvaða efni skal kenna, og einnig hvernig meta eigi árangur nemenda. Námskrá er 

leiðarvísir fyrir alla um hvað eigi að kenna eða gera. Með skýrum og vel framsettum 

markmiðum verður kennsla og nám auðveldara í skólastarfi (Andri Ísaksson, 1983). 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 var gefin út í þetta sinn í tólf heftum sem skiptist í almennan 

hluta og í ellefu sjálftæð námsgreinahefti.  

Almenni hlutinn fjallar um kjarnagreinar þ.e. uppeldishlutverk grunnskóla, markmið 

náms og kennslu, kennsluskipan, námsgreinar og skiptingu á tíma milli námssviða. Í 

sjálfstæða námsheftinu var markmiðið um inntak og skipulagi náms á ýmsum námssviðum 

sem eru: stærðfræði, íslenska, heimilisfræði, erlend tungumál, samfélagsgreinar, 

náttúrufræði, siðfræði, kristinfræði, trúarbragðafræði, íþróttir- líkams- og heilsurækt, 

upplýsinga- og tæknimennt, lífsleikni og listgreinar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Árið 

2006 var aðalnámskráin gefin út í einu hefti, þar var fjallað um að almenn menntun ætti að 

styðja að rækt við heilbrigðar lífsvenjur, siðferðisvitund, læra að bera ábyrgð á umgengni 

sinni við aðra og sitt eigið líf, heilbrigt félagslíf og fjölbreytni í kennsluháttum.  

Einnig skal efla vitund á menningu Íslendinga og virða menningu annarra þjóða 

(Menntamálaráðaneytið, 2006). Árið 2011 kom nýjasta útgáfan af aðalnámskrá grunnskóla, 

almennan hluta sem er enn í gildi. Þessir sex grunnþættir eru í löggjöf leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla. Þessir grunnþættir snúa að læsi á umhverfi, samfélag, menningu og 

náttúru til að styrkja einstaklinga andlega og líkamlega og einnig til að verða sjálfstæðari í 

samfélaginu og í samvinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011). Í aðalnámsskrá 

framhaldsskólanna (2011) er áhersla á að nemendur skuli fá leiðsagnarmat með kennurum 

sínum til að átta sig betur á stöðu sinni og framvindu í náminu.  

Einnig er tekið fram að námsmat sé ekki síður til þess fallið að hvetja nemendur til dáða 

en að meta árangur í námi. Auk þess fjallað um mikilvægi samfellu milli skólastiga og að skilin 

milli grunn- og framhaldsskóla séu sveigjanleg. Þá séu viðmið á lykilhæfni við lok grunnskóla í 

takt við lýsingar á lykilhæfni við byrjun framhaldsskóla sem ætti að nýtast framhaldsskólum 

við skipulag námsbrauta sem taka við nemendum úr grunnskóla (Aðalnámsskrá 

framhaldsskólanna, 2011). 
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2.3 Menntastefna 

Á Íslandi er skólaskylda til 18 ára aldurs. Skólar sinna mikilvægum hlutverkum í menntun 

ungmenna. Svo að skólarnir skili áreiðanlegri og betri kennslu. Svo að skólarnir skili 

áreiðanlegri og betri kennslu. Byggja þarf gott skólastarf og setja  ákveðna menntastefnu. 

Sett voru ný lög árið 2008 um framhaldsskóla þar sem talað er um löggjöf sem snýr að  námi 

alla ævi, þar er horft til menntakerfisins sem myndar eina heild frá leikskóla til háskóla. 

Menntastefna í aðalnámskrá framhaldsskólanna er skipt niður í sex grunnþætti sem eru: 

heilbrigði, sjálfbærni, velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, læsi og sköpun. 

Þessir sex grunnþættir eiga  sameiginlegan uppruna í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla. Grunnþættirnir snúa að læsi samfélags, náttúru, umhverfi og menningu, 

til að styrkja einstaklinga andlega og líkamlega og einnig til að verða sjálfstæðari í 

samfélaginu og í samvinnu. (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Þurfa því skólastjórnendur 

að skoða fjölmarga þætti þegar kemur að því að setja menntastefnu saman, einnig þarf 

menntastefnan að sinna sem flestum nemendum. Kennsluaðferðir sem eru nýtar hentar ekki 

öllum. Til þess að nemandinn nái að takast á við margt í einu þarf að kenna fjölbreyttari 

kennsluaðferðir og vinnuaðferðir. Nemendur skulu fá tækifæri til að takast á við hin ýmsu 

verkefni sem tengist þeirra daglega lífi (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011).  

Til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir framhaldsskólanemenda er þeim boðið upp á 

ýmsar leiðir eins og verklegt og bóklegt nám. Fjölbraut opnaði leið fyrir fjölbreyttari hóp til 

náms sem gefur nemandanum þann möguleika að geta stýrt sínu námi og námsálagi. Einnig 

er framhaldsskólanum ætlað að hafa fjölbreyttari námstækifæri fyrir nemendur. Flestir 

nemendur hafa yfirleitt farið á stúdentsbrautirnar þótt það eigi ekki við alla (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Breytingar á þjóðfélaginu gætu átt einhvern þátt í ákvörðunartöku 

nemenda til að halda leiðum sínum opnum fyrir öðrum námstækifærum. 

 Umræða hefir verið um að auka starfsnám, sem kæmis sér betur fyrir vissan hóp 

nemenda. Þar myndi hæfni og þekking nýtast betur í starfsnámi, auk þess myndi það fjölga 

tækifærum nemendana á vinnumarkaðinum í hin ýmsu störf (Gerður G.Óskarsdóttir, 2000). 

Stefna íslenskra framhaldsskóla hefur borið einhvern árangur en ekki nægilega mikinn til að 

draga úr brotthvarfi nemenda úr framhaldsskólum. Skólinn ber það hlutverk að efla 

vitsmunaþroska og félagslega mótun barna og ungmenna og hefur það áhrifa á mótun 

samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010; Wolfgang Edelstein, 2008). 
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2.4 Breytingar samfélagsins 

Í bók Ferguson (2012) Nám fyrir alla, er talað um að skólastarfið sé í stöðugri þróun, þar sem 

margs konar breytingar eigi sér stað frá ári til árs á öllum sviðum. Á hverjum degi eru 

einhverjar umræður í fjölmiðlum sem kalla á breytingar á skólakerfinu. 

Menntamálaráðuneytið er sífellt að endurskoða kennsluefnin og betrumbæta. 

Skólastjórnendur og skólanefndir eru ítrekað að leggja nýjar áherslur á stjórnunarhætti 

meðan háskólafræðimenn endurskoða áherslur rannsókna til að geta skýrt betur upplifun 

kennara og nemenda út frá góðum kennsluháttum. 

 Ferguson o.fl. telja einnig  að námssvið nemenda séu mismunandi eins og færni, 

áhugamál, fjárhagsleg- og félagslegstaða þeirra. Ef skólar eiga að geta sinnt fjölbreyttum 

nemendahópum og ná góðum árangri, þarf að þróa sveigjanlegra og skapandi námsumhverfi 

til að geta tekið á móti þeim fjölbreytta hóp (Ferguson o.fl., 2012). Í grein eftir Gerði G. 

Óskarsdóttur (2003) „Skólastarf á nýrri öld“ segir að miklar breytingar hafi átt sér stað á 

skólum og skólastarfi. Á árum áður einkenndist lærdómur fyrst og fremst af bókinni, 

kennarinn fylgdi gjarnan bókinni eftir í yfirferð sinni á ákveðnu námsefni og bætti við 

upplýsingum frá sjálfum sér.  

Skólastarf miðaðist við að nemendur væru meðalnámsmenn en þeir sem vor annað 

hvort fyrir ofan eða neðan þann hóp pössuðu ekki inn í skólarammann og fengu þar af 

leiðandi ekki þá örvun sem hentaði þeim. Einnig segir Gerður frá breytingum á 21.öldinni að 

skólastarfið hafi orðið sveigjanlegra á öllum sviðum, má nefna kennsluhætti, nýtingu rýmis, 

notkun upplýsinga og fleira. Þar gengnir tæknin stóru hlutverki, því nemendur, geta nýtt 

tölvutæknina við bæði upplýsingar og lærdóm, einnig er unnið saman að verkefnum (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2003). Margar skólastofur hafa breyst og eru með opin rými og fleiri 

kennarar að kenna. Námsefni er orðið fjölbreyttara og sett fram á annan hátt og ekki 

einvörðungu eftir bókinni.  

Þegar breytingar gerast svona hratt eins og hér á landi sem og annars staðar, þá er 

hlutverk skólanna að aðlagast þeim breytingum og sinna nemendum eftir því (Ferguson o.fl., 

2012). Einnig taldi Ferguson að markmið skólagöngu væru sameiginleg fyrir alla nemendur 

þrátt fyrir líkamlega eða andlega færni, allir nemendur eigi að geta tekið virkan þátt og verið 

fullgildir meðlimar í samfélaginu. Það er augljóst að nemendur þurfa sjálfir að tileinka sér 

ólíka þætti svo að þeir nái markmiðinu. Það er mikill misskilningur að skoða eingöngu 

skólastarfið út frá því hvað nemendur læra, því einnig þarf að skoða hvort nemendur geti 

nýtt sér námið í samfélaginu. 
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2.5 Skil skólastiga 

Úr greininni „Fleiri vindar blása“ eftir Árnýju Helgu Reynisdóttur og Ingólf Ásgeir Jóhannsson 

(2013) ræða þau við 12 reynda framhaldsskólakennara. Niðurstöður í þeirri grein sýna að 

hlutverk hjá kennurum hafi breyst tiltölulega mikið, með starfi þeirra fylgja fjölbreyttari 

nemendahópar og kennslufræðilegar áskoranir sem rekja má til breytts samfélags. Afstaða 

hjá nemendum hefur breyst, nemendunum finnst ekki eins „merkilegt“ að stunda nám í 

framhaldsskólum, þeir krefjast athygli, eru lítt móttækilegir gagnvart upplýsingum sem 

nemendahópur. Hvernig á íslenskt menntakerfi í nútímasamfélagi að geta veitt ungu 

kynslóðinni þá menntun sem undirbýr þau fyrir lífið. 

Foreldrar, skólafólk, samtök atvinnulífsins og stjórnmálamenn eru farin að láta sig meira 

varða um umbætur í menntun. Íslendingar eru ekki eina þjóðinn sem vill bæta menntakerfið. 

Hvítbókin „Umbætur í menntun“ kom út 2014, í þeirri bók er tekið mið af reynslu annarra 

þjóða. Víða erlendis er mikil þróun, reynsla, þekking og umbætur á því sviði. Hægt er að bæta 

stöðu íslensks menntakerfis með langtímaaðgerðum og góðu skipulagi. Þroskinn sem börnin 

öðlast við menntun hefur mótandi áhrif í lífi þeirra og skiptir hann máli. Það varðar 

samfélagið í heild að gæði menntunar sé framfylgt og hefur það mikið gildi fyrir lýðræðislega 

og efnahagslega þróun (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2014). 

Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) gerðu viðamikla langtíma 

rannsókn á tengslum óákveðni nemenda við námsval í framhaldsskóla (e. career indecision) 

við skuldbindingar þeirra gagnvart námi og skóla (e. student engagement). Þátttakendur 

voru á aldrinum 16 til 18 ára á bóknáms- og starfsnámsbrautum. Í íslenskum 

framhaldsskólum eru u.þ.b 100 námsbrautir og eru 80 þeirra starfsnámsbrautir. Þegar 

nemendur koma beint úr grunnskólunum verða þeir oft mjög óákveðnir yfir því hvaða 

námsbraut þeir eiga að velja þegar kemur að framhaldsskólum (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að óákveðni nemenda með námsval í 

framhaldsskólum spáði fyrir um tilfinningalega, vitsmunalega og hegðunarlega skuldbindingu 

nemendanna. Ef nemandinn var óvissari um námsval sitt, voru meiri líkur á neikvæðri 

námshegðun, metnaður minnkaði og því minna samsömuðu nemendurnir sig í skólanum. Þá 

var framtíðarsýn þeirra einnig óljósari. Benda þessar niðurstöður jafnvel til að sérstaklega 

þyrfti að efla náms- og starfsráðgjöf við skil skólastiga og til að koma í veg fyrir óákveðni 

nemenda, sem gæti á endanum komið niður á námi þeirra. (Kristjana Stella Blöndal og 

Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013).  

Auk erfiðleika nemenda með námsval eru fleiri þættir sem þekkt er að valdi óöryggi og 

jafnvel vanlíðan í byrjun framhaldsskólanáms. Í bókinni „Skil skólastiga“ kemur fram að 

tækifærum til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða fækki frá tíunda bekk í grunnskóla yfir 
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á fyrsta ár í framhaldsskóla, sem er umhugsunarvert þar sem ætla mætti að það væri 

viðameiri þáttur af námi í framhaldsskóla en grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Einnig virðist kennsluformið í grunnskólum vera með öðrum hætti í samskiptum við kennara, 

en upplifun nemenda er oft sú að þeir séu ekki í eins nánu sambandi við kennarana sína í 

framhaldsskóla eins og í grunnskóla. 

Nemendur hefðu einnig viljað fá meiri þekkingargrunn úr grunnskóla til að taka með sér í 

veganesti í framhaldsskóla eins og almenna þekkingu, hæfileika, opin hug til að ná árangri og 

meiri undirbúning (Ívar Rafn Jónsson og Birgir Jónsson, 2015; Venezia, Andrea og Jaeger, 

Laura,2013). Að ljúka grunnskóla er stórt skref og eru það tímamót í lífi ungmenna, þeir þurfa 

að fara að takast á við meiri ábyrgð, skyldur og ákvarðanir um eigið nám, hvað þau vilja læra 

eða í hvaða skóla skal fara, sem hefur áhrif á framtíð þeirra. Flest ungmenni  fara í 

áframhaldandi nám en þó eru einhverjir sem fara beint á vinnumarkaðinn. Með því að taka 

þá ákvörðun að halda áfram í framhaldsskóla finna ungmenni fyrir aukinni ábyrgð, 

væntingum og kröfum frá samfélaginu til að standa sig í samanburð við jafnaldra sína (Suldo, 

M. S. og Shaunessy-Dedrick, E, 2013). 

 

2.6 Gildi menntunar fyrir þjóðfélagið 

Það mætti álykta að sérhvert þjóðfélag þurfi og vilji að einstaklingar þess séu vel menntaðir 

og búi yfir umtalsverðum hæfileikum og getu, svo að þjóðfélagið sé efnahagslega 

samkeppnishæft. Er því gríðarleg áhersla lögð á menntun bæði sem tæki til að þróa 

einstaklinginn og til að ná fram efnahagslegum ávinningi fyrir þjóðfélagið. Þær 30 þjóðir sem 

mynda OECD eyða um það bil 6,2% af allri landsframleiðslu í menntun og menntastofnanir 

og þurfa stöðugt meira og meira af menntuðu fólki út á vinnumarkaðinn til að viðhalda og 

bæta við efnahagslega getu þjóðfélagsins (OECD, 2007). Þessi þjóðfélög sem fjárfesta í 

menntun dafna betur með tilliti til efnahagslegs vaxtar og meiri félagslegrar samheldni sem 

er afleiðing sameiginlegra gilda sem er viðhaldið í menntakerfinu. 

 Ríkisrekið menntakerfi þarf að gefa meiri gaum að menntun en það hentar best til að 

efla vinnuafl sem skilar einna mestum efnahagslegum framförum. Í Englandi má sjá hliðrun 

frá hefðbundnu námi, grundvallað á listgreinum, sem efla tækni, vísindi og sérstaka hæfileika 

(e.special skills). Upp á síðkastið hefur verið mikill hvati til þess að bæta inn í námsefnið 

meira af „sköpun“ (e.creativity) og er þá verið að fylgja eftir hagþróun sem fylgt hefur 

skapandi greinum eins og tónlist, kvikmyndum og ýmsu stafrænu efni til dæmis tölvuleikjum. 

Þetta gerist samhliða því að miklu meira framboð er af svokölluðu starfsnámi til viðbótar við 

hefðbundið háskólanám og er tilgangurinn með því að efla fólk í sérhæfðum starfsgreinum 

sem hentar þjóðfélaginu sem best til aukinnar hagþróunar. Það sem þjóðfélagið lítur á sem 
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„góða“ (e.worthwhile) þekkingu sem er breytilegt og háð því hverju við sækjumst eftir í 

þjóðfélagi framtíðarinnar (Bates, J; Lewis, S, 2012). 

 

2.7 Þroskaskeið ungmenna 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar um þroskaskeið ungmenna til að gera grein 

fyrir því hversu mikilvægt er að hlúa að þessu tímabili í lífi þeirra og að samfélagið beri 

ábyrgð. Kenningar verða kynntar sem stuðla að góðum alhliða þroska. En þær eru 

vitsmunakenning Jean Piaget, siðferðisþroskakenning Lawrence Kohlberg og 

lífsskeiðakenning Erik H. Eriksson.  

 

2.7.1 Þroski ungmenna 

Á unglingsárum eiga sér stað miklar breytingar hjá ungmennum. Þær breytingar sem eiga sér 

stað hafa mikil áhrif á þroska þeirra á þessum árum (Steinberg, 2005). Hvert þroskastig hefur 

mismunandi áhrif á eiginleika ungmenna til að þroskast sem einstaklingar (Santrock, 2010; 

Woolfolk og Perry, 2012). Oft er talað um að skipta þroska ungmenna í þrennt: 

sálfélagslegan, líkamlegan og vitsmunalegan. 
 

2.7.2 Vitsmunaþroski  

Vitsmunaþroski ungmenna einkennist af því að ungmenni verða færari í að hugsa um það 

sem er hægt, eigi auðveldara að bera saman hluti sem þeim finnst raunverulegir, takmarka 

sig ekki einvörðungu við það sem er raunverulegt, hafa tiltrú á eigin hugmyndum. Einnig 

verður hugsun þeirra margbreytileg, þau einblína ekki aðeins á eitt verkefni þar sem þau geta 

nú hugsað út frá víðari samhengi (Feldman, 2010; Santrock, 2010; Steinberg, 2005; Woolfolk 

og Perry, 2012). Sálfræðingurin Jean Piaget aðgreindi þroska barna og ungmenna í fjögur 

stig. Stig formlegra aðgerða er fjórða og efsta stigið sem á við börn á aldrinum 11 –15 ára 

(Piaget, 1952).  

Á þessu stigi öðlast börn hæfni til að hugsa óhlutbundið og hugsun þeirra verður afstæð. 

Þau fá meiri þörf fyrir félagskap og skilningur á ýmsum andlegum verðmætum eykst (Piaget, 

1952). Þegar börnin eru kominn á þetta stig verður einnig auðveldara að setja sig í spor 

annara og þau fara að finna fyrir samkennd og samhygð með öðrum (Piaget, 1952). 

Greindarþroski nær hámarki á þessum aldri. Einnig tekur greindin eðlisbreytingum. Hugsunin 

verður sértæk þar sem unglingurinn getur dregið ályktanir og hugsunin verður gagnvirk þar 
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sem unglingurinn getur metið sjálfan sig. Einnig áleit Piaget að hinar líkamlegu breytingar 

sem ungmenni ganga í gegnum séu alls ekki eins afdrifaríkar og breytingar á vitsmunum og 

tilfinningum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013). Góð samskipti við ungmennin er 

nauðsynleg eins og Piaget kemur inn á, þar sem hugsunin er gagnvirk og unglingurinn metur 

sig sjálfan út frá umhverfi og samskiptum. Þarf því að hafa í huga að ávallt séu góð samskipti 

milli ungmennis og kennara, fagaðilar sem vinna á vettvangi menntastofnunar ættu að hafa í 

forgang umhyggju í garð ungmenna á þessum tímamótum lífs þess. Með þeim samskiptum 

upplifir ungmennið sig mikilvægan og þarfan einstakling í samfélaginu (Noddings, 1992). 

 

2.7.3 Siðferðisþroski  

Siðferðisþroski á það til að hafa áhrif á líf ungmenna og er því mikilvægt er að huga að hve 

þroskinn er þýðingarmikill þegar greina þarf rétt frá röngu. Ungmenni eru á því tímabili þar 

sem miklar breytingar og mótanir eiga sér stað og þess vegna eru þau mjög áhrifagjörn þar 

sem siðferðisþroskinn kemur inn í ákveðnum stigum (Meeks og Bernet, 1990).Þróun 

siðgæðisþroska er kenning sem var sett fram af fræðimanninum Lawrence Kohlberg og 

byggir hann kenningar sínar á hugmyndum Jean Piaget um þróun siðgæðisvitundar. Kohlberg 

setti siðgæðisþroska upp í þrjú meginstig og sex undirstig og vinna því öll stigin saman, og má 

því ekki sleppa neinu stigi úr.  

Meginstigin þrjú eru, óhefðbundinn siðferðisþroski, hefðbundinn siðferðisþroski og for-

hefðbundinn siðferðisþroski (Kohlberg og Hersh, 1977). Þriðja og fjórða stigið tilheyra 

unglingsárum, fimmta og sjötta stigið tilheyrir fullorðinsárum. Þriðja stigið er ætlað börnum  

sem eru að komast yfir á unglingsárin. Kohlberg telur að á  þriðja stigi trúi ungmenni að 

hegðun sín sé réttlætanleg ef hugsunin á bakvið hana er góð, t.d ef eiginkona ætlar sér að 

bjarga lífi eiginmanns síns með því að stela lyfjum, er það réttlætanlegt í huga ungmennanna, 

því eiginkonan er að reyna bjarga lífi eiginmanns síns (Kohlberg og Hersh, 1977). Greinilegt er 

að réttlætiskenndin er til staðar á þessu stigi því hér sigrar hið góða þó skortur sé á 

rökhugsun. 

Fjórða stigið á við ungmenni sem eru komin nálægt fullorðinsárum, á þessu tímabili fer 

samfélagið að hafa mikil áhrif. Þau sjá hlutina út frá vitrænni réttlætiskennd, kominn er sá 

skilningur hjá þeim á því hver áhrifin eru að brjóta lög og reglur (Kohlberg og Hersh, 1977). 

Einnig velta þau fyrir stöðu mála ef reglur yrðu brotnar og það réttlæt með góðum 

vilja.Ungmenni á þessu stigi eru farin að sjá hluti út frá öðrum þáttum en eigin hagsmunum 

og átta þau sig þá á því hve mikilvægt það er að vera með lagaramma. Á þessum tíma fara 

ungmenninn sjálf að taka ákvarðanir út frá samfélagslegum sjónarhornum (Kohlberg og 

Hersh, 1977). Á fyrstu fjórum stigunum er það sama að eiga sér stað hjá unglingunum, nema 
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að skilningurinn hefur orðið meiri og dýpri. Eftir því sem einstaklingurinn eldist, verða 

samfélagslegir þættir komnir meira inn í þeirra líf. Gott er að geta metið siðferðisþroska út 

frá því hvernig ungmenni upplifa og réttlæta þær upplýsingar sem koma frá samfélaginu 

(Kohlberg og Hersh, 1977). Út frá þessum kenningum Kohlbergs og Hersh, væri kennsla í 

sjálfræði eitthvað sem mætti skoða, þar sem efling á sjálfræði auðvelda ungmennum að taka 

sínar eigin ákvarðanir, þar sem sjálfræði eykur velfarnað og velgengni þeirra (Brighouse, 

2006; Mackenzie og Stoljar, 2000).  

 

2.7.4 Lífskeiðakenning  

Ungmenni geta verið mjög upptekin að því að skilgreina sjálfan sig á þessu tímabilli, sjálfið 

þroskast einnig á annan hátt með aukinni vitund um eigið sjálf (Adamson og Lyxell,1996). 

Erik H. Erikson (1968) setti fram kenningu um lífsskeið manneskjunar þar sem sjálfsmyndin 

var lykilatriði. Í þeirri kenningu flokkaði hann þroskaskeið einstaklinga sem hann skiptir í átta 

stig. Erikson skilgreindi þroskaskeið sem hlutverk einstaklinga gegnum lífsleiðina. Hvert 

þroskaskeið hefur tilgang og hefur því áhrif á það sem á eftir kemur. 

Sjálfsvitund einstaklinga aðlagast sínu nánasta umhverfi og verður fyrir áhrifum þeirra. 

Áherslur Eriksons á unglingsárin voru miklar, kenningar hans um mótun sjálfsmyndar þeirra 

sem einstaklinga væri með því mikilvægasta verkefni sem ungmenni fengju (Erikson, 1959). Á 

fimmta stigi í kenningum Ericson talar hann um unglingsárin, ungmenni sem eru á aldrinum 

12 til 19 ára. Einnig talar hann um hve mikilvæg mótun sjálfsmyndarinnar er þar sem óöryggi 

getur valdið togstreitu við mótun sjálfsins (Erikson, 1968). Þegar komið er á þetta stig eru 

ungmennin farin að átta sig á hver þau eru, hvert þau vilja stefna í lífinu og hvers virði hver 

og einn einstaklingur sé. En aðalverkefnið á mótunarárunum er að þróa örugga sjálfsmynd 

sem ungmenni átta sig á að geta mótað sitt eigið sjálf út frá hugmyndum sínum og 

áhugasviði (Erikson, 1959).  

Að aðstoða ungmenni til að móta líf sitt til hins ýtrasta er mikilvægt að huga að, lýðræði 

er eitt af því sem þarf að kenna og gera ungmennunum grein fyrir hvað það þýðir að eiga 

heima í lýðræðis ríki og meta verðleika þess að alast upp í lýðræðissamfélagi, að hver og einn 

á sinn rétt, burt séð frá kyni, kynþætti, aldri, fötlun o.fl. (Erikson, 1959). Ungmenni eru 

meðvituð um að greina möguleikana sem eru í boði og geta einnig verið áhrifavaldar í mótun 

sjálfsmyndar (Erikson, 1968). Hann taldi að mótun sjálfsmyndarinnar væri mikilvæg fyrir 

framtíð ungmenna. Ef einstaklingnum tekst að móta sína sjálfsmynd á jákvæðan hátt, myndi 

hann öðlast fastmótaðri sjálfsmynd. Aðrir hafa ónýta sjálfsmynd vegna efasemda um sjálfan 

sig og eiga erfiðara með mótunarferlið (Erikson, 1959).  



22 
 

Hér fyrir ofan er búið að fara yfir helstu kenningar um þroskaskeið ungmenna. Allir 

þessir fræðimenn hafa eitt sameiginlegt, það er að skilgreina þroska einstaklinga frá fæðingu 

til dauða. Koma fræðimenninnir allir inn á hversu mikilvægt er að hafa í huga þetta 

þroskatímabil ungmenna. Hér í kaflanum á eftir verður farið yfir megin þema viðtalanna til 

að gera frekari grein fyrir tilgangi þessarar tilviksrannsóknar sem er að skoða stuðningsnet 

ungmenna sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskóla. Okkur rannsakendum þótti mikilvægt 

að vera með þrjú þemu gegnumgangandi í spurningum viðtalanna. Til að geta gert grein fyrir 

hvernig og hvort viðmælendur væru að gera sér grein fyrir rétti ungmenna í skólakerfinu og 

hvort þessi hugtök séu að skila sér til ungmennanna. Hvað segir aðalnámskrá um þessi 

hugtök? Eru skilgreiningar á þessum hugtökum ennþá bara orð á blaði? 

 

2.8 Hugtök rannsóknar 

Hér verður greint frá aðal þemum rannsóknarinnar sem eru umhyggja, sjálfræði og lýðræði. 

Lýðræði stuðlar að réttindum ungmenna, umhyggja kennara til nemenda leikur stórt 

hlutverk í lífi hvers einstaklings, meira en við gerum okkur grein fyrir og getur umhyggja skipt 

sköpum hjá einstaklingi í námi með því að öðlast meiri trú á sjálfum sér. Sjálfræði er það sem 

styrkir einstaklinga í að vera sjálfstæðir og er því mikilvægt að hlúa að því alveg fram á 

fullorðinsár. 
 

2.8.1 Umhyggja 

Hugtakið umhyggja merkir að láta sér annt um velferð annars einstaklings. Við erum gædd 

þeim hæfileika af náttúrunnar hendi að geta sýnt öðrum umhyggju, en ekki hafa allir þó þann 

hæfileika að þróa með sér og sýna öðrum umhyggju. Forsenda umhyggju verður til þegar 

umhyggjutengsl myndast, þar sem samband tveggja einstaklinga er gagnvirkt (Noddings, 

1992). Uppeldis og menntunarfræðingurinn Nel Noddings er þekkt fyrir að hafa vakið athygli 

á væntumþykju (affection) og umhyggju (care) í skólastarfi. Hún skilgreinir umhyggjuna í tvo 

flokka. Sú fyrri er eðlislæg umhyggja sem er rót ábyrgðartilfinninga gagnvart öðrum og síðan 

siðferðisleg umhyggja þar sem einstaklingur er skyldugur að bregðast við þó að hann vilji það 

ekki og finnst sá einstaklingur ekki eiga það skilið (Noddings, 1995).  

Mikilvægt er að umhyggjan beinist að þeim sem er tilbúinn að taka við henni og er metin 

að verðleikum. Grundvöllur umhyggjunnar er umhyggjusiðfræði þar sem horft er til 

gagnkvæmrar virðingar fyrir öðrum, vera í góðum tengslum og næmur á þarfir og óskir 

annarra. Hver og einn hefur þörf fyrir umhyggju, sem skilar sér í virðingu, skilningi, að 

tilheyra og viðurkenningu hvar sem er á lífsleiðinni (Noddings, 1992). Kennarinn á að beina 
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athygli að nemendum sínum og sinna þörfum þeirra, tilfinningalega og félagslega. Umhyggja 

í garð nemandans getur stuðlað að því hann upplifi sig sem skapandi, kláran og geti tekist á 

við hvaða verkefni sem er (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008a). Skóladagurinn að mati Nodding 

á að vera skipulagður með umhyggju í forgang. 

 Þannig læra ungmennin að bera umhyggju fyrir sjálfum sér, náttúru, umhverfi og 

öðrum. Kjarni siðferðsilegrar menntunar er umhyggja og ber með sér mjög árangursríka 

menntun þar sem kennarar þurfa að huga vel að skipulagi kennslu sinnar (Noddings,1992). 

Að mati Noddings þurfa kennarar ávallt að vera spyrja sig vel ígrundaðra spurninga um þarfir 

hvers og eins nemanda í þeirra umsjá. Einnig þurfa kennarar að fá þann möguleika á að ræða 

við aðra fagaðila innan kennarastéttarinnar til að halda í við þróun starfs síns. Bjóða þarf 

kennurum upp á handleiðslu og siðferðilegan stuðning, þar sem hlutverk kennara er ekki svo 

langt frá foreldrahlutverkinu (Noddings, 1992).  

Umhyggjusamur kennari er sá sem ber virðingu og hlustar á ólíka einstaklinga og finnur 

leiðir til að koma til móts við þá með fjölbreyttum námsleiðum.Kennarar eiga að nýta sína 

reynslu og finna út áhugasvið ungmenna, byggja út frá því brú milli nýs viðfangsefnis og fyrri 

reynslu (Noddings, 1992). Umhyggja í skólastarfi, hefur verið lítið til umræðu og fer ekki 

mikið nægilega fyrir henni, þrátt fyrir mikilvægi þess (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008 a). Til 

þess að ungmenninn læri að bera umhyggju fyrir sér sjálfum og öðrum er nauðsynlegt að 

umhyggjan sé áþreifanleg og sýnilegri í skólastarfi en er nú þegar. Skólar eiga að vera 

vettvangur í kennslu á umhyggju á hina ýmsu vegu, svo að menntun stuðli að 

umhyggjusömum, kærleiks– og hæfileikaríkum ungmennum (Noddings, 1992). Menning 

okkar og persónuleiki einstaklinga hefur áhrif á hvernig við sýnum umhyggjuna, því að er ekki 

til ein uppskrift að henni. 

 

2.8.2 Lýðræði 

Í þessum kafla munu rannsakendur skilgreina hugtakið lýðræði. Skilgreining á lýðræði virðist í 

fyrstu vera frekar einföld, hugtakið lýðræði virðist segja sig sjálft: að lýðurinn ræður. 

Skilgreiningin  þarfnast þó betri útskýringar og munu rannsakendur gera betri skil á 

hugtakinu lýðræði í þessum kafla. Samkvæmt íslensku orðabókinni er lýðræði skilgreint sem: 

,,Stjórnarfar þar sem almenningur getur með (leynilegum) kosningum, haft úrslitavald í 

stjórnarfarsefnum; réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja sinn og hafa 

áhrif á öll samfélagsleg málefni“ (Íslensk orðabók, 1994). Í Aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla kemur fram að „nemendur skulu læra um lýðræði, með lýðræði, í lýðræði“ 

(Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla, 2011). 
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 Með þessari framsetningu í aðalnámskránni, hvernig skal kenna lýðræði í skólum, þarf 

nemandi að öðlast reynslu í lýðræði. Til að fara dýpra í hvað er átt við með að öðlast reynslu í 

lýðræði, er ekki nóg að lesa sér til um lýðræði eða fræða um lýðræði, nemendur þurfa að 

öðlast reynslu í lýðræði í daglegum athöfnum. Það þarf að þróa með nemendunum 

lýðræðislegt viðhorf. Það er nauðsynlegt til að efla hjá þeim samfélagslega ábyrgð. 

Grunnþættir lýðræðis og mannréttinda eru settir fram í fjórum liðum í aðalnámskrá grunn- 

og framhaldsskóla (2011): Lýðræði í samfélagi, mikilvægi lýðræðis í skólum, hvernig skal 

kenna lýðræði og skólar eiga að vera virkir nærsamfélaginu. Lýðræði í samfélagi: Krefst þess 

að borgarinn taki að móta samfélagið á virkan hátt og taki ábyrga afstöðu á siðferðilegum 

álitamálum. Forsenda lýðræðisins er því samábyrg virkni og meðvitund borgaranna. Því þurfa 

skólar í lýðræðissamfélögum að mennta nemendur sína til þátttöku í lýðræði.  

Gildismat, siðferði og viðhorf eru mikilvægir þættir sem eiga að fléttast inn í aðra 

grunnþætti lýðræðis. Skólarnir hafa það hlutverk að rækta nemendur sína með lýðræðislegu 

viðhorfi (Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla, 2011). Mikilvægi lýðræðis í skólum: Taka 

mið af því að allir starfshættir eigi að miða á lýðræðislegan hátt að því að þroska manngildi 

hvers og eins. Hvernig skal kenna lýðræði: Viðfangsefnið þarf að kveikja áhuga hjá 

nemendum og merkingu til náms þeirra. Lögð er áhersla á þverfaglegt lýðræðislegt gildismat, 

umhyggju fyrir umhverfi, fólki og dýrum. Þessi liður lýsir því að samfélagsgreinar og lífsleikni 

séu „kjölfesta þekkingar á lýðræði og mannréttindum og viðhorfa til sömu þátta“ 

(Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla, 2011) Skólar eiga að vera í virkir nærsamfélaginu: 

Grunngildi lýðræðis- og mannréttinda (menntun) byggir á gagnrýnni hugsun. 

Hlutverk skólanna er að ígrunda þau gildi (Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla, 2011). 

Reynslan er þó að mati rannsakenda að íslenskir skólar bjóði nemendum sínum fremur upp á 

lestur uppskrifta bókarinnar, en að fá að þreifa sig áfram í að elda upp úr henni. Þó að 

fulltrúar nemenda sem sitja í skólaráðum eins og kveðið er á um í lögum (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). En er sú reynsla þó næg fyrir nemandann að sitja og horfa á aðra elda úr 

uppskriftabókinni? Hugmynd Dewey um lýðræði var að ef einstaklingurinn þiggur ekki sína 

mannlegu tilveru frá samfélaginu er maðurinn ekki til, því að án samfélags er hann ekkert 

(Dewey, 1998). Samspil samfélags og mannsins í hugmyndasögunni á sér stórt hlutverk 

(Aristóteles, 1988). Veruháttur lýðræðis lærist einungis af reynslu einstaklings, sem skynjar 

þá merkingu hvað er að taka sameiginlegan þátt í því samfélagi sem það býr í (Dewey, 1998). 

 

2.8.3 Sjálfræði 

Merking orðsins sjálfræði þýðir að ráða sér sjálfur, við að taka sjálfstæða ákvörðun. Að fylgja 

áhuga sínum og löngunum gefur manni það tækifæri að upplifa valkosti sína og sjá þá verða 
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að veruleika (Roth og Deci, 2009). Sjálfræði byggir á hæfni einstaklinga til að geta tekið 

ákvarðanir um sitt eigið líf. Við það öðlast hann þekkingu, skilning og færni sem hann getur 

nýtt sér (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2002; 2008b). Til að stuðla að betri framtíð fyrir 

einstaklinga er nauðsynlegt að hlúa að sjálfræði. Til að blómstra í lífinu verður 

einstaklingurinn að vera trúr sjálfum sér og lifa lífi sínu „innan frá“ (Brighouse, 2006). Til að 

efla hæfni sjálfræðis þarf að búa til umhverfi sem væri tilvalið innan veggja skólanna. Þar er 

hægt að skapa vissar aðstæður sem styrkja og styðja sjálfstæða ákvörðun (Reeve og Assor, 

2011).  

Með því að stuðla að og kenna sjálfræði, eykur það velgengni og velfarnað ungmenna. 

Það ætti því að vera meginmarkmið menntunar samkvæmt heimspekingum hér á árum áður 

(Brighouse, 2006). Að geta ráðið sér sjálfur, tekið sjálfstæðar ákvarðanir, lifað því lífi sem 

maður velur, er hið siðferðilega hugtak um sjálfræði (Mackenzie og Stoljar, 2000). Að efla 

sjálfræði í skólastarfi er mikilvægt fyrir nemendur að upplifa sig í samræmi við námið, þurfa 

því námskröfurnar að vera viðunandi. Nemendur þurfa nám sem er við þeirra hæfi (Reeves, 

2006). Því er mikilvægt að skoða kennsluhætti innan skólanna til að sjá hvernig og hvort sé 

verið að skapa aðstæður fyrir nemendur til að þroska sjálfræði sitt innan ramma skólans 

(Ingibjörg Kaldalóns, 2015). 

Til að kveikja áhuga nemandans á náminu, þarf kennarinn að setja sig í spor hans. Þekkja 

styrkleika, áhugasvið og markmið nemandans og tengja það við hið daglega skólastarf (Assor, 

Kaplan og Roth, 2002; Assor og Kaplan, 2001). Stuðningur kennarans við nemandann, snýst 

um að nemandinn á að geta tekið ákvörðun um sitt eigið nám, þar sem um raunverulegt val 

er að ræða eins og að hafa áhrif á hvernig eitthvert tiltekið verkefni er unnið eða hvaða 

námsefni nemandinn vill velja. Að fá úthlutað þrem valmöguleikum en engan áhugaverðan 

fyrir nemandann, hefur það ekki sama gildi og hið fyrnefnda. Skapa þarf umhverfi sem er 

hvetjandi fyrir nemendur og eflir þeirra frumkvæði (Assor, Kaplan og Roth, 2002; Assor og 

Kaplan, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli einstaklingsmiðaðs náms og aukningar á trú á eigin 

getu, sem er talið hafa jákvæðari áhrif á sjálfstrúna, en annars konar námsumhverfi sem er 

ríkjandi víðs vegar í skólastarfi (Pajaras, 2006). Það eru einhverjar efasemdir um að hugtakið 

sjálfræði nýtist í siðfræði, þar sem erfitt er að útskýra merkinguna til hlítar og að hugtakið sé 

of breytilegt. Þó er hugtakið mikið notað í daglegu tali. Vísað er í alþjóðlegan sáttmála og lög 

þar sem sameiginlegan skilning er um að ræða og mikilvægi siðfræðilegs gildis (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2012).  

Horfum ekki framhjá hugmyndinni þegar manneskja tekur sjálf völd og mótar stefnu í lífi 

sínu. En þó gerum við kröfur um „að hugtakið sé nógu næmt til að hægt sé að draga í efa 

sjálfræði þræls sem lýsir því yfir að hann vilji vera þræll” (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). 

Kenningin um valið sjálfræði hefur ekki þann eiginleika að vera með greinargóða lýsingu á 
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flóknu hugtaki þó svo að það innlegg sé mikilvægt í umræðu um sjálfræði. „Í hagnýtri 

siðfræði og í umfjöllun um jaðarhópa er margt sem bendir til að kenningar um sjálfræði sem 

vísa til hins aðstöðubundna sjálfs séu gagnlegri en aðrar kenningar sem beitt er“ (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2012). 
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3 Tilviksrannsókn 
 

Í kafla þrjú verður gerð grein fyrir aðferðarfræði gagnaöflunar, þátttakendum og lýsingu á 

skólum. Einnig verður gerð grein fyrir siðferðilegu álitamáli við framkvæmd rannsóknarinnar 

en kaflinn byrjar á aðdraganda hennar. 

 

3.1 Aðferðafræðin 

Rannsakendur notuðust við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) við gagnaöflun. 

Eigindleg aðferðafræði er yfirhugtak yfir þau rannsóknarsnið sem byggjast á gögnum sem 

afla á upplýsinga um efni sem hefur ekki verið rannsakað mikið en einnig til að skilja reynslu 

og viðhorf tiltekinna einstaklinga eða hópa (Schutt, R. K., 2012). Við gagnaöflun í þessari 

rannsókn er oftast notast við viðtöl til að fá dýpri innsýn í viðfangsefnin (Schutt, R. K., 2012). 

Eins og sjá má þá nota rannsakendur eigindlega rannsóknaraðferð en ætla að styðjast við 

tilviksrannsókn (e. case study). Tilviksrannsókn er eiginlegt rannsóknarsnið sem felst í því að 

rannsakandinn velji eitt eða fleiri tilvik til að öðlast betri skilning útfrá mörgum sjónarhornum 

og gefur góðan skilning á rannsóknarefninu (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Tilviksrannsóknir eru yfirleitt gerðar á einstaklingum, fjölskyldum, litlum hópum, 

stofnunum, bekkjum og skólum sem er talið mjög lýsandi tilvik (Lichtman, 2013). 

Rannsóknarefni í tilviksrannsóknum kemur oft úr reynsluheimi rannsakenda. Með þessu 

rannsóknarsniði nota rannsakendur lýsandi greiningu þar sem rýnt er í niðurstöður 

rannsóknar og greina þær í þemu sem lýsa því hvað sé verið að rannsaka (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). Rannsakendur völdu tvö tilvik, svo hægt væri að afmarka bilið á milli 

grunnskólans og framhaldsskólans. Tilvikin eru reynsla kennara og námsráðgjafa á 

undirbúningi nemenda fyrir framhaldsskóla.  

Fannst okkur nauðsynlegt að skoða hvernig kennarar og námsráðgjafar á tveimur 

skólastigum skildu þetta bil. Með þessu rannsóknarsniði reyndu rannsakendur að átta sig á 

eðli tilfella. Helsti kostur eigindlegs rannsóknarsniðs er nánd og skoðanir viðmælendanna og 

upplifun þeirra. Aldrei er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum, sem fengnar eru með þessum 

hætti. Helsti gallinn við rannsóknarsniðið er að ekki er hægt að nota rannsóknina til að 

alhæfa um aðra kennara og námsráðgjafa í sömu stöðu. Heldur er vonast til að þessi 

rannsókn sýni brot af reynslu þessara ábyrgðaaðila og hvers konar starf er unnið til að brúa 

bilið milli skólastiga. Til þess að skilja þessa reynslu voru tekin nokkur viðtöl og verða þessar 

aðferðir ræddar í næsta kafla. 
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3.3 Gagnaöflun rannsóknar 

Við gagnsöfnun voru notuð eigindleg viðtöl. Rannsakendur notuðust við hálf opin viðtöl, til 

að fá sem persónulegasta svörun frá hverjum einstaklingi fyrir sig (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Lengd viðtala var á bilinu 30 – 45 mínútur hvert. Viðtölin átta voru hljóðrituð og 

afrituð upp til nánari þemagreiningar. Rannsakendur sendu bréf til ellefu grunnskóla og 

ellefu framhaldsskóla til að fá heimild til gagnaöflunar. Alls svöruðu tíu framhaldsskólar og 

tveir grunnskólar bréfunum. Þar sem allir framhaldsskólar sýndu áhuga á þátttöku voru 

skólar sem höfðu grunnskóla í tengslum við framhaldsskólanna valdir. Það varð til þess að 

fjórir skólar tóku þátt í rannsókninni. Í þessum tveimur hverfum var einn grunnskóli og einn 

framhaldsskóli fyrir valinu. Tekin voru viðtöl við fjóra kennara og fjóra námsráðgjafa á báðum 

skólastigum, þannig að í heildinni voru tekin átta viðtöl (Schutt, R. K., 2012). Viðmælendur 

voru allt konur sem hafa góða og langa reynslu af skólastarfi. 

 

3.3.1 Vinnsla gagna   

Í vinnslu gagnanna var nöfnum viðmælenda og skólanna breytt til þess að ekki sé hægt að 

rekja svörin til einstaklinga. Einnig var þátttakendum tilkynnt að í viðtölum ríkti algjör 

trúnaður. Rannsakendur fóru saman í öll viðtölinn en skiptu viðtölunum á milli sín svo að 

hver rannsakandi tók fjögur viðtöl og afritaði þau orðrétt ásamt aðdraganda og 

hugleiðingum. Þegar við vorum búnar að skrifa viðtölin upp þá skiptum við viðtölunum 

þannig að við fórum yfir hvor hjá annarri og þemagreindum. Þegar við vorum búnar að 

þemagreina hvor hjá annarri fórum við yfir okkar eigin viðtöl til að sjá hvort við höfðum 

gleymt einhverju og að lokum var farið saman yfir þemagreiningu viðtalanna. 

 

3.4 Þátttakendur og lýsing skóla 

Þátttakendur rannsóknarinnar koma frá tveimur grunnskólum og tveimur framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Öllum skólunum voru gefin gervinöfn sem eru G1, G2, F1 og F2 til þess 

að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Skólarnir fjórir eiga það sameiginlegt að koma úr 

tveim rótgrónum hverfum á höfuðborgasvæðinu. Grunnskóli 1 (G1): er fyrir nemendur í 1.-

10. bekk, og er frekar nýlegur skóli með opnu rými. Við skólann eru um 60 starfsmenn og 300 

nemendur. Grunnskóli 2 (G2): Kennt er í tveim skólabyggingum. Skólinn skiptist í 1 - 7 bekk 

og 8 -10 bekk. Skólinn er frekar gamall en mjög stór. Við skólann eru um 120 starfsmenn og 

700 nemendur. 
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 Framhaldsskóli 1(F1): Er frekar gamall skóli en mjög stór. Við þann skóla eru um 700 -

1000 nemendur og starfa þar um 80 manns. Framhaldsskóli 2 (F2): Er frekar lítill 

framhaldsskóli með 300 – 400 nemendum og starfa þar um 40 manns. Þátttakendur voru 

valdir með markvissri úrtaksgerð (e. purposive sampling) (Lichtman, 2013). Með þeirri aðferð 

var markmiðið að velja viðmælendur í rannsóknina sem við töldum geta gefið miklar 

upplýsingar um viðfangsefnið. Urðu fjórir kennarar og fjórir námsráðgjafar fyrir valinu. Til að 

veita þátttakendum trúnað voru þeim gefin gervinöfnin sem eru Birgitta, Lára, Sveinbjörg, 

Vala, Sigríður, Kamilla, Valdís og Bára. 

 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Í þessum hluta verður fjallað um siðferðileg álitamál í tengslum við rannsóknina og bakgrunn 

rannsakenda. Þegar kemur að siðferðilegum þáttum þurfa rannsakendur að virða hagsmuni 

og skoðanir annarra og hversu rangt er að mismuna fólki. Einnig er mikilvægt að 

þátttakendur í rannsókninni taki þátt af fúsum og frjálsum vilja. Viðmælendum er gerð grein 

fyrir því að farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og útskýra hvað það er sem verið er 

að leitast eftir með rannsókninni. Einnig er mikilvægt að gera þátttakanda grein fyrir að hann 

megi draga sig úr rannsókninni hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsakendur byrjuðu á því að afla sér tilskilinna leyfa hjá Persónuvend og sendu 

stöðluð bréf til ellefu grunnskóla og ellefu framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

rannsóknin var útskýrð fyrir skólastjórnendum sem og framkvæmd þess [sjá viðauka 2]. 

Rannsakendur fengu svo sendan tölvupóst frá skólastjórnanda með nöfnum á þeim 

viðmælendum sem vildu taka þátt í rannsókninni. Eftir það hófust vel skipulögð 

tölvupóstasamskipti við þá viðmælendur til að finna heppilegan tíma, bæði fyrir viðmælanda 

og rannsakendur, öll viðtölin fóru fram í þeim skóla sem viðmælendur unnu hjá. 

Rannsakendur fóru inn í þessa rannsókn með gagnrýnum augum, þar sem þær eiga það 

sameiginlegt að eiga slæma reynslu af sinni barnaskólagöngu og að fara yfir á næsta 

skólastig. En höfðu þó í huga að hafa viðtalsspurningar sínar vel opnar en skipulagðar með 

þema til að fá þá svörun sem leitað var eftir. Það sem okkur fannst erfiðast við að taka 

viðtölin var að vera alveg hlutlausar.  

Það kom einnig á óvart hvað umhverfi og framkoma getur haft mikil áhrif á mann í 

viðtali bæði sem hlutlaus eða með fyrirfram skoðanir á viðmælanda. Þó teljum við okkur hafa 

eftir bestu getu verið hlutlausar. En það kom upp í okkar fyrstu viðtölum að þessi hlutskipti 

áttu sér stað, að umhverfi og framkoma hafði áhrif á dómgreind okkar í fyrstu. Þegar við 

fórum svo að vinna úr viðtölu kom það í ljós að annað viðtalið reyndist vera mun 

innihaldsríkar en við áttum vona á. 
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4  Niðurstöður 
 

Eins og fram kemur í aðferðafræði kafla okkar, þá voru spurningarnar í viðtölum okkar búnar 

til með lýðræðislegu, umhyggju- og sjálfræðis þema í huga sem voru greind í kafla 3. Við 

þema viðtalanna okkar komu ýmis önnur undirþema út frá lýðræðis, umhyggju og sjálfræðis 

hugtökunum. Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að hugsað er mikið um  lýðræði út frá 

aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla innan veggja skólanna. Í þessum kafla verður umræða 

um tengsl fræðanna sem kynnt voru í kafla tvö og gögnin sem að komu fram í þessari 

rannsókn. Rætt verður um reynslu kennara og námsráðgjafa á stuðningsneti ungmenna sem 

stíga sín fyrstu skref í framhaldsskóla. Kaflanum mun verða skipt í þrjú þemu sem komu fram 

í viðtölunum og rætt um tengslin þar á milli sem styðja niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

við leitumst svara „hvernig er stuðningsnet ungmenna innan skólakerfisins sem stíga sín 

fyrstu skref í framhaldsskólunum?” 

 

4.1 Umhyggja 

Það sem allir skólarnir áttu sameiginlegt var að bera hag nemenda sinna fyrir brjósti. Hér 

koma nokkur brot af því hversu mikilvægt það er að hafa umhyggjusama kennara og 

námsráðgjafa. Menning okkar og persónuleiki einstaklinga hefur áhrif á hvernig við sýnum 

umhyggju, því er ekki til ein uppskrift að henni. Umhyggja er talin stór hluti af starfi 

umsjónarkennara og námsráðgjafanna sem við tókum viðtöl við. Viðmælendur höfðu tvö 

atriði að leiðarljósi: umhyggja sem hægt var að skilja sem vilja kennara og námsráðgjafa til að 

vera til taks og að styðja við nemendur og skipulag þar sem talað var um stærð 

nemendahópa, álag og skipulag umsjónarhópa. 

Skipulag: Þó að það sé ekki tilgreint í aðalnámskrá skólanna, var skipulag á námi og 

umsjónarhópa mjög mikilvægt í augum viðmælenda. Talað var um að kennarar vildu gera sitt 

besta en að stærð hópanna í umsjónarhópum hafði áhrif á getu þeirra til að sinna 

nemendum eins og kennurum fannst viðunandi, eins og Sveinbjörg orðaði það: 

En eins og ég segi þá er alltaf reynt að gera eins mikið. Ef það ætti 
vel að vera þá ætti að vera miklu minni hópar með kennara því þá 
væri hægt að sinna hverjum nemenda betur (Sveinbjörg kennari, 
18.október 2016). 

Augljóst var í viðtölum að kennarar og námsráðgjafar töldu þessi tengsl mikilvæg: 

Og það eru náttúrulega allir kennarar og allt starfsfólk allt af vilja 
gert að aðstoða þessa krakka en það er náttúrulega gífurleg vinna 
og við bara náum ekki alltaf að gera það sem við viljum gera því 
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miður innan vinnurammans og og vinnutímans (Sveinbjörg 
kennari, 18.október 2016). 

Það sem má lesa úr svörum Sveinbjargar er að starfsfólk skólan takast á við hinar ýmsu 

hindranir eins og aukið vinnuálag og hópastærðir nemenda. En stjórnendur skólanna reyna 

að takast á við þarfir nemenda af bestu getu og er skipulag eitt af því: „Síðan ákváðum við að 

skipta sem sagt um kerfi og erum með umsjónarbekki. Við erum ekki að búa til bekkjarkerfi heldur er 

þeim skipt í sjö umsjónarhópa og umsjónarkennarinn fylgir þeim þangað til þau eru búin að klára 

skólann (Lára kennari, 24.október 2016). Þó svo að skólarnir reyni að mæta þörfum nemanda 

sinna, er samt sem áður þörf fyrir meiri stuðning en völ er á. 

Nemendafjöldi hafði áhrif á getu kennara til að sinna nemendum eins og þeim fannst 

viðeigandi eða eins og Lára (2016) kemst að orði: „Því miður reynir maður samt að hjálpa 

þeim eða í rauninni þyrfti ég að sitja hjá þeim til að hjálpa þeim þannig ég þyrfti að hafa tvö 

borð með átta nemendum en ekki sex borð með tuttugu og fjórum nemendum (Lára kennari, 

24.október .2016). Eins og lesa má, þá bera þessar konur það sér í brjósti að vilja hjálpa 

nemendum sínum eins og þær geta. Oftar en ekki sinna þær mörgum öðrum hlutverkum en 

bara að kenna. Kennurum fannst mikilvægt að mæta nemendum á þeirra heimavelli. Bára er 

ein af þeim sem gefur sig alla í vinnunna fyrir sína nemendur: 

Þannig að við komum til móts við alla nemendur á þeirra 
forsendum. Ég lít þannig á að grundvallaratriði sé að spyrja 
nemendurna spurninga eins og: Hvert ætlar þú að fara? Og hvað 
þú hugsað þér að gera í framtíðinni? Svari nemandi t.d: ég ætla að 
verða læknir segir ég: Já, þá þarft þú að læra nátturufræði (Bára 
kennari, 27.október 2016). 

 

Bára er hér að leiðbeina nemendum sínum, spyrja þau spurningar sem fær þau til að hugsa 

lengra, fær þau til að hugsa hvað þau langar að gera og leiðbeinir þeim á þann farveg sem 

kemur best út fyrir þau. Umhyggja getur birst í alls konar mynd, en hefur ávallt sama gildi: 

„Við hérna förum svolítið út fyrir okkar starfsvið en erum orðnar eins og félagsráðgjafar, 

sálfræðingar og svolítið allt í öllu og þurfum stundum að stoppa okkur af í því, mann langar 

svo að geta aðstoðað og hjálpað öllum.“(Vala námsráðgjafi, 24. október 2016). Vala sinnir 

mörgum hlutverkum á dag sem eru ekki í hennar verkahring. Sem sýnir hversu dýrmætt það 

er að hafa slíkt starfsfólk innan skólakerfisins sem er umhugað um nemendurna. Sigríður 

kemur svo inn á hversu mikilvægt væri að koma að betra skipulagi inn í skólakerfið: 

Ég held að ef við værum með færri nemendur í tíma þá gæti 
kennarinn verið með fjölbreyttari kennsluaðferðir og fjölbreyttara 
námsmat og jafnvel erum við með góða kennara hér sem leyfa 
nemendum að velja námsmatið sitt sjálfir, velja verkefni sem þeir 



32 
 

skila, velja hvað þau gilda mikið og svona. Þannig að við erum 
svolítið að valdefla nemendur (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 
2016). 

Með betra skipulagi væri hægt að sinna hverjum og einum betur, styrkja hvern og einn. Það 

vantar ekki að það flæði frá þessum kennurum koma hugmyndir til að betrumbæta 

umhverfið fyrir nemendur og gera kennararnir allt sem þeir geta til að koma því til nemenda 

sinna. Einnig segir Bára: „Við horfum svolítið á hvert þeir eru að fara. Þú tekur hvern 

einstakling og hugsar: Hvað get ég gert fyrir hann? og hann fær þá þjónustu” (Bára kennari, 

27.október 2016). Að styrkja foreldra til að taka meiri þátt og sýna ungmennum meiri 

umhyggju og samhug á þessum tímamótum í lífi þeirra, hefur mun meira að segja, en margir 

foreldrar gera sér grein fyrir. 

 Kamilla kemur inn á að umsjónarkennararnir séu farnir að einbeita sér að því að vera í 

samskiptum við foreldra nemenda hóps síns á framhaldsskólastigi. „Nú fá allir nýnemar 

umsjónarkennara sem er með það hlutverk að halda utan um þau og fylgja eftir, hafa 

samband við foreldra og svoleiðis og hérna það er mikið utanumhald sem sagt um hvern 

umsjónarhóp” (Kamilla námsráðgjafi, 25.okt.2016). Það bendir til þess að kennarar eru ekki 

eingöngu meðvitaðir um þarfir nemenda sinna heldur hafa þeir það líka í huga að eiga 

samskipti við foreldra nemenda sem sýnir frá hendi kennarans mikla umhyggju fyrir 

nemenda sínum, en eykur hins vegar vinnuálag kennarans til muna. Hver og einn skóli hefur 

einhverja sérstöðu er stefnan innan skóla G2 að styrkja nemendur sína á sem bestan veg. „En 

engu að síður þá hefur nemandinn alltaf forgang og hérna svo ég held að það sé mjög vel 

búið að nemendum” (Valdís kennari, 27.október.2016).  

Þó svo að nemendur fari ekki sömu leið að leiðarenda, er þó sömu markmiðum náð eins 

og Sigríður kemur vel að orði. „Þau útskrifast með hvítar húfur. Það segir hvergi til um hvað 

þarf til að útskrifast með hvíta húfu. Þannig að þau hérna eru bara að ljúka sínu námi á sínum 

forsendum og eru eins og hinir” (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016). Hægt er að segja 

að eitt eiga allir sameiginlegt burt séð frá aldri, stöðu eða stétt: að vilja og þurfa umhyggju. 

„Með umhyggjunni færðu viðurkenningu“. Við erum öll ólík og höfum misjafnar þarfir, en 

mikilvægast er að finnast maður tilheyra einhverjum. Að vera umhyggjusamur kennari, er 

kennari sem hlustar og ber virðingu fyrir öllum einstaklingum, finnur leiðir til að koma til 

móts við þá með fjölbreyttum námsleiðum (Noddings, 1992). Eins og fram kemur hér að 

ofan, þá hafa flestar af þessum konum umhyggju og velferð nemenda sinna í fyrirrúmi. 

Umhyggja í skólastarfi er ekki mikið í umræðunni og fer ekki nægilega mikið fyrir henni, þrátt 

fyrir mikilvægi hennar „þar sem umhyggja í garð nemandans getur stuðlað að því að hann 

upplifi sig sem skapandi, kláran og geti tekist á við hvaða verkefni sem er“ (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008 a). 
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4.2 Lýðræði 

Hér fyrir neðan koma nokkur lýðræðishugtök úr viðtölunum. Þar má sjá hvernig 

viðmælendurnir, kennarar og námsráðgjafar skilgreina lýðræði á sínum vinnustað og hvernig 

það skilar sér svo til nemendanna. Viljum við rannsakendur þó taka það fram að skilgreining 

viðmælanda er aðeins á grunni lýðræðis ef litið er til aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskólanna og litast viðtölin mikið af því hvað vantar inn í skólakerfið. Það er 

mikilvægt að átta sig á því að ekki hafa allir nemendurnir sama bakgrunn eins og Bára 

umsjónarkennari kemst að orði: „Ég byggi bara grunninn sem þau hafa, ég tek reyndar tillit til 

þeirra nemenda sem ég er með hverju sinni, þeir eru ekki eins undirbúnir, þeir eru í 

einstaklingsmiðuðu námi og það er svo sannarlega hér “ (Bára kennari, 27. október 2016). 

Kennarar gerðu sér grein fyrir því að þurfa að vera með opin augu um þarfir nemanda 

sinna, til að geta dregið fram það besta úr hverjum og einum. „Það eru allir meðvitaðir um 

þessa krakka, þannig að ég held að þetta sé nokkuð gott, því að náttúrulega erum við með 

val og þeir geta valið annað“(Bára kennari, 27. október 2016). Það sem Bára kemur hér að er 

að þau séu með val, en val á hverju þá? Nokkrum námsgreinum eða listgreinum? En svo 

heldur Bára áfram: „Þá er það spurning hvort  við séum að koma til móts við þá við hæfi 

þeirra, að minnsta kosti í flestum bóklegum greinum sem eru á viðmiðunarstundaskrá, þá 

held ég það“ (Bára kennari, 27. október 2016). 

 Rannsakendur lesa úr þessari setningu aðalnámskrárinnar að hver og einn eigi að fá 

námsefni við hæfi, námsefni sem hentar hverjum nemenda fyrir sig. En ekki val á milli tveggja 

eða þriggja möguleika. Hvað veldur því að ekki sé farið nákvæmlega eftir aðalnámskránni? 

Eru menntastofnanir að misskilja hugtakið lýðræði eða er ekki til nægilegt fjármagn til að 

bjóða upp á þennan valmöguleika í grunnskólum landsins? Kennararnir í G2 reyna koma til 

móts við nemendur sína eftir bestu getu þó svo að aðstæður bjóði hreinlega ekki upp á slíkt. 

Kennarar koma einnig til móts við hver við annan og styðja við bakið á öðrum með 

nemendur sína: 

Þau hafa aðgang að námsráðgjafa það er svona beinn aðgangur að 
svo mörgu, skólastjórnendur styðja þá við mann ef maður þarf á 
því að halda. Ef nemandinn dregst ekki inn í bekk, vegna einhvers, 
á ég ekki að vera basla við það, heldur hringi ég bara og það kemur 
einhver og hjálpar honum með eitthvað annað sem hentar betur 
og það er ekkert stór mál (Bára kennari, 27. október 2016). 
 

Skólarnir sem við einblíndum á eiga það allir sameiginlegt að vera með ýmsar lausnir fyrir 

þær áskoranir sem koma upp. Ef vantar grunnþjónustu við nemanda hvort sem það er í 

grunnskóla eða framhaldsskóla hlaupa kennararnir í skarðið og leiðbeina nemendanum 

sínum eftir bestu getu þó svo að ekki séu til fjármunir, eins og Sigríður námsráðgjafi kemur 
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að orði um vöntun á grunnþjónustu til nemenda innan skólans. „Það þarf í rauninni þessa 

þjónustu sem nemendur eiga að fá í grunnskóla, sem eru sérkennarar, aðstoð við nám, 

sérkennsla og sálfræðiþjónusta. Þetta er ekki í framhaldsskólanum. Um leið og það kæmi yrði 

það stór úrbót fyrir nemendurna (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016).“ Sigríður hefur 

áhyggjur af því hvernig skólakerfinu tekst ekki að sinna þeim fjölbreytta hópi nemenda sem 

kemur inn í framhaldsskóla og beinir sínum sjónarmiðum á stjórnendur framhaldskólanna: 

Til að takast á við fjölbreytni nemendahópa, bæði í grunnskóla og í 
framhaldsskólum vantar þessa grunnþjónustu. En það er bara 
hagkvæmt sjónarmið frá hendi stjórnenda að bjóða upp á slíka 
þjónustu og maður skilur það alveg, en þar með minnkar 
þjónustan (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016). 

 

Sigríður kemur svo inn á að allir gætu gert mun betur. En það sé farið eftir menntastefnu 

Íslands þar sem hugað er að þörfum nemendanna: 

En okkar stefna innan skólans er að taka inn þessa nemendur, á 
þeirra forsendum. Ef þeir eru góðir í ensku, þá bara halda þeir 
áfram í ensku í sínum hópi. Þannig að þeir eru ekki settir í sér 
áfanga, bara af því að þeir voru slakir í íslensku. Hverjum og einum 
nemanda er mætt þar sem hann er, með nokkrum sameiginlegum 
áföngum (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016). 

 

Það er ekki verið að eyrnamerkja einstaklinga. Það sem Sigríður kemur hér inn á er að það er 

tekið á móti nemandanum þar sem hann er staddur í námi sínu. En skólar í dag eru að takast 

á við ýmsar áskoranir, eins og er búið að koma inn á og við breytingu fræðsluskyldunnar þar 

sem framhaldsskólar eru skyldugir að taka á móti nemendum til 18 ára aldurs burt séð frá 

getu. Við það verða ljós ný vandamál sem framhaldsskólarnir hafa ekki þurft að glíma við 

áður og eykst þar með álagið á hverju ári. Birgitta umsjónarkennari lýsir áhyggjum sýnum 

einnig yfir því hvernig á að mæta þeim sem eiga erfitt uppdráttar er þeir koma úr grunnskóla 

yfir í framhaldskóla. Hvernig best væri að hlúa að þeim nemendum sem flokkast undir að 

vera jaðarhópur en geta vel sinnt sínu námi með réttri nálgun: 

Það þyrfti að útskrá þau af einhverjum brautum í einhverjum 
stuttum brautum. Ég veit að við erum að fara taka inn styttri 
brautir, þau koma með ólíka nálgun á hvernig námið er sett fram 
eða kennslan. Ég held að þau nái til ólíks hóps eða breiðari hóps 
nemenda (Birgitta kennari, 18.október 2016). 

 

Það sem Birgitta kemur hér inn á er að með þessum styttri brautum er hægt að útskrifa 

nemendur fyrr. Þá sem vilja einhverja smá auka menntun eftir grunnskóla t.d. brautir sem 
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kallast starfsmenntun. „Því hingað til hefur þetta gengið mjög vel að aðlaga námið og koma 

með sérstöðu til að koma á móts við alla en núna erum við að sjá kannski aðeins breiðari hóp 

eða svona breiðara bil“ (Birgitta kennari, 18.október 2016). En nú í dag eru 

framhaldsskólarnir að takast á við stærra vandamál vegna þessa breiða bils. 

Framhaldsskólarnir eru að fá til sín nemendur sem ekki hafa náð að ljúka grunnskóla með 

einhverju móti og hafa grunnskólarnir ekki náð að hjálpa þeim einstaklingum eins og vera 

skyldi þrátt fyrir að hafa á sínu bandi sérfræðinga sem framhaldsskólarnir hafa ekki: 

Þá gæti komið á móts við þá nemendur einhvers konar 
undirbúningsáfangi sem framhaldsskólar settu á stofn til að 
bregðast við þeim vanda. Þannig yrði hugsanlega mögulegt að ná 
því markmiði sem hægt væri að nefna“skóla fyrir alla“ (Birgitta 
kennari,18.október 2016).  
 

En það sem er umhugsunarvert er að það eru nemendur sem jafnvel vilja ekki fara í 

framhaldsskóla, en fara samt sem áður. Það vantar eitthvert annað kerfi sem getur tekið á 

móti nemendum sem standa á krossgötum í lífinu. Í stað þess að senda þá beint í 

framhaldsskóla sem geti leitt af sér sér brottfall nemenda. Hvað verður svo um þessa 

nemendur? Þau týnast að miklum líkindum í kerfinu og kemur það seinna meir niður á 

sveitarfélögum og ríkinu að þurfa að rétta þann aðila við. Út frá viðtölum viðmælanda meta 

rannsakendur að kennararnir þurfi að vera tilbúnir að  bretta upp ermar sínar og reyna að 

þróast með þeim breytingum sem eiga sér stað og fara óhefðbundnar leiðir í kennslu til að 

takast á við ýmis verkefni: 

Það er mjög mikil þróunarvinna sem fer fram hérna og það er 
alltaf verið að skoða hvað við getum gert betur. Ég held að það 
sem styrkir nemandann langbest er að kennarar, starfsmenn, 
stjórnendur séu tilbúinn að þróa og þróast (Kamilla námsráðgjafi, 
25.október 2016). 

 

Skólarnir virðast gerast sitt besta til að berjast á móti þeim öldugangi sem á sér stað innan 

skólakerfisins og ætla sér svo sannalega að lifa það af. Eitt eru þeir þó með í forgangi en það 

er réttur nemenda til náms og reyna flestir skólarnir að koma til móts við nemendur sína á 

ýmsa vegu þar sem lítið er um úrræði fyrir þá einstaklinga sem falla ekki undir þann ramma 

sem almennt nám fellur undir: 

Og svo eru þessi sem hafa ekki áhuga og eru kannski ekki með 
getuna heldur í þessu bóklega námi en eru oft ofboðslega flink, 
kannski í höndunum eða listræn. Við erum með atvinnutengt nám 
og starfsnám. Við erum til dæmis með tvö hérna í dag, önnur er að 
vinna á snyrtistofu einu sinni í viku, hin í  bakaríi einu sinni í viku. 
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Þetta er dýrt og yfirleitt fellur allur svona aukastuðningur niður 
vegna fjárskorts (Vala námsráðgjafi, 24.október 2016). 

 

Í viðtölum við kennarana kom vel fram hvað er verið að gera fyrir nemendur innan kerfisins 

og að skólarnir eru að reyna að uppfylla allar þær kröfur sem aðalnámskrá segir til um 

lýðræði barna í skóla og rétt þeirra innan kerfisins en það sem okkur finnst alveg vanta er 

hvernig lýðræði skilar sér til nemendanna, hvernig ná nemendur utan um lýðræðishugtakið? 

Hugmyndir kennaranna og námsráðgjafanna um lýðræði er frekar einslitaðar og skilgreina 

kennarar og námsráðgjafar lýðræði sem val og einstaklingsmiðað nám ef svörin hjá þeim eru 

athuguð. Rannsakendur eru þó ekki sammála því að lýðræði snúist eingöngu um val eða 

einstaklingsmiðað nám. 

Eins og kemur fram í hugtakakaflanum 2.8.2 þá er talað um út frá aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla að (2011) „nemendur skulu læra um lýðræði, með lýðræði, í lýðræði”. Það 

sem er átt við hér er að nemendur þurfa að öðlast reynslu lýðræðis í daglegum athöfnum. 

Hvað er að vera lýðræðisþegn og hvaða ábyrgð fylgir því. Einnig kemur hér sterkt fram 

einhvers konar galli í skólakerfinu til að takast á við þennan breiða hóp sem nú er komin inn í 

framhaldsskólana, ef grunnskólarnir gátu ekki með neinu móti hjálpað þessum 

einstaklingum, af hverju ættu framhaldsskólarnir að geta annast það eitthvað betur?  

 

4.3 Sjálfræði 

Orði sjálfræði merkir „að ráða sjálfur sínum málum”. Að efla sjálfræði ungmenna kennir það 

þeim að taka ákvarðanir um líf sitt. Að styðja við sjálfræði ungmenna í námi getur nært 

áhuga þeirra á náminu og lærdóm (Reeves, 2006). Þegar komið var að þemagreiningu 

sjálfræðis, var hvatning sjálfræðis frá kennurum til nemenda áberandi hjá fjórum af átta 

viðmælendum. Bára fer inn á það hversu mikilvægt það er að ýta undir ábyrgð nemandana á 

námi sínu:  

Það er ábyrgð nemandans þegar hann er eldri að fylgjast með 
sinni eigin stöðu, þannig að ég legg mikið upp úr því. Ég segi við 
krakkana: „Sjá þið eitthvað skrýtið, talið þið við mig og spyrjið af 
hverju er þetta svona?“ Þið eruð ábyrg fyrir að skoða þetta (Bára 
kennari, 27.október 2016). 

Að ýta undir ábyrgðina þarf að kveikja áhuga nemandans á námi sínu og í kjölfarið fer 

nemandinn að axla ábyrgð á námi sínu. Kennarinn þarf að nálgast nemandann á þann veg að 

geta sett sig í hans spor, finna út hans styrkleika hans, áhugasvið og markmið. Til að styðja að 

sjálfræði nemandans þarf að búa til aðstæður þar sem nemandinn getur þreifað sig áfram í 
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því hverjir hans styrkleikar eru og hans áhugasvið (Reeves, 2006; Reeve og Assor, 2011). 

Sigríður hefur verið mikið að vinna með nemendum og er mikið innan handar fyrir þau. 

Hvernig eigum við að læra þetta? Hvað dettur ykkur í hug? Svolítið 
til að fá þau til að taka ábyrgð. Það eru fullt af kennurum sem gerir 
það hérna, en það er náttúrulega erfiðara þegar þeir eru með 28 
nemendur í hópi (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016). 

Það kemur sterkt fram hér að of stór hópur nemenda í bekkjum dregur úr getu kennarans að 

uppfylla þarfir nemenda sinna. Að efla sjálfræði nemenda myndi líklega breyta umhverfi 

kennara að einhverju leyti, þar sem nemendur myndi vera ábyrgðarfyllri í námi sínu. Þegar 

huga þarf að stuðningi nemenda til að efla sjálfræði þeirra í skólastarfi er nauðsynlegt að 

nemandinn upplifi sig sem hæfan einstakling. Námskröfurnar þurfa að vera við þeirra hæfi 

(Reeves, 2006). Bára kemur hér að því að nemendurnir þurfa að gera sér grein fyrir sinni 

eigin getu. Já að þeir séu líka bara sjálfstæðir af því að þeir verða að vera það og gera sér 

grein fyrir því hvað þeir kunna og kunna ekki” (Bára kennari, 27.október 2016). Birgitta 

kemur inn á svipaðar vangaveltur Bára að það þurfi að finna þennan innri hvata hjá 

nemendum, að vilja læra og finna sína styrkleika í náminu:  

Þá þarf svolítið að endurmóta hvernig þau hugsa um nám og ég 
held að það þurfi að gera það alls staðar af því þau eru að stíga inn 
í framhaldsskóla og þurfa svolítið að standa á sínum eigin fótum, 
því allt í einu þurfa þau að bera ábyrgð á námi sínu (Birgitta 
kennari, 18.október 2016). 

Hlutverk kennarans á að felast í því að efla nemendur sína til sjálfræðis og eru kennararnir í 

góðri stöðu til að geta gert slíkt. Birgitta heldur áfram að einblína á að setja  ábyrgðina  á 

náminu yfir á nemendur: 

Með því að setja námið meira í hendur nemandans svo að 
kennarinn verði meira leiðbeinandi og leggur fyrir verkefnin, sem 
sagt leiðir nemandan að dyrunum sem hann þarf að ganga í 
gegnum þá erum við búin að útvíkka svolítið nám til þess að gefa 
fleiri aðgang (Birgitta kennari, 18.október2016). 

Með þeim forsendum að flytja ábyrgðina meira yfir á nemendur þarf að hvetja nemendurna 

til að setja sér markmið, sem að einhverju leyti eykur líkurnar á því að nemandinn taka meiri 

ábyrgð á eigin námi. Til að efla sjálfræði nemandans þarf kennarinn að þekkja styrkleika, 

markmið og áhugasvið nemandans (Assor, Kaplan og Roth, 2002; Assor og Kaplan, 2001).  

Að þetta sé svona í samvinnu og svo finnst mér rosalega mikilvægt 
að leggja áherslu að krakkarnir setji sér markmið, að þau hafi 
eitthvað að stefna að þú veist að.. læri til gagns, læri að sjá að 
þetta nýtist þeim (Vala námsráðgjafi, 24.október 2016) 
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Að læra sér til gagns er einmitt það sem þarf að efla hjá nemendum eins og Vala kemur inn á. 

Í aðalnámskránni (2011) kemur fram hversu mikilvægt er að skólar landsins miði að þörfum 

allra ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Þar sem allir fá það tækifæri að njóta sinna 

styrkleika sinna með jákvæðri uppbyggingu á sjálfsmynd þeirra. Hér í þessum kafla var farið 

yfir þrjú meginþemu viðtalanna, þau rædd og tengd starfsemi grunn- og framhaldsskólanna. Í 

næsta kafla verður farið yfir umræður, þar sem fræðin í kafla tvö verða tengd við gögnin úr 

viðtölunum.  
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5 Umræða   

 

Hér í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar, þar sem umræðan verður tengd 

við fræðin sem kynnt voru í kafla tvö. Leitast er eftir því að finna út hver reynsla kennara og 

námsráðgjafa á stuðningsneti ungmenna sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskóla. Þemun 

þrjú sem komu fram í viðtölunum, umhyggja, lýðræði og sjálfræði verða tengd við fræðilega 

hlutann. Kaflanum mun verða skipt í þrjú þemu sem komu fram í viðtölunum og verða 

tengslin rædd þar á milli sem styðja niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

5.1 Niðurstaðan 

Með tilviksrannsókn okkar vorum við að leitast við svörum á: Hvernig er stuðningsnet 

ungmenna innan skólakerfisins sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskólanna? Út frá 

niðurstöðum þessara tilviksrannsóknar teljum við að stuðningsnet nemendanna sé mjög 

misjafnt eftir skólum. Niðurstöðurnar sýndu að ekki er markvísst stuðningsnet innan  

framhaldsskólanna og að stuðningi fyrir nemendur sé ábótavant frá hendi yfirvalda, 

menntakerfisins og heimilum í þeim skólum sem við tókum viðtöl við og getum ekki fullyrt 

um það út frá öðum skólum, en teljum að allt sé þetta svipað, miðað við umræðu 

samfélagsins í dag, hafa skal þó í huga að um litla rannsókn er að ræða og er því ekki hægt að 

alhæfa neitt. 

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að nauðsynlegt væri að hlúa að nemendum 

sínum með umhyggju. Okkur fannst umsjónarkennurunum og námsráðgjöfum hafa afgerandi 

áhyggjur á því úrræðaleysi sem blasir við þeim ungmennum sem standa höllum fæti. Sá 

hópur er mikið að koma inn í skóla eftir þær breytingar að skólar eiga að taka við 

ungmennum til 18 ára aldurs burt séð frá getu einstaklingsins. Þannig að hópur nemenda er 

mun breiðari en áður og ný vandamál að koma upp. Niðurskurður, valdaefling og pólitískar 

aðstæður eru stór hluti þess að ekkert gerist fyrir þennan hóp, að í starfsemi skólanna er 

farið að beygja reglur til að koma til móts við nemendur, en það hjálpar ekki þeim hópi sem 

þarfnast hvað mest aðstoðar. 

 

5.2 Aðalnámskráin 

Hlutverk aðalnámskrárinnar er að stuðla að þróun fræðslulöggjafarinnar. Þar með mætti 

segja að aðalnámskráin sé uppskriftarbók hina góðu kennsluhátta. Grunn- og 

framhaldsskólar á Íslandi eru skyldugir að fara eftir aðalnámskránni sem er gefin út af 

menntamálaráðuneytinu, en með þessum skyldum eru skólunum einnig frjálst að fara sínar 
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leiðir um hver stefna þeirra skóla sé, sem rannsakendur telja gott að því leytinu til að 

svoleiðis kerfi bjóði upp á meiri fjölbreytileika. Í aðalnámskrá grunn og framhaldskóla er gefin 

upp grunnuppskrift sem allir skólar verða að framfylgja, en skólarnir eru með frjálsar hendur 

hvernig skal framfylgja því og hvenær.  

 

5.3 Mikilvægi umhyggju í skólastarfi 

Það er eflaust eitthvað um að fólki þyki hugtakið umhyggja ekki eiga heima í eldri deildum 

grunnskólanna, framhaldsskólum eða hvað þá í háskóla, heldur tengja umhyggju við 

barnauppeldi, leikskóla og yngsta stigi grunnskóla. Eins og kom hér fram að ofan, þá er 

hugtakið umhyggja fremur vítt, það tengja eflaust margir umhyggju við  væmni, kvenleika, 

aumingjaskap, umönnun o.fl. Það sem vantar eflaust hjá þeim einstaklingum er að skilja 

gildið á bakvið hugtakið umhyggja. Ef við lítum aðeins til baka og íhugum hvað það er sem við 

stefnum að með uppeldi barna samfélagsins og menntun þeirra. Hér fyrir neðan vitnum við í 

aðalnámskrána (2011). 

Menntun er ævilangt ferli. Mikilvægt er að skólarnir styðji við 
námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli 
þannig að menntun þeirra. Starfshættir leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla og samskipti barna og ungmenna innbyrðis og við 
kennara sína eru ekki síður en viðfangsefni kennslustunda 
mikilvæg til að ná markmiðum skólanna og stuðla að velferð, námi 
og menntun. Starfshættir skólanna skulu mótast af umburðarlyndi 
og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð (Aðalnámskrá 
grunn- framhaldsskóla, 2011). 

Rannsakendur telja að ef einstaklingur vill vinna á þeim vettvangi að kenna, telja 

rannsakendur þann aðila skyldugan að sýna umhyggju í sínu starfi burt séð frá hvort 

kennaranum líki vel við einstaklinginn eða ekki. Eins og kom fram hér að ofan þá talar 

Noddings (2005a) um að við sem fólk, manneskjur, einstaklingar séum gædd þeim hæfileika 

af náttúrunnar hendi að geta sýnt öðrum umhyggju, en ekki hafa allir þó þann hæfileika að 

þróa með sér og sýna slíka umhyggju fyrir öðrum. Þarf jafnvel að kalla fram 

viðhorfsbreytingu hjá kennurum og stjórnendum allra skólastiga á umhyggjuhugtakinu og 

taka inn gildi þess í kennslufræðilegu ljósi? Í kafla tvö komum við inn á  rannsókn Kristjönu og 

Bjarneyjar, þar sem þær skoða hvort að óákveðni nemenda á námsvali hefur áhrif á þeirra 

framgöngu í framhaldsskólanum. Út frá niðurstöðum þeirra, teljum við sem rannsakendur í 

þessari tilviksrannsókn að hægt væri með auknum stuðningi til nemenda í formi umhyggju, 

myndi minnka óákveðni nemenda á námsvali.  
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Sem kemur beint inn á okkar rannsókn: Hvernig er stuðningsnet ungmenna innan 

skólakerfisins sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskólana? Með auknum stuðningi innan 

kerfisins myndi það hjálpa nemendum að finna sína leið í gegnum skólann. Eins og kom fram 

í viðtalinu við Báru, þar talar hún um mikilvægi þess að  leiðbeina nemendum sínum, spyrja 

þá spurningar sem fær þá til að hugsa lengra og hvað þá langar að gera, leiðbeinir þeim á 

þann farveg sem kemur best út fyrir þá, „Þannig að við komum við móts við alla nemendur á 

þeirra forsendum“ (Bára kennari, 27.október 2016).  

Að gera umhyggju að kjarna skólastarfs, er mikilvægast fyrir hag nemendanna, þar sem 

þeim er sýnt að þeir skipta máli, það sé borin virðing fyrir þeim, sýnd sanngirni, áhugi, 

hlustað á þá og þeim mætt þar sem þeir eru staddir, verið til taks sem stuðningur og hvetja 

þá áfram. Bæði Sveinbjörg og Lára gáfu í skyn að umhyggja væri mikilvægi inn í skólastarfið, 

en töluðu aftur á móti um að stærð bekkjanna hefði áhrif á getu kennara að geta sinnt sínum 

nemendum eins og skyldi. Rannsakendur telja að ef nemendum sé sýnd aukin umhyggja frá 

kennurum, kemur þá ósjálfráð virðing sem verður gagnkvæm. 

 

5.3    Mikilvægi lýðræðis í skólastarfi 

Það eiga allir að hafa sama rétt til menntunnar, samkvæmt lögum í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna nr. 26/2008. Eins og rætt var um í fræðilega kaflanum er lýðræði 

mikilvægt fyrir samfélagið í heild og að lýðræði sé undirstaða menntunnar. Með lýðræði 

verður til jafnrétti sem skilar sér með arðbærri þróun fyrir samfélagið og teljum við að 

samfélagið yrði mjög einsleitt án lýðræðis. Lýðræði er það sem Dewey lagði mikla áherslu á. 

Hans hugmyndafræði um menntun eldist vel. Hugsýn Dewey‘s var sú að skóli væri fyrir alla, 

að öll börn stæðu jafnfætis innan skólakerfisins og að nám væri hluti af félagslegu ferli 

(Dewey. J, 2000). Rannsakendur urðu varir við af viðmælendum sínum, bæði kennurum og 

námsráðgjöfum að þeir reyna sitt besta til að koma til móts við nemendur sína. Eins og Vala 

kemur að orði: „Allur aukastuðningur stoppar yfirleitt alltaf á peningum” (Vala, námsráðgjafi, 

24.október 2016). Það vekur upp einhverjar spurningar að það fáist ekki aukastuðningur til 

nemenda vegna fjárskorts.  

Að mati rannsakenda er það alls ekki í takt við lýðræðishugtakið í aðalnámskránni. Þetta 

segir okkur að nemendur íslenskra menntastofnunana standa ekki jöfnum fæti innan 

skólakerfisins. Lykill að góðri menntun er með gildum lýðræðis, ef lýðræði væri ekki í 

aðalhlutverki innan menntakerfisins. Hvar ætti þá gildi lýðræðis að lærast? Út frá okkar 

niðurstöðum voru kennarar og námsráðgjafar að túlka lýðræðið einungis á tvenna vegu það 

er að segja út frá einstaklingsmiðuðu námi og að nemandi fær að velja á milli valfaga. 

Hugtakið lýðræði er dýpra en þetta tvennt að ovantöldu. Samkvæmt aðalnámskrárinni 
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(2011) á hver og einn að fá námsefni við hæfi, námsefni sem hentar hverjum nemenda fyrir 

sig. En ekki val á milli tveggja eða þriggja möguleika. Vörpum því þeirri spurningu fram í 

kjölfarið: Er lýðræði að skila sér inn í kennsluhætti? Eins og kemur skýrt fram í 

aðalnámskránni að nemendur skulu læra um „lýðræði, með lýðræði, í lýðræði“ (Aðalnámskrá 

grunn- og framhaldsskóla, 2011). Út frá þessu meta rannsakendur að innan skólastarfsins sé 

“í lýðræði” eitthvað sem stuðst er við en ekki að fullu, þar sem nemandi hefur ekkert val um 

hvað hann lærir, nemandinn fær valkosti í einstaka greinum en ekki öllum, eins og kom fram 

í viðtali við Báru kennara.  

 

5.4 Mikilvægi sjálfræðis í skólastarfi 

Það sem felst í orðinu sjálfræði er að ráða sér sjálfur. Rannsakendur telja að ef ekki er kennt 

sjálfræði frá unga aldri, læri einstaklingar ekki að taka ábyrgð á eigin lífi, né taka ábyrgð á 

eigin gjörðum. Eins og Kohlberg og Hersh (1977) í kafla 2.7.3 nefndu um fjórða stigið 

ungmenna. Þar sem samfélagið er farið að hafa meiri áhrif því þau eru nær fullorðins aldri. 

Ungmennin hafa meiri skilning á hver áhrifin eru ef þau brjóta lög og reglur, með tilkomu 

þroska á vitrænni réttlætiskennd. Það er á ábyrgð samfélagsins að vera meðvituð um 

siðferðisþroska ungmennanna til að geta metið hvernig þau upplifa og réttlæta þær 

upplýsingar sem þau fá frá samfélaginu (Kohlberg og Hersh, 1977).  

Þess vegna telja rannsakendur mikilvægt að efling sjálfræðis nemenda sé mikilvæg í 

skólakerfinu, þar sem nemendur myndu byrja að taka ábyrgð á sínu eigin námi. Að kenna 

sjálfræði frá unga aldri skilar ábyrgðafullum einstaklingum í samfélagið og eykur einnig 

velgengni og velferð þeirra (Brighouse, 2006; Mackenzie og Stoljar, 2000). Eins og Birgitta 

kom inn á í niðurstöðum að það þurfi að endurmóta hugsun nemenda á grunnskólastigi. Það 

þarf að efla nemendur til að þeir standi meira á eigin fótum með því að bera meiri ábyrgð á 

námi sínu.Rannsóknir sýna að með einstaklingsmiðuðu námi eykst sjálfstrú nemenda í með 

jákvæðni (Pajaras, 2006). Með einstaklingsmiðuðu námi er unnið með hæfni og getu 

nemandans hverju sinni og er því tækifæri til að setja námið meira í hendur nemandans til að 

taka ábyrgð á náminu.  Samkvæmt Völu er ekki mikið verið að efla nemendur í þessum 

skólum „þú veist það er alltaf verið að tala um þetta einstaklingmiðaða nám og horfa á 

einstaklinginn. Í skóla sem er með yfir sjöhundruð börn er það rosalega erfitt þó að maður 

reyni.“  
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5.5 Til umhugsunar  

Breytingar á þjóðfélaginu gætu átt einhvern hlut í þessu, vegna ákvarðanatöku nemenda til 

að halda leiðum opnum fyrir öðrum námstækifærum. Viðmælendur voru flestir sammála um 

að vilja styðja nemendur sína betur og hafa færri nemendur í bekk svo að allir gætu fengið 

sömu aðstoð frá kennaranum, eins og Sveinbjörg komst vel að orði: „Allir kennarar og allt 

starfsfólk er allt að vilja gert til að aðstoða þessa krakka, en það er náttúrulega gífurleg vinna, 

við bara náum ekki alltaf að gera það sem við viljum, því miður vegna vinnurammans og 

vinnutímans“ (Sveinbjörg kennari, 18.október 2016). Kennarar og námsráðgjafar eru farnir 

að sinna sínum hlutverkum utan síns vinnusviðs eða kenna eins og Vala kom inn á: „Við 

förum svolítið út fyrir okkar starfssvið, oft á tíðum erum við komnar í hlutverk félagsráðgjafa, 

sálfræðinga og svolítið allt í öllu. Þurfum svolítið að stoppa okkur af, mann langar svo að geta 

aðstoðað og hjálpað öllum” (Vala námsráðgjafi, 24. október 2016).  

Því hafa skólarnir ekki fylgt þessari þróun betur eftir þar sem álag kennara og 

námsráðgjafa er orðið það mikið að þeir geta ekki lengur sinnt eftirspurn? Telja e.t.v. 

skólastjórnendur að ekki sé þörf á aukinni aðstöð sérfræðinga innan skólakerfisins? Eins og 

kom fram í kafla 2.4 um breytingar samfélagsins, sést að mikilvægt er að huga að því þegar 

svo miklar breytingar hafa átt sér stað og svona hratt. Með því gæti skólastarfið eingöngu 

farið að snúast um próf, einkunnir, frammistöðumat, reglur og reglugerðir. Þó að þessi atriði 

skipta máli, eiga þau ekki að skyggja á markmið menntunar sem snýr að því hvernig 

nemandinn getur nýtt nám sitt í samfélaginu (Ferguson o.fl., 2012). Umhyggja í skólastarfi 

gagnvart nemendum er þarft umræðuefni en ekki fer nægilega fyrir henni þó hún sé 

mikilvæg, þar sem velferð, þarfir og óskir nemandans eru hafðar að leiðarljósi (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008 a). Þeir nemendur sem þurfa mjög á stuðningi að halda og eru að 

fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla eru yfirleitt þeir sem fá að sitja á hakanum eins  og 

Lára komst að orði: 

Vandamálið  er að þeir nemendur sem eiga erfitt í skólanum 
námslega séð og koma illa upp úr grunnskólanum vilja týnast og 
hverfa. Þeir byrja alveg ótrúlega vel en svo fara þeir að missa úr í 
tímum og þá þurfa þeir hjálp og ég get ekki hjálpað þeim nema í 
tvær mínútur, því það eru tíu aðrir sem þurfa hjálp. Þeir bara 
missa móðinn og hætta (Lára kennari, 24.október 2016). 

 

Þó að nýja fræðslulöggjöfin setji fram að framhaldsskólar séu skyldugir að taka við 

nemendum til 18 ára aldurs, sem þýðir að allir 16 ára nemendur séu gjaldgengir í sinn 

hverfisskóla, sem er að sjálfsögðu mjög gott. En er ekki eitthvað sem er hægt að gera betur 

fyrir þá nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í námi og vilja jafnvel ekki fara í nám. Hér á eftir 

ætlum við að vitna í hana Sigríði námsráðgjafa á því hvernig reynsla hennar er á 

framhaldsskólabrautinni:  
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„Í rauninni er það þannig í lögunum að framhaldskólaprófið er 
þannig að nemandinn þarf bara að hafa setið 90 einingar. Hann 
þarf ekki einu sinni að hafa náð þeim. Það eru auðvitað leiðir 
ráðuneytisins tel ég, til þess að fegra brotthvarfstölur á Íslandi“ 
(Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016). 

Hvítbókin var gefin út árið 2014. Þessi bók er um umbætur í menntun á íslensku menntakerfi. 

Þar kemur fram að fáir nemendur ljúki framhaldsskólanámi sínu á réttum tíma, fór þá af stað 

endurskoðun á námsskipulagi í framhaldsskólum. Einnig kemur þar fram að nemendur koma 

mis undirbúnir úr grunnskólum, flestir skólar taka við öllum nemendum burtséð frá 

einkunnum. Þarf því að huga að kennsluháttum og námsefni út frá hæfni og getu nemenda 

(Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2014). 

Eitt af markmiðum hvítbókarinnar var gert til að endurskipuleggja námstíma 

framhaldsskóla með því að stytta námið til þriggja ára til lokaprófs og reyna þar með að 

draga úr brotthvarfi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2014). Hafa skal í huga að nú 

eru komin 2 ár síðan Hvítbókin kom út og á eftir að reyna meira á. En reynsla Sigríðar á 

styttingu framhaldsskólana sem komið er ekki góð. Hún hefur unnið mikið á þessum 

vettvangi og þar af leiðandi getur hún lagt mikið til síns máls.   

Ég er ekki hlynt styttingunni, mér finnst fáranlega að henni unnið 
og ég gæti alveg haldið klukkutíma ræðu um mína skoðun á þessu. 
Það hefði þurfti að endurskoða grunnskólanna líka frá fyrsta til 
tíunda bekkjar. Brotthvarf er ekkert minna, það er ekki enn búið 
að skila sér til nemenda (Sigríður námsráðgjafi, 25.október 2016).  

Er þetta eina lausnin að koma öllum bara fyrir í framhaldsskóla til að það komi vel út á blaði, 

að flest öll íslensk ungmenni fari í nám til að útskrifast af misslöngum brautum, sérbrautum 

sem eru hönnuð fyrir nemendur sem eru líkleg til að hætta í skóla? Bæði grunnskólar og 

framhaldsskólar hafa faglærða einstaklinga sem vinna við mjög erfiðar aðstæður og vinna 

kennarar á báðum skólastigum meiri vinnu en stendur í starfslýsingunni þeirra. Í viðtölunum 

kom fram að kennarar í grunnskólunum reyna að vinna samviskusamlega út frá 

aðalnámskránni með því að byrja strax í 8.bekk með því að breyta kennslugögnum og þjappa 

þeim saman svo börnin komi betur undirbúin inn í framhaldsskólana. Framhaldsskólanir 

takast á við fjölbreytileika nemenda með  því að bjóða upp á ýmsar leiðir eins og verklegt og 

bóklegt nám, sem gefur nemandanum þann möguleika að geta stýrt sínu námi og námsálagi. 

Að okkar mati teljum við rannsakendur að með auknum stuðningi til nemenda í skólastarfi, í 

formi umhyggju og uppbyggingu á sjálfræði , þar sem nemandinn upplifir sig sem hæfan 

(Reeves, 2006).  Myndi auðvelda nemendum að byggja framtíð sína á sterkum grunni í 

lýðræðislegu samfélagi. 
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6 Lokaorð 
 

Markmiðið með tilviksrannsókninni var að auka þekkingu og skilning á  stuðningsneti 

ungmenna sem stíga sín fyrstu skref í framhaldsskóla, fá betri innsýn og afla upplýsinga um 

það í þeim grunnskólum og framhaldsskólum sem við rannsökuðum og tengja við fræðin. 

Reynsla hjá ungmennum að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla er jafn misjöfn eins og 

hver og einn einstaklingur er ólíkur. Á unglingsárum verða tímamót í lífi einstaklings. 

Ungmenni takast á við ýmsan þroska á leið sinni til fullorðinsára. Skyldur og ábyrgð aukast og 

þurfa ungmennin að taka mikilvægar ákvarðanir varðandi nám og framtíð sína. Einnig þarf 

einstaklingurinn að öðlast aukið sjálfræði t.d. gagnvart fjölskyldu sinni og samfélaginu. Kröfur 

samfélagsins hafa aukist á veraldlegum gæðum og telja fleiri sig þurfa að standast 

samanburð við jafnaldra sína.  

Að ljúka grunnskóla er stórt skref þar sem nemendur þurfa í kjölfar útskriftar að taka 

sjálfstæða stefnu í lífinu, ákveða í hvaða skóla skal fara, hvað þeir vilji læra eða hvort þeir eigi 

að fara beint út á vinnumarkaðinn. Flest ungmenni ákveða að halda áfram í framhaldsskóla 

og finna þá fyrir aukinni ábyrgð og námsálagi auk þess sem væntingar og kröfur til 

nemendanna breytast (Suldo, M. S. og Shaunessy-Dedrick, E, 2013). Þegar nemendur koma 

beint úr grunnskólunum verða þeir oft mjög óákveðnir í því hvaða námsbraut þeir eiga að 

velja þegar kemur að framhaldsskólum (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 

2013). Einnig fannst nemendum að þeir hefðu viljað fá meiri þekkingargrunn úr grunnskóla til 

að taka með sér í vegarnesti í framhaldsskóla eins og almenna þekkingu, hæfileika, opinn hug 

til að ná árangri og meiri undirbúning (Venezia, Andrea og Jaeger, Laura,2013). 

Í niðurstöðunum má sjá að umsjónarkennarar og námsráðgjafar bera umhyggju fyrir 

velferð nemenda sinna. Umhyggja í skólastarfi er ekki mikið í umræðunni og fer ekki 

nægilega mikið fyrir henni, þrátt fyrir mikilvægi þess „þar sem umhyggja í garð nemandans 

getur stuðlað að því að hann upplifi sig sem skapandi, kláran og geti tekist á við hvaða 

verkefni sem er„ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008 a). Allir fjórir skólarnir eiga  það 

sameiginlegt að hugað mikið að lýðræði út frá aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla innan 

veggja skólanna. Skólar í dag eru að takast á við ýmsar áskoranir, þá aðallega 

framhaldsskólarnir. Því við breytingar fræðsluskyldunar þar sem framhaldsskólar eru 

skyldugir að taka á móti nemendum til 18 ára aldurs burtséð frá getu. 

 Við það koma inn ný vandamál sem framhaldsskólarnir hafa ekki þurft að glíma við áður 

og eykst það álag með hverju ári. Sigríður námsráðgjafi talar um vöntun á grunnþjónustu við 

nemendur innan skólans: „Það þarf í rauninni þessa þjónustu sem nemendur fá í grunnskóla, 

sem eru sérkennarar, aðstoð við nám, sérkennsla og sálfræðiþjónusta, Þetta er ekki í 

framhaldsskólanum um leið og það kæmi yrði það stór úrbót fyrir nemendurnar (Sigríður, 
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25.október 2016).“ Sigríður hefur áhyggjur af því hvernig skólakerfinu tekst ekki að sinna 

þeim fjölbreytta hópi nemenda sem kemur inn í framhaldsskóla í dag. Flestum kennurunum 

fannst of stór hópur nemenda í bekkjum sem dregur úr getu kennarans að uppfylla þarfir 

nemenda sinna. Að efla sjálfræði nemenda myndi líklega breyta umhverfi kennara að 

einhverju leyti, þar sem nemendur myndu vera ábyrgðarfyllri í sínu námi. Við eflingu 

sjálfræðis nemendans í skólastarfi er mikilvægt að hann upplifi sig sem hæfan. Þyrftu því 

námskröfur að vera hóflegar og sniðnar að þörfum nemandans (Reeve, 2006).  

Við teljum að ef markvisst er unnið að stuðningi við nemendur við yfirfærslu milli 

skólastiga er hægt að draga úr kvíða þeirra og spennu með því að kynna fyrir þeim umhverfi, 

aðstæður og hjálpa nemendunum að finna sína réttu braut og kynna fyrir þeim hvað felst í 

hverju námi fyrir sig. Það gæti ef til vill hjálpað mörgum nemendum að ræða við kennara 

sinn um líðan og námið. Því að umhyggja kennara vegur þungt þar sem þeir sýna skilning og 

hafa trú á getu nemenda og sjálfstæðum vinnubrögðum. Eins og fram kemur í þessari 

rannsókn eru bæði grunnskólarnir og framhaldsskólarnir í raun að vinna mjög gott starf 

miðað við þá fjármuni sem þeir hafa úr að spila. Umsjónarkennarar og námsráðgjafar er 

tilbúnir að gera margt fyrir nemendur sína til að þeir öðlist menntun á sem bestan hátt. Þó 

teljum við að frekari rannsóknir á þessu sviði séu mikilvægar. Vilja rannsakendur skoða þetta 

málefni enn betur, þ.á.m. hvernig væri hægt að efla stuðningsnet skólastiga með því að leita 

eftir hugmyndum frá kennurum, ráðgjöfum og skólastjórnendum, hvernig hægt væri að 

betrumbæta skólakerfið með því að halda betur utan um hvern nemanda.  
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7 kafli Viðauki 

7.1 spurningar [viðauki 1] 

 

Spurningar fyrir grunnskólanna   

1. Hverskonar undirbúiningur er fyrir nemendur í 10.bekk, að takast á við fyrsta árið í 

framhaldsskóla. 

2. Hverskonar samvinna er milli skólana, sem sagt grunnskólans (hverfisskólans) og 

framhaldskólans. 

3. Hvernig tekst skólin við nemendur sem þurfa meiri stuðning innan skólakerfis námslega 

séð.  

4. Hvernig er hægt að betrum bæta skólaumhverfið svo að styrkleikar hvers einstakling fær 

að njóta sín. 

5. Hvernig nýtist tölvukerfið mentor, heimili og skóla? Er auðveldara að fylgjast með 

framgang nemenda. Ef svo hvernig? Ef ekki, afhverju teluru það? 

6. Í aðalnámskrá grunnskóla , stendur undir kafla hlutverk grunnskóla: Grunnskólum er skylt 

að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á 

námi við hæfi í grunnskólum, bæði bóklegu námi, verk- og listnámi og sveitarfélögum er 

skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi 

þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á 

við um öll börn, fötluð og ófötluð, langveik, afburðagreind og börn með þroskaröskun, 

börn úr afskekktum byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað 

varðar mál, þjóðerni eða menningu. Hvernig tekst skólanum  ykkar framfylgi þessum 

tilmælum námskráinar. Ef svo er hvernig? Ef ekki, afhverju helduru að það sé? 

7. Hvernig áherslur innan skólakerfisins mæti styrkja fyrir unglingadeildirnar, handa þeim 

einstaklingum sem þurfa öðruvísi aðkomu að náminu, en kennt er í dag? 

8. Hvað telur þú að myndi styrkja nemendur betur  í námi sínu? 
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Spurningar fyrir Framhaldsskólana 

1. Hvernig er aðkoma fyrir fyrsta árs nemendur, til að takast á við fyrsta árið í 

framhaldsskóla. 

2. Hverskonar  samvinna er milli skólana, sem sagt grunnskólans (hverfisskólans) og 

framhaldskólans. 

3. Hvernig tekst skólin við nemendur sem þurfa meiri stuðning innan skólakerfis námslega 

séð.  

4. Hvernig er hægt að betrum bæta skólaumhverfið svo að styrkleikar hvers einstakling fær 

að njóta sín. 

5. Hvert er þitt hlutverk innan skólans? 

6. Lög um nýja menntastefnu fyrir framhaldskólana samþykkti Alþingi á 135. löggjafarþingi 

og í henni eru fólgnar veigamiklar breytingar á skipulagi náms á framhaldsskólastigi. Þessi 

lög eru afrakstur af vinnu sem unnin hefur verið á undanförnum árum og lúta að því að 

endurskoða lögbundna skipan framhaldsskólastigsins og leggja drög að breytingum á 

henni. Náið tillit er tekið til endurskoðunar laga sem varða önnur skólastig. Þar er kveðið á 

um að réttur nemenda til skólavistar og náms með fræðsluskyldu sé til 18 ára aldurs. Þar 

segir einnig að ráðgjöf og stuðningur við nemendur verði efldur (Lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008). Ofangreind lög, stefna og yfirlýsing leggja grunninn að þeirri þjónustu sem á 

að veita nemendum hér á landi sem eru í jaðarhópum, þ.e. nemendum sem eiga við 

hindranir að glíma í námi. Þau gefa til kynna að það eigi að koma til móts við þarfir ólíkra 

nemenda í framhaldsskólunum.  Hvernig tekst skólanum  ykkar framfylgji þessum 

tilmælum námskráinar. Ef svo er hvernig? Ef ekki, afhverju helduru að það sé? 

7. Hvernig áherslur innan skólakerfisins mæti styrkja fyrir fyrsta árs nemendur, handa þeim 

einstaklingum sem þurfa öðruvísi aðkomu að náminu, en kennt er í dag? 

8. Hvað telur þú að myndi styrkja nemendur betur  í námi sínu? 
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7.2 Tilkynning [viðauki 2] 

 

Reykjavík 21.09.2016 

Grunnskóli 

Við erum tvær ungar konur sem stunda nám við Háskóla Íslands í uppeldis og 

menntunarfræði. Í haust erum við að vinna að lokaverkefni okkar um samstarf milli grunn- 

og framhaldskóla hvað varðar undirbúning nema fyrir flutning milli skólastiga. Markmið 

þessa verkefnis er þríþætt: 

1. Að skoða samvinnu milli grunnskóla og framhaldskóla sem eru í sama hverfi. 

2. Skoða með hvaða hætti framhaldsskólar styðja við ný-nema. 

3. Hvernig grunnskólar undirbúa nemendur fyrir nám í framhaldsskóla. 

Til að skilja betur þessa þætti þurfum við að taka viðtöl við starfsfólk grunnskóla og 

framhaldskóla. Þinn skóli er einn af þeim sem okkur þætti vænt um að yrði partur af 

rannsókn okkar. Æskilegast væri að ræða við einn námsráðgjafa og einn umsjónarkennara 

sem er að kenna 10.bekk. Við gerum ráð fyrir að viðtölin taki um 45 mínútur. Rannsóknin 

verður tilkynnt til persónuverndar um leið og samþykki viðmælanda verður fyrir hendi. 

Brynja Halldórsdóttir lektor við HÍ er leiðbeinandi okkar. Þú getur haft samband við hana 

Brynju brynhall@hi.is ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi verkefnið.  

 

Virðingarfyllst  

Guðrún Freyja Jakobsdóttir kt: 170381-4839 

Kristín Erla Einarsdóttir kt: 110881-4529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brynhall@hi.is


50 
 

Reykjavík 23.09.2016 

Framhaldsskóli 

 

Við erum tvær ungar konur sem stunda nám við Háskóla Íslands í uppeldis og 

menntunarfræði. Í haust erum við að vinna að lokaverkefni okkar um samstarf milli grunn- 

og framhaldskóla hvað varðar undirbúning nema fyrir flutning milli skólastiga. Markmið 

þessa verkefnis er þríþætt: 

1. Að skoða samvinnu milli grunnskóla og framhaldskóla sem eru í sama hverfi. 

2. Skoða með hvaða hætti framhaldsskólar styðja við ný-nema. 

3. Hvernig grunnskólar undirbúa nemendur fyrir nám í framhaldsskóla. 

Til að skilja betur þessa þætti þurfum við að taka viðtöl við starfsfólk grunnskóla og 

framhaldskóla. Þinn skóli er einn af þeim sem okkur þætti vænt um að yrði partur af 

rannsókn okkar. Æskilegast væri að ræða við einn námsráðgjafa og einn umsjónarkennara 

sem er að kenna nýnemum. Við gerum ráð fyrir að viðtölin taki um 45 mínútur. 

Rannsóknin verður tilkynnt til persónuverndar um leið og samþykki viðmælanda verður 

fyrir hendi. Brynja Halldórsdóttir lektor við HÍ er leiðbeinandi okkar. Þú getur haft 

samband við hana Brynju brynhall@hi.is ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi 

verkefnið.  

 

Virðingarfyllst  

Guðrún Freyja Jakobsdóttir kt: 170381- 4839 

Kristín Erla Einarsdóttir kt: 110881- 4529 
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