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Ágrip 

Stefna um skóla án aðgreiningar gengur út á rétt allra nemenda til þess að stunda nám 

óháð sérþörfum. Upptök stefnunnar má rekja til þess þegar fatlaðir einstaklingar og 

aðstandendur þeirra börðust fyrir auknum réttindum fatlaðra. Barátta þeirra hafði í för 

með sér hugmyndir um skóla án aðgreiningar þar sem þarfir einstaklinga voru hafðir í 

forgrunni og vandinn færður frá einstaklingnum. Tilgangur rannsóknar var að greina þá 

þjónustu sem stendur nemendum til boða og greina hvernig FSN vinnur í anda 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Markmið rannsóknarinnar er að finna 

hvaða þætti skólastarfsins í FSN megi þróa áfram til að koma betur til móts við náms- og 

félagslegar þarfir ólíkra nemendahópa óháð getu. Í rannsókninni er gengið út frá 

rannsóknarspurningunni: Hvaða leiðir nýtir FSN til að koma til móts við ólíkar náms- og 

félagslegar þarfir nemenda? Starfendarannsóknir urðu fyrir valinu vegna möguleika 

hennar á að bæta starfsumhverfið, skapa nýja þekkingu og reynslu á starfsvettvangi. Að 

gera starfendarannsókn á eigin starfi hefur gefið mér sem fagmanni tækifæri til þess að 

draga fram og skoða eigin störf út frá ólíkum sjónarhornum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna aukna þörf á samtali milli starfsfólks skólans á 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Skólinn býður uppá sveigjanlegt 

námsumhverfi með fjölbreyttu námsúrvali, skólinn er að byggja upp tengingu við 

atvinnulífið og hefur leita leiða til þess að þróa nám fyrir alla.   
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Abstract 

We need to find these faults, these stones in the path and remove them where able. 

 

The policy of Inclusive Schools aims to allow for all learners to be able to partake in the 

education system regardless of special needs or disabilities. The origins of this policy can 

be traced to a time when disabled individuals, their relatives, and other supporters, 

fought for improved rights for the disabled. This struggle brought forth ideas 

regarding inclusivity in the school system; where the rights and needs of the individual 

were placed in the forefront. The purpose of this study was to examine the services 

available to learners and analyse how Fjölbrautaskóli Snæfellinga (FSN) operates in 

within this ideology of inclusivity. The aim of this study is to find out which aspects of the 

school’s philosophy can be further evolved to better the educational and social needs of 

different student groups, regardless of their abilities. This study examines the question: 

What is FSN doing in order to meet the different educational and social needs of learners? 

Action Research was chosen as a research method because of the mutability of the 

method when it comes to enhancing and furthering one’s own professional approach, its 

ability to generate new knowledge, and its positive effects on workplace atmosphere. 

Researching oneself has its benefits; as a professional I have had the opportunity to 

extract experience and examine my profession from varied angles. This study has found 

that there is a lack of conversation taking place within the school’s administration and 

faculty regarding how this policy can be put into effect. This school offers a malleable 

learning environment as well as diverse courses; the school is building connections 

between the school and the outside world and has been seeking methods to develop a 

truly inclusive school. 
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1 Inngangur  

Þessi rannsókn felur í sér að gera skrifaða hugmynd úr stílabók að veruleika. Hugmynd 

sem ég gekk með í langan tíma áður en ég ákvað að koma henni í framkvæmd. 

Hugmyndin snýst um hvernig Fjölbrautaskóli Snæfellinga getur komið betur til móts við 

ólíka nám og félagslegar þarfir nemenda. Til að fylgja þessari hugmynd eftir hef ég þurft 

að afla mér meiri þekkingar varðandi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og finna 

viðeigandi aðferðafræðileg verkfæri til að greina stöðuna í skólanum til að meta hvaða 

skref við þurfum að stíga til að vinna í anda skóla án aðgreiningar.  

Ég bý að margra ára reynslu í vinnu með einstaklingum sem greindir hafa verið með 

ýmiskonar fötlun og hef unnið á fjölbreyttum stöðum sem allir hafa átt sinn þátt í að móta 

mig sem fagmann. Vinnustofan Ás var minn fyrsti vinnustaður. Ég hóf störf þar 18 ára 

gömul, þá reynslulaus í málefnum fatlaðra. Þekkti ég hvorki né hafði hitt fatlaðan 

einstakling fram að þeim tíma. Fyrir forvitnist sakir sóttist ég eftir vinnu með fötluðum 

þar sem ég átti frænku sem hafði starfað á Sólheimum og bar því góðar sögur. 

Samstarfsfólk mitt á Ás var mun eldra en ég og hafði margra ára reynslu í málaflokknum. 

Þar störfuðu foreldri og ættingjar einstaklinga með fatlanir og fagmenntað starfsfólk. Þau 

miðluðu til mín reynslu og upplifun sinni af starfinu sem varð til þess að ég sóttist í að 

starfa þar sumarið á eftir.    

Ég skynjaði fljótt innri hvata í vinnu minni með fötluðum einstaklingum sem varð 

til þess að ég ákvað að fara í þroskaþjálfanám því mér fannst ég geta eflt mig á þessu sviði 

í gegnum það. Strax að loknu námi í þroskaþjálfafræðum hóf ég starf sem forstöðumaður 

á skammtímavistun. Ég hafði unnið á slíkri stofnun áður en hafði enga reynslu af stjórnun, 

mannaforráði, skipulagningu og né öðru því tengdu. Ég stjórnaði skammtímavistuninni í 

á annað ár eða þar til ég sá auglýsingu þar sem óskað var eftir umsjónarmanni 

starfsbrautar í nýstofnuðum Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Starfið átti að fela í sér stofnun 

brautarinnar og skipulagningu á öllu innra starfi hennar. 

Ég hóf störf við Fjölbrautaskóla Snæfellinga (FSN) í ágúst 2004 og vann að stofnun 

starfsbrautar fyrir nemendur með fötlunargreiningu og sérþarfir, auk nemenda sem 

þurftu á stoðþjónustu að halda. Starfsreynsla mín fram að því byggðist að mestu upp á 
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umönnun og þjálfun einstaklinga með sérþarfir án nokkurrar tengingar við skólakerfið. 

Ég lét reynsluleysi mitt ekki hafa áhrif á störf mín og lagði enn meira á mig, því ég hafði 

fulla trúa á sjálfri mér. Með viðamikið verkefni í höndunum tók ég að kryfja 

þroskaþjálfafræðin sem ég hafði nýlokið, skoðaði fyrrum námsefni með það í huga hvort 

þar leyndust svör við því hvað ég ætti að gera.  Ég setti mér nokkur markmið fyrir komandi 

vinnu. Eitt þeirra var að ég myndi ávallt leggja upp með að nemendur starfsbrautar yrðu 

hluti af skólasamfélaginu, yrðu sýnilegir á öllum viðburðum á vegum skólans og eftir því 

sem hægt væri stunduðu nám við hlið ófatlaðra.  

Það eru einkum tveir þættir sem ég tel að hafi mótað hugmyndir mínar í starfi. Þeir 

einstaklingar og nemendur sem ég hef unnið með hafa átt stóran þátt í að gera mig að 

þeim fagmanni sem ég er. Þeir hafa kennt mér að hugsa í lausnum og víkkað hugmyndir 

mínar um nám og kennslu í gegnum sjónarhorn þeirra á lífið og þátttöku í samfélaginu. 

Hinn þátturinn eru þeir hlutir sem ég hef áorkað í starfi. Eftir að hafa lagt mikinn metnað 

í vinnu mína gegnum tíðina, hef ég náð að skapa margvísleg tækifæri fyrir nemendur 

mína. Bæði höfum við í FSN fastann staði þar sem nemendur geta farið í starfsnám. Þá 

hafa opnast dyr innan skólans að því leyti að nýnemar starfsbrautar taka þátt í áfanga 

sem ætlaður er öllum nýnemum skólans. Nemendur starfsbrautar geta setið tíma hjá 

mörgum kennurum skólans með sitt námsefni auk þess að sækja áfanga sem þeir hafa 

forsendur til án aðstoðar  

Frá fyrsta degi var starfið í fjölbrautaskólanum mjög krefjandi, sérstaklega í ljósi 

þess að ekkert var til um væntanlega braut, einungis tvær vikur í upphaf skóla og tveir 

nemendur að hefja nám. Ég leitaði til kennara og starfsfólks annarra starfsbrauta eftir 

upplýsingum um innihald og skipulag slíkra brauta og fékk góðar lýsingar af upplifun 

þeirra hvað gæti gengið vel og hvað ekki. Mér fannst þær upplýsingar hjálpa mér 

takmarkað því þær byggðust ekki á minni eigin upplifun. Fyrsta skólaárið eyddi ég öllum 

stundum í hugmyndavinnu, skipulagningu, undurbúningi verkefna og að kynna mér lög 

og reglugerðir sem lúta að framhaldsskólum. Mörg þeirra verkefna sem ég hef sinnt í 

tengslum við starfsbraut fjölbrautaskólans gegnum árin hafa verið mikil áskorun, flókin 

og oft erfið að leysa. Þar sem uppgjöf er ekki til hjá mér þá hef ég frekar lagt harðar að 

mér í að leysa þau fjölmörgu og margvíslegu verkefni sem ég hef fengið upp í hendurnar 
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í starfi. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég öðlaðist meiri reynslu og þekkingu á 

skólaumhverfinu. Mér hefur samt alltaf fundist mig skorta þekkingu á kennslufræði, 

kenningum og á hugmyndafræði um sérkennslufræði til að geta þróað hugmyndir mínar 

til fullnustu. Ég sótti um framhaldsnám í uppeldis- og menntunarfræðum með áherslu á 

sérkennslufræði og útskrifaðist með diplómu árið 2011. Sú þekking sem ég öðlaðist í 

náminu opnaði ýmsar dyr fyrir mér, ég lærði að yfirfæra hugmyndir úr náminu við störf 

mín við skólann og tel að starfið hafi orðið enn faglegra fyrir vikið.  

Við sem samfélag hugum ekki oft að möguleikum fatlaðra á samfélagslegri 

þátttöku, þar með talið þátttöku í almennu skólastarfi því við sníðum aðstæður og 

umhverfið of þröngt. Einungis þeir sem falla undir það norm sem sett er upp í 

samfélaginu geta tekið þátt en við útilokum þá sem ekki geta tekið þátt að fullnustu. Í 

mínum huga skortir lausnamiðaða hugsun og vilja til þess að breyta þessu. Þetta á jafnt 

við í skólakerfinu sem og annarsstaðar. Sýn, hugarfar og barátta fatlaðra fyrir eigin 

tilverurétti í samfélaginu hefur valdið því að frekari hindranir þeirra til þátttöku í 

samfélaginu hafa ekki risið. Það er ekki þar með sagt að aðgreining hafi með öllu horfið.  

Við eigum ekki að reyna aðlaga þá sem eru fatlaðir að samfélaginu sem við búum í, heldur 

þarf samfélagið að taka mið að þörfum þeirra og getu, þannig að þeir geti orðið virkir í 

samfélagslegri þátttöku. Síðustu ár hefur mig langað að rífa niður þær hindranir sem ég 

álít að skólakerfið hafi sett upp gagnvart fjölbreytileika nemenda. Nemendur eru 

flokkaðir eftir getu og stöðu þeirra í námi. Við reynum að breyta nemendum og aðlaga 

þá að fyrir fram ákveðnu kerfi í stað þess að koma til móts við fjölbreytileikann.  

Reynsla mín af starfi við skólann hefur sýnt mér að ákveðinn nemendahópur hefur 

þurft á mikilli aðstoð að halda bæði náms- og félagslega. Sá hópur samanstendur af 

nemendum sem hafa í raun ekki rétt á námi á starfsbraut skólans og hafa ekki námslegar 

forsendur til að stunda nám á stúdentsbrautum skólans. Mismunandi ástæður liggja að 

baki því af hverju þessir nemendur koma í skólann. Sumir þeirra koma því flestir 

bekkjarfélagar þeirra ætla að sækja skólann. Aðrir koma fyrir foreldra sína, en alltaf eru 

einhverjir sem koma fyrir sjálfan sig. Sumir þeirra hafa sett sér markmið um hvað þau 

ætla sér í framtíðinni en aðrir koma aðallega út af félagslega þættinum. Margir í þessum 

nemendahóp hafa fengið aðstoð stuðningsfulltrúa við grunnskólagöngu sína en eiga 
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takmarkaðan rétt á aðstoð við nám þegar í fjölbrautaskóla er komið.  Þegar kom að 

lokaritgerð í náminu mínu fannst mér ekkert annað koma til greina en að rýna í eigin 

starfsvettvang og starfshætti með það í huga að ná betur utan um þennan nemendahóp. 

1.1 Tilgangur og markmið  

Tilgangur rannsóknarinnar er að greina þá þjónustu sem stendur nemendum til boða og 

greina hvernig FSN vinnur í anda hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. 

Markmið rannsóknarinnar er að finna hvaða leiðir í skólastarfi FSN megi þróa áfram til að 

koma betur til móts við náms- og félagslegar þarfir ólíkra nemendahópa óháð getu. 

Rannsakandi vonast eftir því að í kjölfarið komi betri mynd á það hvernig og þá hvort 

skólinn geti komið betur til mót við fjölbreyttan hóp nemenda með ólíkar þarfir. Í kjölfar 

þessarar vinnu vonast rannsakandi eftir því að sett verði af stað þróunarverkefni sem 

tekur mið að því að efla þá þjónustu sem fyrir er. Farið verði í kerfisbundnar breytingar 

til þess að námið í skólanum verði aðgengilegt öllum og að nemendur fái þjónustu og 

aðstoð við hæfi. Rannsóknarspurning mín er því; ,,Hvaða leiðir nýtir FSN til að koma til 

móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir nemenda?“ 

1.2 Uppbygging verkefnis 

Í kafla 1 hef ég stiklað á stóru í gegnum aðdraganda þessarar rannsóknar og af hverju mér 

fannst mikilvægt að líta yfir farinn veg og greina hvaða þjónusta eru í boði fyrir nemendur 

við FSN. Kafli 2 fjallar síðan um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar koma fram 

rannsóknir og fræði sem ætlunin er að nýta til að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. Í 

kaflanum um fræðilega bakgrunninn er gengið út frá lykilhugtakinu um skóla án 

aðgreiningar, gerð grein fyrir kennslufræði í skóla án aðgreiningar og hvernig henni er 

ætlað að koma til móts við  nemendur og komið er inn á  hlutverk kennara í að móta og 

þróa hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Auk þess skoða ég lög og reglugerðir 

framhaldsskóla sem tengjast hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Kafli 3 fjallar 

um aðferðafræði og aðferðir rannsóknarinnar. Þar geri ég stuttlega grein fyrir 

hugmyndafræði starfendarannsókna, og kynni til sögunnar þátttakendur 

rannsóknarinnar. Ég geri þar grein fyrir helstu tölulegum upplýsingum er varða 

skólahaldið, fjölda nemenda með námserfiðleika og greiningar.  Þá lýsi ég þeim leiðum 
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sem nýttar voru til gagnaöflunar og gagnagreiningar. Í lok þessa kafla dreg ég fram þau 

siðferðilegu atriði sem upp komu í gegnum rannsóknarferlið og hvernig tekist var á við 

þau. Leyfisbréf vegna rannsóknarinnar liggur fyrir undir siðferðilegum atriðum.   

Í kafli 4 fjalla ég um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Kaflinn skiptist í þrjá 

undirkafla. Fyrsti hlutinn fjallar um hugmyndafræði skólans. Annar hlutinn fjallar um 

þjónustu við nemendur og hefur hann að geyma sex undirkafla sem fjalla um, skipulag 

og nýtingu rýma innan skólans, ráðgjöf við nemendur, tengsl skóla við atvinnulífið, 

þjónustu sem er í boði fyrir ólíka námshópa og sveigjanleiki í námi. Þriðji hlutinn fjallar 

um stuðning við bæði kennara og nemendur í skólanum. Í honum eru fjórir undirkaflar 

sem fjalla um stuðning við nemendur, stuðning við kennara og fagfólk á vettvangi, 

fjölbreytt námsúrval og að leita lausna til að þróa nám fyrir alla. Í kafla 5 er að finna 

umræður um niðurstöður og þær ræddar í ljósi þess fræðilega bakgrunns sem til 

grundvallar eru lagðar. Í kafla 6 eru lokaorð rannsakanda. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Ég byrja á 

almennri umfjöllun um hvernig hugmyndafræðin hefur verið að þróast síðustu ár og 

áratugi. Þar á eftir koma kaflar um kennslufræði í skóla án aðgreiningar þar sem fjallað 

er um nemendur og hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar. Umfjöllun um fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar endar á umfjöllun um lagasvið framhaldsskóla og hvernig það 

tengist hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar.  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Hugmyndir um blöndun nemenda í skólakerfinu má rekja til 7. og 8. áratugar tuttugustu 

aldar þegar fatlaðir einstaklingar og aðstandendur þeirra börðust fyrir auknum réttindum 

fatlaðra. Með blöndun var átt við þá hugmynd að setja fatlaða og ófatlaða nemendur í 

sama bekk, það átti að tryggja að þó námsárangur nemenda væri mismunandi ættu þeir 

rétt á aðgengi að sömu stöðum (Jón Torfi Jónasson, 2008). Með hugmyndinni um 

blöndun var gengið út frá því að grunnskólar voru ætlaðir öllum en samhliða því var lögð 

áhersla á að búa til sérdeildir, sérskóla og efla sérkennslu til muna fyrir fatlaða nemendur. 

Hin almenna kennsla eða starf í skólastofum breyttist ekki þó svo að nemendahópurinn 

væri orðin fjölbreyttari (Jón Torfi Jónasson, 2008). Nemendur sem ekki pössuðu inn í hið 

almenna mót sóttu því ýmist nám í sérdeildir innan grunnskólanna þar sem þeir fengu 

sérkennslu við hæfi, eða fengu inngöngu í sérskóla ætluðum nemendum sem ekki var 

talið að hefðu forsendur til að stunda nám í almennum grunnskóla. Þegar litið er á 

heildarskipulagið má sjá að þetta er í raun samskonar skipulag og enn er við lýði sum 

staðar í unglingadeildum grunnskóla og á starfbrautum í framhaldsskólum.  

Ráðstefna í sérkennslumálum var haldin í Salamanca á Spáni árið 1994. Á 

ráðstefnunni sátu 92 fulltrúar ríkisstjórna og 25 fulltrúar frá alþjóðlegum samtökum. 

Helsta áherslumál ráðstefnunnar fjallaði um gæði og aðgang nemenda að sérkennslu. Þar 

var meðal annars rætt að ekki væri hægt að þróa tvö kennslufræðileg batterí innan 

skólanna, annars vegar almenna kennslu og hins vegar sérkennslu. Mikilvægt væri að 

sameina þessu tvö kennsluform í eitt og tryggja þar með öllum börnum aðgang að 

almennum skólum og námi við hæfi (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). 
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Salamanca yfirlýsingin og rammaáætlun sem henni fylgdi var samþykkt af fulltrúum 

þátttökuþjóðanna og var Ísland aðili af þessari yfirlýsingu. Með yfirlýsingunni vildu þeir 

aðilar er að henni stóðu staðfesta skuldbindingar sínar við markmið þess efnis að tryggja 

öllum menntun og veita einstaklingum með sérþarfir menntun í almenna skólakerfinu 

samkvæmt Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1995). Rammaáætlunin benti á að þeir einstaklingar sem 

fengju mestan stuðning, myndu læra af öðrum nemendum og taka mestu framförunum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1995). Í yfirlýsingunni (1995) er skorað á 

stjórnvöld allra landanna, að koma á umbótum í menntakerfum þátttökuþjóðanna með 

auknum fjárveitingum svo hægt sé að byggja upp menntakerfi án aðgreiningar sem 

kemur í veg fyrir mismunun á örðugleikum nemenda og gerir þau færari til að sinna 

nemendum án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 1995). 

Salamanca yfirlýsingin er ekki fastur sáttmáli heldur byggir hún á vilja 

þátttökuþjóðanna til  að gera breytingar á skólakerfinu (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016). Þær umbætur sem áhersla er lögð á í yfirlýsingunni fela í sér að 

skólakerfin eigi að geta mætt öllum nemendum án aðgreiningar. Enn fremur var skorað 

á stjórnvöld þátttökuþjóðanna að auka fjármagn sem sett er í málaflokkinn og koma á 

stefnumótun til að koma þessum umbótum á laggirnar. Með auknum fjárveitingum var 

skorað á yfirvöld að setja í lög eða útbúa yfirlýsta stefnu þess efnis að öll börn hafi aðgang 

að almennum skólum. Salamanca yfirlýsingin kemur fyrst fram með hugtakið inclusion 

eða skóli án aðgreiningar og byggir á samþykki þess að margbreytileikinn sé norm, að 

hverju barni sé mætt í samræmi við þarfir þess og að gætt sé að lýðræðislegum og 

mannúðarlegum gildum (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).  

Segja má að Salamanca yfirlýsingin hafi haft mestu áhrifin á þróun 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Í yfirlýsingunni kemur fram að 

einstaklingar eigi að geta stundað nám og skóla á jafnréttisgrundvelli (UNESCO, 2000). 

Yfirlýsingin felur í sér það markmið að allir einstaklingar eiga rétt á því að stunda nám við 

hæfi. Fyrstu viðbrögð við hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar var að greina 

þyrfti vanda hvers nemenda, finna sérkennslu við hæfi og úrræði til að vinna með 

vandann (Steingerður Ólafsdóttir o.fl. 2014). Þessari sýn þurfti að breyta. Kjarni 
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hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar snýr að því að styðja við og trúa því að allir 

nemendur skólakerfisins geti orðið fullgildir meðlimir í skólasamfélaginu óháð getu, 

bakgrunni, tungumáli og trúarbrögðum, þar sem þörfum allra er fullnægt (Shapon-

Shevin, 2007; Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2009). Vandinn er ekki 

einstaklingurinn sjálfur heldur umhverfið í kringum hann (Shapon-Shevin 2007; Allan og 

Slee, 2008: Sloth, 2012). Shapon-Shevin (2007) telur að auka þurfi fjölbreytni í 

vinnubrögðum og laga skipulag skólaumhverfisins að þörfum nemenda eigi 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar að verða að veruleika (Shapon-Shevin, 2007). 

Shapon-Shevin (2007) heldur áfram og segir að margbreytilegt skólaumhverfi snúist um 

að skapa lærdómssamfélag þar sem allir meðlimir þess séu virtir og sýnd alúð. Áhersla sé 

á samkennd en ekki samkeppni (Shapon-Shevin, 2010). 

Skóli án aðgreiningar hefur sem skólastefna haft áhrif víða um heim. Á Íslandi 

byggir opinber stefna í skólamálum á hugmyndafræðinni, áhersla er lögð á rétt nemenda 

á námi í sínum heimaskóla við hlið jafnaldra sinna (Velferðarráðuneytið, 2007; UNESCO, 

2000; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Skólastefnan á að tryggja öllum 

börnum rétt á námi. Grundvallarhugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar leggur enn 

fremur áherslu á þátttöku allra í skóla, í samfélaginu og að öllum nemendum sé tryggt 

lýðræði og mannréttindi (Gretar L. Marinósson, 2007; Ferguson, 2008). Hlutverk skóla er 

því að búa einstaklinga undir lífið og störfin sem þau munu taka þátt í að námi loknu. 

Markmið skólastefnunnar um skóla án aðgreiningar er að veita öllum nemendum 

menntun á eigin forsendum, með því er átt við að mæta þurfi hverjum einstaklingi 

námslega og félagslega þar sem hann stendur og efla getubreiða hópa (Dóra S. Bjarnason, 

2010). Í samantekt á lögum og fræðilegu efni tengdu skóla án aðgreiningar komast 

Steingerður og samstarfsfólk (2014) að þeirri niðurstöðu að lagaumhverfi okkar styður 

ekki þá opinberu stefnu sem er í menntamálum á Íslandi. Lagaumhverfinu í kringum 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar hafi ekki verið fylgt nægilega vel eftir með 

menntagæðum, það er hæfni starfsfólks, innra starf skólanna og samvinnu við 

heilbrigðiskerfið (Steingerður Ólafsdóttir o.fl. 2014). Skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar 

(2017) kemur inn á að styrkleikar menntakerfisins á Íslandi sé að kerfið er byggt upp á 

sterkum grunni stefnumótana og laga sem hafa alþjóðasamninga er snúa að réttindum 

nemenda í forgrunni. Lýðræðislegir stjórnunarhættir einkenna menntakerfi Íslendinga 
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sem einkennist af samstarfi hagsmunaaðila og sjálfstæði skólanna. Sjálfstæði skólanna 

gerir þeim auðveldara fyrir að taka upp stefnuna um skóla án aðgreiningar og, aðlaga 

kennsluaðferðir og námsskrá sína að öllum nemendum skólanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

2.2 Kennslufræði í skóla án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar á sér kennslufræðilega hlið (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Ferguson (2008) telur að með því að flétta 

saman almennri kennslu og sérkennslu verður til almennt menntakerfi sem miðar að því 

að allir nemendur séu að fullu meðlimir í skólasamfélaginu. Í gegnum það ferli er unnið 

að því að þróa almenn viðmið þar sem margbreytileiki nemenda er viðurkenndur 

(Ferguson, 2008).  

Í skóla án aðgreiningar þurfa kennarar að taka mið af þörfum allra nemanda með því 

að huga vel að kennsluháttum, námsefni, námsmati og námsumhverfi og laga það að 

margvíslegri getu og þörfum þeirra. Ein stærsta hindrunin sem skólakerfin þurfa að takast 

á við er að skapa ramma utan um kennslu þar sem komið er til móts við getu og ólíkar 

þarfirnemenda. Samtal milli starfsmanna er lykilþáttur í að skapa vettvang undir 

samvinnu starfsmanna svo hægt sé að  þróa skýra stefnu og skapa aðstæður til kennslu í 

anda skóla án aðgreiningar (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Skólastjórnendur þurfa að skapa starfsfólki vettvang til faglegrar umræðu um 

hugmyndafræðina svo þau hafi tækifæri til þess að móta og þróa framkvæmdina sjálfa, 

þ.e. kennslufræðina (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Til að 

hugmyndafræðin nái fram að ganga þarf námsskrá skólanna að vera bæði sveigjanleg og 

skýr svo hægt sé að laga hana að margbreytilegum hópi nemenda þar sem nám nemenda 

er í forgrunni.  

Tony Booth (2005) telur að viðhorf innan skólanna til margbreytileika nemenda hafi 

mikil áhrif á hvernig til takist að gera skólaumhverfið án aðgreiningar. Hann leggur 

áherslu á að kennarar þurfi að bera virðingu fyrir margbreytileika nemenda (Booth, 

2005). Sé virðing kennarans ekki til staðar þá nái jafnrétti, samskipti og þátttaka 

nemandans ekki að verða að fullu í skólasamfélaginu, kennarar þurfi að vera fyrirmyndir 
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nemenda sinna. Moen (2008) tekur í sama streng og horfir á samspil nemandans og 

umhverfis, að hann og námslegar þarfir hans séu í forgrunni. Hún telur mikilvægt að 

nemendur séu ekki aðgreindir, einstaklingar sem hafa margvíslegar þarfir á ekki að setja 

í sérúrræði því það getur leitt af sé að þeir fari á mis við samskipti við aðra nemendur, 

sameiginlega upplifun og reynslu. Nemendur með fjölbreyttar þarfir þurfa að vera jafn 

sýnileg í samfélaginu og aðrir. Á sama tíma og kennarar þurfa að skapa öllum nemendum 

aðstæður til náms þá þurfa þeir að leggja sig fram um að taka tillit til hvers nemanda og 

mæta honum þar sem hann er stendur námslega (Moen, 2008).  

Nám í skólum þarf að vera einstaklingsmiðað þar sem hugað er að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og fjölbreytilegu námi (Tomlinson og McTighe, 2006). Tomlinson og 

McTighe (2006) telja að námsskrá skólanna þurfi að innihalda markmið með námi 

nemenda með fjölþættar þarfir. Markmiðin þurfa að hafa skýran tilgang, þannig að 

nemendur hafi sem mestan ávinning af náminu. Susan Tetler (2005) leggur áherslu á að 

skóli margbreytileikans snúist fyrst og fremst um viðhorf og sameiginlega ábyrgð. Það 

nægir ekki að einstaka starfsfólk hafi þessa sýn og því brýnt að vinna með allan 

starfsmannahópinn til þess að skapa jákvætt viðhorf til hugmyndafræðinnar.  

Fræðimenn leggja áherslu á að skóli án aðgreiningar sé ferli sem felur í sér að auka 

getu menntakerfisins til að ná til allra nemenda, til að takast á við hindranir og yfirstíga 

takmarkanir á þátttöku nemenda í skólastarfi. Að hugsa um skóla án aðgreiningar sem 

ferli felur í sér að starfsfólk skóla er alltaf tilbúið að mæta aðstæðum og ólíkum 

nemendum á lausnamiðan hátt. Yadav (2015) telur að takmarki náms án aðgreiningar sé 

náð þegar ekki er hægt að greina námsumhverfi nemenda með fötlun frá öðrum 

nemendum (Yadav,2015). Það er að nemendur stunda nám við hlið hvors annars, ekki að 

annar ákveðin nemendahópur er aðgreindur í sérúrræði. Yadav (2015) útfærir hugmyndir 

sínar enn frekar í því að setja fram þrjá helstu þætti náms án aðgreiningar. Í fyrsta lagi 

talar hann um líkamlega þátttöku nemenda, það að nemandinn sé líkamlega til staðar 

innan kennslurýmisins. Að nemandinn mæti í skólann, sé hluti af skólaumhverfinu hvort 

sem það er á skólalóðinni, í sömu kennslustofu eða verklegri kennslu á sama tíma og 

önnur börn. Ef nemandinn er ekki til staðar þá er hann ekki að fullu þátttakandi. Í öðru 

lagi talar Yadav (2015) um  félagslega þátttöku, en hann bendir á að það séu mun erfiðara 
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að vera til staðar eða teljast vera hluti af hópi félagslega en líkamlega. Nemendur geta 

verið einmana og útilokaðir þrátt fyrir að vera í hópi nemenda í kennslustofu. Nemendur 

sem tilheyra hópi eru þeir sem deila sömu upplifun eða reynslu og allir aðrir nemendur. 

Hætta er á því að tækifæri til félagslegrar þátttöku nemenda minnki eftir því sem 

sameiginlegur tími þeirra er minni og því þarf líkamleg þátttaka að vera til staðar til að 

félagsleg þátttaka geti orðið. Rannsóknir renna stoðum undir það að fatlaðir nemendur 

sýni meiri félagslega færni verji þeir meiri tíma með jafnöldrum sínum og að minni líkur 

séu á að þeir verði félagslega einangraðir (Turnbull, Turnbull, Erwin og Soodak, 2006). Í 

þriðja lagi nefnir Yadav (2015) námskránna. Hann segir að skóli án aðgreiningar feli í sér 

að allir nemendur fái sömu eða sambærilega kennslu á sínum forsendum. Námsskráin á 

að tryggja viðurkenningu allra nemenda. Það er mjög mikilvægt að kennarinn viðurkenni 

að hver nemandi sé sérstakur á sinn hátt og með ólíkar þarfir. Nemendur með fötlun 

sýnir fram á mikilvægi þess (Yadav, 2015). 

Góð kennsla snýst um ákveðna umbreytingu sem felur meðal annars í sér að læra að 

vinna með samstarfsfélögum í skólum á samvirkan og sameiginlegan hátt þannig að það 

styðji við allt starfið í skólanum (Nieto, 2010). Nieto (2010) telur að slík samvinna sé 

áskorun við hefðbundið skólastarf þar sem kennarar bera gjarnan ábyrgð á sínum hópi. 

Ef raunveruleg umbreyting á að eiga sér stað þarf allt starfsfólk skólans að leggjast á eitt 

við að vinna að auknu jafnrétti og réttlæti í skólakerfinu í heild. Þar sem gerðar eru auknar 

kröfur um góða menntun fyrir alla nemendur, þar er lögð áhersla á jafningjastuðning og 

náið samstarf við foreldra (Nieto, 2010; Florian og Black Hawkins, 2011). Kennarinn sinnir 

mikilvægu hlutverki sem tengiliður milli skóla og heimilis, með því fá foreldrar tækifæri 

til þess að eiga hlutdeild í menntun barna sinna (Nieto, 2010). 

Stefna í flestum leik- grunn og framhaldsskólum landsins er að auka aðgengi allra 

nemenda að menntun óháð því hvort einstaklingurinn er fatlaður eða ófatlaður. 

Salamanca yfirlýsingin, UNESCO, Evrópumiðstöðin, Menntamálaráðuneytið, lög og 

reglugerðir byggja á því að mæta skuli öllum einstaklingum á jafnréttisgrundvelli. 

Nemendur eigi að geta stundað nám við hlið hvors annars þrátt fyrir ólíkar áherslur í námi 

og þroska. Í skólastarfi birtist það í kennslufræði starfsmanna skólanna, að þeir skapi 

nemendum aðstæður þar sem þeir geta fundið verkefni sem reyna á ólíka getu, færni, 



20 

þekkingu og reynslu. Í skýrslu UNESCO (2017) er lögð aukin áhersla á að margbreytileika 

nemenda eigi ekki að sjá sem hindrun heldur tækifæri til að auka lýðræði og auðga 

lærdóm bæði starfsfólks og nemenda. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar vekur 

upp spurningar um nám almennt, hvað er mikilvægt fyrir nemendur að læra og á hvaða 

forsendum þeir eigi að læra. Margbreytileiki nemenda getur virkað sem hvati á nýbreytni 

í kennsluháttum sem gagnast getur öllum nemendum, án tillits til persónulegra einkenna 

nemenda eða heimilisaðstæðna (UNESCO, 2017).  

Heildræn sýn og kennslufræði í skóla án aðgreiningar gengur meðal annars út á 

stuðning við nemendur þar sem lögð áhersla á að styrkja félagsfærni allra nemenda. 

Aukin félagsfærni nemenda býr þá betur undir að takast á við margbreytileika hvors 

annars. Hún gefur þeim tækifæri til að setja sig í spor hvors annars, hlusta á ólíkar raddir, 

skilja merkingu ólíkra viðbragða og vinna með öðrum að ákveðnu markmiði (Wolfgang 

Edelstein, 2008). Edelstein (2008) bendir á að einstaklingur með gott sjálfstraust, sterka 

sjálfsmynd og góða færni í félagslegum samskiptum verður færari í að takast á við 

lýðræðislegt samfélag sem ýtir undir jöfnuð og jafnan rétt hvers einstaklings (Wolfgang 

Edelstein, 2008). Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2009) taka undir þessi orð 

og leggja áherslu á að nemendur eiga rétt á því að skólar komi jafnt til móts við félagslegar 

sem og námslegar þarfir nemenda. Ástæðuna má rekja til þess að félagsleg færni, 

samskipti og samvera við aðra er jafnmikilvæg ef ekki mikilvægari hjá mörgum 

nemendum en sá námslegi. Því skiptir máli að samfélagið viðurkenni margbreytileika 

nemenda og að nemendur á skólaaldri gefist mörg tækifæri til að umgangast hvort annað 

í leik og starfi. Þessi atriði eru mikilvæg við skipulagningu náms í skóla án aðgreiningar. 

Allir nemendur óháð aðstæðum eiga rétt á því að fá jafngild tækifæri til náms og 

þroska. Ainscow (1999) talar um að öll börn upplifi  einhverja erfiðleika í námi í flestum 

námsgreinum á skólagöngu sinni. Ákveðinn hluti nemenda getur einnig verið greindur 

með fötlun eða hegðunarerfiðleika sem auka á áskoranir þeirra í að mæta settum 

viðmiðum í skólastarfi (Ainscow, 1999). Mikilvægt er að hlustað er eftir röddum nemenda 

og fá sjónarmið þeirra á því hvað það er sem þeir þurfa á að halda til að vaxa og dafna í 

skólastarfinu (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2013). Nieto (2010) leggur áherslu á að skólar sem stofnanir lagi sig meira af þeim 
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margbreytilega veruleika sem býr í nemendahópnum og hætti að miða nám nemenda 

eingöngu við tiltekna nemendahópa fremur en aðra því slíkar áherslur ýta undir ójöfnuð 

meðal nemenda (Nieto, 2010). Dóra S. Bjarnason (2010) segir að skólaganga nemenda 

gangi ekki einungis út á formlegt nám heldur sé félagsleg mótun stór þáttur af skólagöngu 

hvers nemanda (Dóra S. Bjarnason, 2010). Þegar Dóra talar um félagslega mótun á hún 

við þá þætti sem móta til að mynda persónuleika, gildi og viðmið hvers einstaklings og 

segir hún að skólar séu kjörinn vettvangur til að kenna einstaklingum hvernig félagslegur 

veruleiki sé og hvaða venjur og hefðir séu viðhafðar við ólíkar aðstæður. Til að vinna með 

félaglega mótun nemenda í skólanum er mikilvægt að kennarar leggi áherslu á hugtök 

líkt og siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, umburðarlyndi, og jafnrétti. Þá þarf að 

hjálpa nemendum að læra að njóta menningarlegra verðmæta, ekki bara ríkjandi 

menningar heldur einnig menningu ýmissa minnihlutahópa samfélagsins sem og annarra 

þjóða. Hluti af því er að hvetja nemendur til þekkingarleitar, svo þeir geti skapað sér sína 

eigin þekkingu og fái tækifæri til að styrkja félagsleg tengsl og gagnkvæma félagslega 

aðlögun. Ofangreindir þættir eru hluti af hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og því 

þarf að huga sérstaklega að því hvernig hlúð er að þeim við innleiðingu á 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Turnbull, Turnbull, Erwin og Soodak (2006) 

telja að það sé ekki einungis námslega sem allir nemendur hafi ávinning af skóla 

margbreytileikans, ávinningurinn sé ekki síður félagslega.  

Í skóla án aðgreiningar er gerð krafa á kennara að þeir búi yfir hæfni til að kenna 

margbreytilegum hópum nemenda . Til að svo geti orðið er mikilvægt að skapa kennurum 

aðstæður til að vinna að því að finna leiðir svo þeir geti komið sem best til móts við bæði 

náms- og félagslegar þarfir nemenda sinna (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). Til að kennarar 

geti brugðist við ólíkum bakgrunni og getu nemenda þurfa þeir að búa yfir 

kennslufræðilegri þekkingu sem býður þeim að skapa aðstæður og námsumhverfi sem 

kemur til móts við alla nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). Hlutverk kennara er 

viðamikið og mikilvægt er að þeir leggi sig fram um að kynnast nemendum sínum og beri 

hag þeirra fyrir brjósti.  

Á Íslandi er skóli án aðgreiningar opinber menntastefna sem leggur áherslu á að 

einstaklingsþörfum nemenda sé mætt. Þá er áhersla lögð á að haga þurfi 
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kennsluaðferðum og námsmati að fjölbreyttari hópi nemenda. Skóli án aðgreiningar er 

langtímamarkmið og eigi hugmyndafræðin að verða að veruleika þarf samvinnu milli 

skólasamfélagsins, heimila og kennara. Allir aðilar þurfa að vera þátttakendur í 

framkvæmdahluta stefnunnar og meðvitaðir um hlutverk sitt innan þess. Hlutverk 

skólans er að koma til móts við mismunandi þarfir og liggur ábyrgð stjórnenda í að 

framfylgja settum lögum, reglugerðum og aðalnámsskrá skólastiganna. Hlutverk kennara 

er að stýra, skipuleggja og miðla þekkingu til nemenda óháð getu. Einungis er hægt að ná 

árangri ef allir leggjast á eitt við að skapa kennurum og öðru starfsfólki aðstæður þar sem 

allir aðilar taki ábyrgð (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003; Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  

Mikilvægt er að nokkrum meginatriðum sé fylgt eftir eigi skóli án aðgreiningar að 

verða að veruleika. Í fyrsta lagi er mikilvægt að kennarar viðurkenni fjölbreytileika 

nemenda sinna, með því auka þeir þátttöku þeirra í skólasamfélaginu og búa til aukin 

námstækifæri  (Yadav, 2015: Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Í öðru lagi þarf að tryggja 

stuðning við kennara til að þeir geti skapað nemendum sínum aðstæður til náms og 

þroska og tryggt þeim þátttöku í skólasamfélaginu. Í þriðja lagi  er mikilvægt að kennarar 

einblíni ekki einungis á veikleika nemenda sinna heldur þurfi að skoða styrkleika þeirra 

(Yadav, 2015: Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Allir einstaklingar búa yfir styrkleikum að 

einhverju tagi, hvort sem það er að perla eða reikna stærðfræði. Í fjórða lagi þá þurfa 

kennarar að þróa raunhæf markmið fyrir nemendur sem tekur mið af námslegri stöðu 

þeirra. Námsleg staða nemenda er misjöfn og því ekki raunhæft að setja alla undir sama 

hatt þegar kemur að markmiðum. Kennarar geta ekki einblínt á að allir þurfi að læra það 

sama þrátt fyrir að vera í sömu stofunni heldur þurfi verkefni og viðfangsefni að taka mið 

af stöðu nemenda þannig að þeir nái að vaxa og þroskast í gegnum vinnu sína. Í fimmta 

lagi er mikilvægt að kennarar hafi þekkingu á ólíkum kennsluháttum og 

kennsluaðferðum, þar sem námsleg staða nemenda er misjöfn þá þurfa kennarar að hafa 

hæfni til að koma til móts við ólíka nemendahópa með mismunandi kennsluháttum og 

aðferðum (Yadav, 2015; Booth, 2005; Ainscow, 2007).  

Skýrsla Evrópumiðstöðvar (2017) setur fram fjögur kjarnagildi um hæfni kennara til 

að þróa og viðhalda námi án aðgreiningar. Lagt er upp með að kennarar kunni að meta 

fjölbreytni nemenda. Það er að kennarar átti sig á margbreytileika nemenda og líti á hann 
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sem eftirsóknarverðan í stað þess að sjá hann sem hindrun í námi. Þá er mikilvægt að 

kennarar hafi í forgrunni að veita öllum nemendum jafna athygli og geri jafnar væntingar 

til nemenda hvað varðar námsleg afrek. Að lokum þarf að muna að samstarf og 

teymisvinna er nauðsynleg nálgun í menntun nemenda og því mikilvægt að kennarar nái 

að skapa rými fyrir nemendur þar sem þeir læri að vinna saman óháð getu þeirra og 

margbreytileika.  

Menntakerfið hefur tekið miklum breytingum síðastliðin ár og kennarar í dag starfa 

við allt aðrar aðstæður innan skólakerfisins en eldri kennarar gerðu. Kennarar sem 

fagmenn þurfa að leita leiða til að þróa eigin fagmennsku og bera ábyrgð á símenntun og 

starfsþróun sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Hermína 

Gunnþórsdóttir (2010) telur að vinna þurfi markvisst með hugmyndafræðina í 

kennaramenntun verðandi kennara. Það þurfi að uppfræða kennaranema og auka 

þekkingu þeirra á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar til þess að koma í veg fyrir að 

tilviljun ein stjórni því hvernig þeir leggja grunn að fagmennsku sinni, vinni með viðhorf 

sín til margbreytileika nemenda og hvaða leiða þeir leiti til að þróa starfshætti sína 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Florian (2012) tekur í sama streng og segir að mikilvægt 

sé að kennarar séu upplýstir um alla þróun sem á sér stað í menntamálum. Hún telur að 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, þar sem nemendur fá tækifæri til að læra út frá 

eigin forsendum hefur í för með sér miklar breytingar á starfsumhverfi kennara. Þær 

breytingar stafi af því að allir einstaklingar óháð kyni, kynþætti og tungumáli eiga að hafa 

jafnan rétt til náms (Florian, 2012). 

Í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar (2017) kemur fram að eitt af brýnustu 

úrlausnarefnum varðandi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar á Íslandi sé að skapa 

starfsfólki skólastofnana fleiri tækifæri til samtals um hugtakið og merkingu þess með 

tilliti til íslenskra aðstæðna. Niðurstöður skýrslunnar gefa til kynna að lítill sameiginlegur 

skilningur sé á hugtakinu, skortur sé á sameiginlegri sýn og hvernig skólastofnunum ber 

að starfa í anda hugtaksins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017).  

Mismunandi skilningur skólasamfélagsins á hugtakinu og þeim fræðum sem liggja að 

baki hugmyndafræðinni getur haft í för með sér að kennarar og skólasamfélagið nái ekki 

að samstilla hugmyndir sínar og verði því ekki samstíga í leiðum til þess að hrinda 
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hugmyndafræðinni í framkvæmd (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Læknisfræðilega 

líkanið virðist hafa haft yfirhöndina síðastliðin ár þegar kemur að menntun án 

aðgreiningar, þ.e. að áherslan hefur verið lögð á að greina vanda nemenda til að „laga“ 

hann. Þessar áherslur hafa haft þau áhrif á kennslufræði þessarar hugmyndafræði að 

minna fer fyrir aðlögun og meira fyrir útilokun (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Ef 

kennarar fá ekki tíma og rými til að ræða hugmyndafræðina blasir við sú hætta að lítið 

gerist í þessum málaflokki, kennurum finnst verkefnið vera þeim ofviða eða að skólar telji 

sig jafnvel vera komna lengra í hugmyndafræðinni en raun ber vitni, þ.e. segjast vinna í 

anda skóla án aðgreiningar en þegar grannt er skoðað er enn verið að aðgreina 

nemendur. Skortur er á tækifærum og tíma hjá kennurum til að þeir geti þróað mér sér 

þekkingu á viðbrögðum við aðstæðum og fái tækifæri til að móta og sníða kennslufræði 

og námsskrá að hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Hermína Gunnþórsdóttir 

(2010) telur að skortur á samvinnu og samtali milli kennara sé helsti vegatálminn í átt að 

skóla án aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Menntaskólinn á Egilsstöðum hefur lagt sig fram um að þróa einstaklingsmiðað nám 

í sínu skólastarfi sem miðar að því að þróa úrræði og þjónustu við nemendur með 

sérþarfir, námserfiðleika, lesblindu, adhd o.fl. (Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg 

Halldórsdóttir, 2011). Það sem skólinn gerði var að mæta þörfum nemenda með því að 

bæta nemendaþjónustuna við skólann og þróa þjónustuúrræða fyrir nemendur. 

Tækifæri nemenda voru aukin með því að leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám og með 

því að auka stuðning við nemendur. Stuðningur fólst meðal annars í uppsetningu á 

námsver þar sem nemendur fengu stuðning við að bæta vinnubrögð, námstækni og 

aðstoð við heimanám (Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011). Ein 

forsenda starfsins í námsverinu var að faggreinakennarar skiluðu kennurum námsversins 

verkefnalýsingum og kennsluáætlunum. Með því gátu kennarar námsversins skoðað 

verkefnalýsingarnar, greint þá aðstoð sem nemendur þurftu til að yfirstíga áskoranir í 

verkefnavinnu, hvatt nemendur til að nýta styrkleika sína í verkefnavinnu. Hluti af 

þróunarstarfi Menntaskólans fólst í að kenna nemendum að styrkja trú sína á eigin getu. 

Nemendur voru hvattir til að tengja námið áhugasviði sínu svo það yrði markvissara og 

áhugaverðara. Nemendur gerðu vikuáætlanir og brutu verkefnin niður í dagleg og vikuleg 

verk (Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011). Þessir kennsluhættir 
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voru byggðir upp á hugmyndum Alberts Bandura (1997) um jákvæða upplifun nemenda 

á eigin hæfni. Trú nemenda á eigin getu hefur áhrif á nám einstaklinga, þeir sem trú hafa 

á eigin hæfni eru líklegri til að leggja sig frekar fram í námi og uppskera með því árangur 

en þeir sem litla trú hafa. Hugmyndir Bandura byggjast á því að þeir nemendur sem hafa 

jákvæða upplifun á ákveðnu sviði eiga meiri möguleika á að þroska með sér sterka 

sjálfsmynd sem aftur leiðir til þess að þau eru líklegri til að takast á við erfiðleika á 

uppbyggjandi hátt (Bandura, 1997). Þróunarstarfið sem fór fram í Menntaskólanum fól í 

sér að styrkja félagslega stöðu nemenda og trú þeirra á eigin getu. Kennarar og annað 

starfsfólk lagði sig fram um að mæta nemendum bæði náms og félagslega. 

Skólaumhverfinu var breytt með því að aðlaga það frekar að nemendum, í stað þess að 

nemendur þurfa að aðlaga sig að skólaumhverfinu. Niðurstöður þróunarstarfsins gáfu til 

kynna að einstaklingsmiðað nám og aukin heimanámsaðstoð við nemendur skiluðu 

árangri í viðhorfsbreytingum til náms. Þar kom enn fremur fram að auka þurfti samstarf 

og fræðslu til foreldra til að auka áhuga þeirra á námi barna sinna. Veita þurfti kennurum 

tækifæri til einstaklingsviðtala við nemendur og skoða námsmatið við skólann út frá 

fjölbreytileika nemenda og sveigjanleika. Hægt var að mæta sérþörfum nemenda skólans 

með skipulagsbreytingum og ákveðnum aðferðum sem gáfu nemendum tækifæri til að 

stunda nám með árangri (Sigrún Harðardóttir og Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, 2011).   

2.3 Lagasvið framhaldsskólanna 

Samkvæmt gildandi lögum eiga leik-, grunn- og framhaldsskólar í landinu að skapa öllum 

sem í skólana sækja námsefni við hæfi, stuðla að menntun, þroska og heilbrigði hvers 

nemanda (Gretar L. Marinósson 2007). Til að fá frekari sýn á innviði framhaldsskólana er 

mikilvægt að skoða laga- og reglugerðar umhverfið sem tengist þeim. Í lögum um 

framhaldsskóla frá 2008 kemur fram í 2. gr. ,,að það sé hlutverk skólanna að stuðla að 

þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðislegu þjóðfélagi“ (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Lögin kveða hér á um að framhaldsskólar eigi að vinna að 

því að auka þroska nemenda sinna með því að tryggja að þeir fái nám við hæfi. Til að 

undirbúa nemendur undir virka lýðræðislega þátttöku er mikilvægt að þeir upplifi sig sem 

þátttakendur í skólasamfélaginu.  
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Í gildandi lögum kemur einnig fram að skólar skuli eftir bestu getu veita nemendum með 

sértæka námsörðuleika eða eiga við veikindi að stríða stuðning við hæfi (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Til þess að skólar geti veitt hverjum nemanda stuðning við 

hæfi þarf að huga að því að sérfræðiaðstoð og úrræði séu til staðar í skólunum. Í almenna 

hluta Aðalnámsskrá framhaldsskóla (2011) kemur fram að veita eigi nemendum úrræði 

til að nám þeirra verði sem árangursríkast. Með því er átt við að þjónustan skuli „taka 

mið af mismunandi þörfum nemenda og taka til aðgangs að upplýsingum og gögnum, 

umsjónar, námsaðstöðu og þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Árið 2012 var samþykkt reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum. 

Sú reglugerð tók við af annarri (1998) sem aðgreindi sérstaklega fatlaða nemendur í 

framhaldsskólum. Í reglugerðinni um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum kemur 

fram í 2. gr. að 

 ,,með námi án aðgreiningar er átt við námsumhverfi þar sem komið er til 

móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230/2012).  

Líkt og kemur fram þá eiga skólar að koma til móts við nemendur sem eru  með mismiklar 

og margbreytilegar þarfir með ákveðin lykilhugtök að leiðarljósi. Túlka má 2. gr. 

reglugerðarinnar á þann hátt að allir framhaldsskólar eigi að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda. Í 5. gr. reglugerðarinnar (2012) er komið inn á réttindi nemenda og 

kemur þar meðal annars fram að sérfræðiaðstoð á að veita nemendum eftir þörfum. 

Reglugerðin, líkt og gildandi lög um framhaldsskóla, leggur áherslu á að skólum beri að 

koma til móts við nemendur án þess að aðgreina þá. Einnig kemur þar fram að nemendur 

eigi að fá stuðning í námi og þá sérfræðiaðstoð sem þeir þurfa á að halda. Það er síðan 

skólanna að fylgja þessu eftir og vinna að frekari úrræðum fyrir nemendur. Í reglugerðinni 

kemur enn fremur fram að skólar eigi að skima fyrir frávikum, bjóða upp á greiningu, 

eftirfylgd og stuðning á lestri ef þörf þykir (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

framhaldsskólum nr. 230/2012). Reglugerðin (2012) gerir auknar kröfur á skólana um 

bætta stoðþjónustu, þar sem hún á heilt yfir alla nemendur skólans. Sú breyting varð við 
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nýju reglugerðina að hún fjallar ekki einungis um nemendur með fötlun heldur um 

einstaklinga með sérþarfir sem geta verið margvíslegar námslegar, tilfinningalegar og 

félagslegar.    
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3 Starfendarannsóknir  

Starfendarannsóknir byggja á því að gera úrbætur á eigin vettvangi og leita nýrra 

þekkingar og skilnings á þeim viðfangsefnum sem þar er að finna (McNiff, 2010). Í 

starfendarannsóknum er rannsakandinn sjálfur þátttakandi í rannsókninni, hann er 

virkur, stundar sjálfsskoðun og leitar leiða til að verða hluti af einhverju breytingarferli 

(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013; McNiff, 2010). Rannsóknin verður því 

einskonar sjálfsmat á störfum mínum þar sem rannsakandi framkvæmir rannsókn, 

endurspeglar og dæmir eigin störf (McNiff, 2010). Hafþór Guðjónsson (2011) talar um 

margar hliðar starfendarannsókna. Ein þeirra er sjálfsrýni en hún miðar að því að 

rannsakandi skoði eigin viðhorf og gildi (Hafþór Guðjónsson, 2011). Aðferðafræði 

starfendarannsókna gefur mér sem rannsakanda tækifæri til að skoða eigið 

starfsumhverfi með það fyrir augum að finna leiðir til að hlusta eftir ólíkum röddum innan 

skólans um það hvernig við sem skólasamfélag getum komið betur til móts við 

nemendur. Með því að gera starfendarannsókn gefst mér tækifæri til að skoða 

starfsvettvang minn og þau störf sem fara þar fram. Það mun gera mér kleift að spyrja 

gagnrýnna spurninga í ferlinu, af hverju gerum við hlutina eins og við gerum þá? Er 

mögulega hægt að gera hlutina á annan hátt? Niðurstöður eiga því að geta leitt af sér 

möguleika  á að bæta starfsumhverfið. 

Starfendarannsóknir er í raun ákveðið söguferli þar sem rannsakandi rýnir í  gögnin 

sín til að styðja uppbygginu sögunnar (McNiff &Whitehead, 2006). Í upphafi þessa 

rannsóknarferðalags sem miðar að því að þróa hugmyndafræði skóla án aðgreiningar 

þarf ég að skilgreina hvað það er sem ég ætla að skoða, ég þarf að leita leiða til að safna 

vísbendingum um störf mín, starfsvettvang minn og þau störf sem fara þar fram. Ég þarf 

að ígrunda og rýna í starfshætti skólans til að sjá  hvað er að gerast og hvernig megi þróa 

nýjar leiðir sem geta leitt til betri árangurs. Tilgangur rannsóknarinnar er að greina þá 

þjónustu sem stendur nemendum til boða og greina hvernig FSN vinnur í anda 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Markmið rannsóknarinnar er að finna 

hvaða þætti skólastarfsins í FSN megi þróa áfram til  að koma betur til móts við náms- og 

félagslegar þarfir ólíkra nemendahópa óháð getu.  Rannsóknarspurningin var ,,Hvaða 

leiðir nýtir FSN til að koma til móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir nemenda ?“ 
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  3.1 Samhengi rannsóknar 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga, hér eftir kallaður FSN, var stofnaður árið 2004 með það 

markmið að vera sveigjanlegur og nýstárlegur framhaldsskóli með námsfyrirkomulag þar 

sem kennslurýmin eru opin. FSN nýtir sér upplýsingatækni í skólastarfi og hefur verið 

leiðandi í breyttum kennsluháttum. Hugmyndin er að þessir breyttu kennsluhættir geri 

nemendur skilvirkari þar sem þeir bera sjálfir ábyrgð á námi sínu. Lögð er mikil áhersla á 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda og aukin tækifæri þeirra til að tjá sig. Breyttu 

kennsluhættirnir byggja á leiðsagnarmati þar sem nemendur stunda uppgötvunarnám og 

lausnaleit sem gera þá virkari í námi og ábyrgari fyrir eigin námi (Fjölbrautaskóli 

Snæfellinga, a. 2017). Kennarar skólans leggja mikið upp úr fjölbreyttri og margbreytilegri 

kennslu og notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Námsmat skólans byggir á 

hugmyndafræðinni um leiðsagnarmat þar sem nemendur fá verkefnin sín metin frá viku 

til viku, með því geta þeir mögulega mætt námslegum þörfum nemenda sinna.   

Í skólanum er boðið upp á nám við hefðbundnar þriggja ára stúdentsbrautir, 

framhaldsskólabraut 1 og 2 eru tveggja ára brautir og starfsbraut sem er fjögurra ára nám 

sem ætlað er fötluðum nemendum. Starfsbrautin var stofnuð á sama tíma og skólinn og 

hófu fyrstu nemendur þar nám á haustönn 2004. Ég stofnaði starfsbrautina og hef unnið 

við þróun hennar frá upphafi. Starfsbrautin er mikilvægt samhengi rannsóknarinnar og 

mun ég beina sjónum mínum á brautina. Fjölbrautaskóli Snæfellinga rekur útibú fyrir 

nemendur á sunnanverðum Vestfjörðum sem staðsett er á Patreksfirði, við skólann 

stunda ávallt einhverjir nemendur dreifnám. Á Vestfjörðum var þörf á námsúrræði fyrir 

fatlaða nemendur og skólinn þróaði því starfsbraut í framhaldsdeildinni. Við 

framhaldsdeildina er nú einnig rekið útibú frá starfsbraut FSN. Þar hafa starfað tveir 

stuðningsfulltrúar sem njóta leiðsagnar þroskaþjálfa brautarinnar sem hefur umsjón með 

því verkefni 

Í skólanum starfa um 30 starfsmenn sem sinna hinum ýmsu störfum frá ræstingu 

til stjórnunar skólans (Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, munnleg heimild, 30. ágúst 2017).  

Fjöldi nemenda í skólanum hefur verið í kringum 180 síðastliðin á en, fjöldinn hefur farið 

eftir árgangastærðum grunnskólanna. Um 90-95% nemenda í 10. bekk grunnskólanna á 

upptökusvæði skólans hafa að jafnaði sótt um nám við skólann. Þeir sem ekki hafa sótt 
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um nám við skólann hafa í flestum tilfellum flust búferlum því þeir eiga foreldri sem 

búsett er annarsstaðar eða langar að sækja nám í þeim skóla sem foreldrar þess stunduðu 

nám við. Mismunandi er á hvaða stúdentsbrautir nemendur innrita sig og geta margar 

ástæður legið þar að baki. Mikil nálægð er við kennara, boðleiðir eru stuttar og aðgengi 

að kennurum gott. Um 35% nemenda skólans eru með einhverja greiningu, að baki 

þessari tölu liggja margvíslegar greiningar og má þar nefna, einhverfu, down´s heilkenni, 

kvíða, lesblindu, adhd o.fl. Þetta þykir heldur hátt hlutfall í svo fámennum skóla. 

Mikilvægt er að hafa tölulegar upplýsingar til að styðjast við þegar skoðað er hvort þörf 

sé á auknum stuðningsúrræðum fyrir nemendur í skólanum. Rannsóknarspurning mín 

gengur út á að skoða hvaða leiðir skólinn nýtir til að koma til móts við ólíkar náms-og 

félagslegar þarfir nemenda. Miðað við þær upplýsingar sem koma fram þá er þörfin til 

staðar og því þarf að huga að því hvaða leiðir henta þeim nemendum.   

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni minni voru alls níu einstaklingar, bæði starfsmenn og 

nemendur. Í upphafi var úrtakið stærra þar sem margir gáfu jákvætt svar um þátttöku. 

Það voru ýmsar aðstæður á rannsóknartímanum sem urðu til þess að færri gátu tekið 

þátt en vildu. Þátttakendur í rannsókninni með beinum eða óbeinum hætti er t.d. ráðgjafi 

sem sinnir hlutverki námsráðgjafa í skólanum. Sá einstaklingur er málsvari nemenda og 

ráðgefandi í þeim málum er upp geta komið varðandi náms- og félagslega þætti í 

skólanum. Þá er þroskaþjálfi og sérkennari skólans einnig þátttakandi í rannsóknarferlinu 

þar sem hann er rannsóknarvinur minn og samstarfsfélagi. Þroskaþjálfinn deilir starfi og 

sinnir hálfri stöðu við kennslu á starfsbraut skólans og hálfri stöðu í kennslu á 

framhaldsskólabrautum 1 og 2. Auk formlegra þátttakenda kom flest starfsfólk skólans 

að rannsóknarferlinu með beinum eða óbeinum hætti. Ég átti mörg samtöl við 

samstarfsfólk mitt um rannsóknina á kaffistofu skólans, inn á vinnuherbergi, yfir 

hádegismatnum eða í kaffitímanum sem hjálpuðu mér að öðlast ólík sjónarhorn á stöðu 

mála í tengslum við starfshætti skólans. 
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3.3 Gagnaöflun 

Gögn í starfendarannsóknum þurfa að vera ólík til að þau geti varpað mismunandi ljósi á 

starf og starfsumhverfi rannsakandans (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í 

starfendarannsóknum hafa rannsóknargögn þann tilgang að gefa bæði vísbendingar um 

hugboð eða vera staðfesting á framkvæmd og heimild um þá  þróun og þeim breytingum 

sem verða á viðhorfum og starfsháttum einstaklinga á meðan á rannsóknartímanum 

stendur  (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Hvaða gögnum á að safna þarf að ákvarða út frá 

tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar sem og rannsóknarspurningunni. Til að stuðla 

að trúverðugleika rannsóknarinnar þarf að byggja  gögn í starfsendarannsóknum á 

skipulagðri leit, nákvæmni og trausti (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í þessari rannsókn fór 

gagnaöflun fram á löngu tímabili. Ég tók einstaklings- og rýnihópaviðtöl, hélt 

rannsóknardagbók og tók ljósmyndir. Að neðan fjalla ég um hverja leið gagnaöflunar sem 

ég nýtti í þessari rannsókn og hvernig þær voru nýttar.  

3.3.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er mikilvægur þáttur í gegnum allt rannsóknarferli 

starfendarannsókna. Hafdís Guðjónsdóttir (2011) segir að rannsóknardagbók sé 

vinnutæki rannsakanda sem hann notast við til að skrá niður hugsanir sínar, 

minnispunkta, upplifun, hugmyndir og vangaveltur. Rannsóknardagbók er enn fremur 

tæki rannsakandans til að skrá niður líðan hans í ferlinu, þær hindranir sem mæta honum 

og þann lærdóm sem hann dregur  af viðfangsefninu í gegnum rannsóknarferlið. 

Dagbókin er tæki til að halda utan um gögn rannsakanda. Skráningu í bókina byggir 

rannsakandi á ígrundun sinni á starfsvettvangi sínum og hjálpar honum að halda utan um 

þær breytingar sem hafa orðið bæði á honum sjálfum og starfsvettvangi sínum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011). Hafþór Guðjónsson (2017) talar um að rannsóknardagbók hafi það 

hlutverk að gefa rannsakanda tækifæri til að gera efninu sem hann vinnur með skil á þann 

hátt að hann setur sín eigin orð á efnið.  

Rannsóknardagbókin mín gegndi mikilvægu hlutverki í gegnum allt rannsóknarferlið 

þar sem hún var eins konar leiðarvísir við rannsóknina og hélt utan um ígrundanir og 

vangaveltur mínar í tengslum við viðfangsefnið. Í dagbókina skrifaði ég um þær hindranir 

sem urðu á vegi mínum í gegnum þessa rannsókn og þau tækifæri sem ég skynjaði á 
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vettvangi. Í upphafi skrifaði ég allt niður í dagbók sem ég útbjó mér, skreytti hana 

myndum og orðsendingum til að gera hana aðlaðandi og skemmtilega. Eftir nokkurra 

mánaða skrif í bókina ákvað ég að setja hana upp í tölvutækt form og greina það sem ég 

hafði áður skrifað. Þetta sparaði mér mikinn tíma og fannst það auðvelda mér að halda 

utan um hugsanir mínar og vangaveltur í tengslum við rannsóknina. Misjafnt var hversu 

oft ég skrifaði í dagbókina. Suma daga var ótrúlega margt sem ég þurfti að koma frá mér 

og aðra daga gleymdi ég mér. Það varð til þess að ég skipulagði skrif tvisvar í viku sama 

hversu lítið eða mikið mér fannst ég hafa frá að segja. Með því að skipuleggja skrifin mín 

náði ég ákveðinni rútínu í dagbókarskrifunum og á því gott safn skrifa sem hjálpaði mér 

að skilja betur hugleiðingar mínar um starfið, áskoranir og tækifæri sem urðu á vegi 

mínum í rannsóknarferlinu. Dagbókin veitir mér tækifæri til að greina stöðu 

stoðþjónustunnar í skólanum, eins og þær blasa við mér og skrá niður þær leiðir sem ég 

sá myndast, með því einu að staldra við og skrá hjá mér það sem gerðist á vettvangi. 

3.3.2 Viðtöl 

Viðtöl fela í sér samræður milli rannsakanda og viðmælanda þar sem leitast er við að fá 

sjónarhorn þátttakenda og skilja reynslu og upplifun þeirra (Helga Jónsdóttir, 2013). Í 

þessari rannsókn tók ég viðtöl þar sem ég notaðist við opinn viðtalsramma þannig að 

viðtalið gæti þróast þannig að viðmælandinn gæti mögulega leitt rannsakandann á nýjar 

slóðir. Hlutverk mitt sem rannsakanda var að beita góðri hlustun og sýna viðmælendum 

mínum hlýju og einlægni í viðtölunum (Helga Jónsdóttir, 2013). Þegar viðtöl eru tekin 

verður að passa að þau séu hvorki of stýrð og formföst, einnig verða þau að hafa skýran 

tilgang (Helga Jónsdóttir, 2013). Í upphafi hvers viðtals fengu allir viðmælendur opna 

spurningu óháða rannsóknarefninu til að þeir upplifðu að ég hefði áhuga á þeim og 

velferð þeirra. Hlutverk mitt sem rannsakanda var að fá viðmælendur í viðtalinu til að tjá 

sig sem mest um viðfangsefnið. Í lok hvers viðtals dró ég saman það helsta sem komið 

hafði fram, setti það fram í munnlegri samantekt og bauð viðmælendum að bæta 

einhverju við að lokum. Viðtölin fóru öll fram í skólanum á stað sem allir viðmælendur 

þekktu. Þátttakendur í viðtölunum voru 9 einstaklingar. Ég tók þrjú einstaklingsviðtöl, eitt 

við skólameistara, eitt við kennara og eitt við nemanda. Tvö rýnihópaviðtöl voru tekin við 

þriggja manna hóp kennara og þriggja manna hóp nemenda. Í upphafi viðtala kynnti ég 
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mig og lagði upp með að kynna efnið vel fyrir þátttakendum, ég útskýrði tilgang 

rannsóknarinnar og mögulegan ávinning af henni fyrir skólasamfélagið. Ég gerði 

viðmælendum grein fyrir mikilvægi rannsóknarinnar og óskaði eftir leyfi þeirra fyrir 

upptöku á viðtölunum á símann minn (Sóley S. Bender, 2013). Öll viðtöl voru tekin upp á 

Samsung Galaxy síma rannsakanda, hvert viðtal var merkt viðeigandi heiti til að 

rannsakandi hefði yfirsýn yfir þau viðtöl sem tekin voru. 

3.3.3 Einstaklingsviðtöl 

Einstaklingsviðtölunum var ætlað að varpa ljósi á og laða fram reynslu viðmælenda í 

tengslum við það viðfangsefni sem er til athugunar. Tilgangur þessara viðtala var að skilja 

ákveðna þætti út frá reynslu og upplifun viðmælandans. (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Ég tók þrjú einstaklingsviðtöl. Eitt við stjórnanda skólans, eitt við kennara skólans og að 

lokum tók ég eitt viðtal við nemanda. Einstaklingsviðtölin notaði ég til að greina stöðu 

stoðþjónustunnar út frá ólíkum sjónarhornum, þ.e. sjónarhorni stjórnanda, kennara og 

nemanda.  

3.3.3.1 Viðtal við stjórnanda 
Í gegnum rannsóknarferlið hef ég átt mörg samtöl við skólameistara um rannsókn mína 

og fengið fullan stuðning hans í öllu ferlinu. Verkefnin sem skólameistari hefur á sínum 

snærum eru bæði mörg og yfirgripsmikil og því þótt mér mikilvægt að fá hans sýn á 

skólastarfið. Stjórnandi FSN er sveigjanlegur, óhræddur við að fara ótroðnar slóðir og 

takast á við margbreytileg verkefni með nemendum stúdentsbrauta jafn sem 

starfsbrautar. Viðtal við stjórnanda er mikilvægt til að greina stöðu stoðþjónustu skólans 

út frá hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og jafnréttis sjónarmiðum. 

3.3.3.2 Viðtal við kennara 
Kennarinn sem ég tók einstaklingsviðtal við hefur mikla reynslu í kennslu nemenda með 

sérþarfir og margbreytilegum nemendahópum. Hann starfaði lengi sem sérkennari áður 

en hann fór í almenna kennslu. Hann hefur kennt víða um land sem og erlendis og reynsla 

hans og þekking birtist í frásögnum hans af þeim verkefnum sem hann hefur tekist á við 

í gegnum árin. Viðtal við þennan kennara nýti ég til að greina frekar stöðu 

stoðþjónustunnar vegna fyrri reynslu hans á kennslu margbreytilegs nemendahóps.  
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3.3.3.3 Viðtal við nemanda 
Einstaklingsviðtal við nemanda var fyrsta viðtalið sem ég ákvað og sá fyrir mér sem hluta 

af gagnaöfluninni. Ég vonaðist eftir hreinskiptum svörum, að nemandinn myndi koma 

með sína reynslu af skólaumhverfinu inn í viðtalið, byggða á hans eigin upplifun. Reynsla 

og upplifun nemanda sem átt hefur við mikil veikindi að stríða. Rödd þessa nemanda 

fannst mér ég þurfa að heyra. Í upphafi var útskýrt fyrir honum að fyllsta trúnaðar yrði 

gætt. Ég fékk leyfi fyrir upptöku á viðtalinu og gaf loforð mitt fyrir því að upptökunni yrði 

eytt að greiningu lokinni. Viðtal við nemandann hjálpaði mér að greina sjónarhorn 

einstaklings sem hefur bæði upplifað og þurft að nýta stoðþjónustukerfi skólans vegna 

veikinda og mikillar fjarveru úr skóla. Sjónarhorn nemandans var mikilvægt til að greina 

stöðu stoðþjónustunnar og það viðmót sem nemendur mæta þegar þeir þurfa á stuðningi 

að halda.   

3.3.4 Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópaviðtölin voru tekin til að fá betri skilning og innsýn inn í viðhorf tiltekins hóps 

þátttakenda á ákveðnu viðfangsefni. Rýnihópaviðtölin gáfu rannsakanda tækifæri til að 

safna gögnum frá mörgum aðilum á stuttum tíma. Í rýnihópaviðtali geta átt sér stað 

samtöl sem veita einstaklingum  nýja reynslu, aðra sýn og mögulega stuðlað að því að 

einstaklingurinn opni sig (Sóley S. Bender, 2013). Við val á þátttakendum í rýnihópana 

þurfti ég að skoða mögulega þátttakendur út frá því hvort þeir búi að einhverri 

sameiginlegu einkenni sem muni gagnast rannsóknarferlinu svo sem menntun, aldur, 

starfsvettvang o.fl. (Sóley S. Bender). Með rýnihópaviðtölunum sá ég tækifæri til að 

dýpkað greiningu á viðfangsefni rannsóknarinnar. Fjöldi rýnihópaviðtala var eitt á hvorn 

hóp. Notaðar voru sömu spurningar í bæði rýnihópaviðtölunum og 

einstaklingsviðtölunum og var ástæða þess að sjá hvernig reynsla eins kennara eða 

nemanda getur hjálpað öðrum að muna eftir og rifja upp sambærilega reynslu, eða 

annars konar reynslu sem varpað getur ljósi á viðfangsefnið. 

3.3.4.1 Rýnihópaviðtal við kennara 

 Raddir kennara voru mikilvægur þáttur rannsóknarferlisins. Í starfi sínu þurfa þeir að 

koma á framfæri því sem gert er í kennslustundum og þeim áföngum sem þeir kenna. 

Þeir kynnast margbreytileika nemenda og þurfa að takast á við allskonar áskoranir vegna 
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ólíkra þarfa nemenda sinna. Þeir þurfa að vera sveigjanlegir í kennslu og haga 

kennslustundum á ólíkan hátt eftir því hvort þeir kenna staðnemum eða dreifnemum. 

Rýnihópaviðtal við kennara var tekið einn sólríkan dag í skólanum. Boðið var uppá 

veitingar enda fór viðtalið fram að vinnudegi loknum. Kennarar voru léttir í lund og 

áhugasamir um rannsóknina og ekki skemmdi kökubiti fyrir áður viðtalið hófst. Í upphafi 

viðtals sagði einn viðmælandi, þetta er nauðsynleg viðbót við sjálfsmat skólans að kanna 

hvernig FSN getur mætt þörfum fleiri einstaklinga í skólanum (Kennari, 20. Mars 2018). 

Þeir sem tóku þátt í viðtalinu hjá mér eru samstarfsfélagar mínir til margra ára. Við 

skólann stunda staðnemar, dreifnemar og Vestfirðingar nám. Staðnemar eru þeir sem 

stunda námið í dagskóla, dreifnemar koma aldrei í skólann og eru búsettir víðsvegar um 

landið og stunda nám í gegnum kennsluforritið moodle, Vestfirðingar koma í staðlotur á 

fimm til sex vikna fresti. Hlutverk kennara er að koma til móts við þessa ólíku hópa og 

þurfa þeir því að byggja upp námsmat og hafa getu til að beita ólíkum nálgunum á ólíka 

nemendur eða nemendahópa. Rýnihópaviðtalið við kennara var mikilvægt til að greina 

stöðu stoðþjónustunnar út frá sjónarhorni þeirra sem hana veita. 

3.3.4.2 Rýnihópaviðtal við nemendur 

Rýnihópaviðtal við nemendur var nauðsynlegur þáttur til að draga fram ólíka sýn 

nemenda á þeim spurningum sem lagt var upp með í spurningarammanum. Í upphafi 

viðtals hvatti ég nemendur til að vera óhrædda að tjá sig um þau mál sem spurt yrði um 

í viðtalinu. Ég útskýrði í upphafi að fyllsta trúnaðar yrði gætt og eftir upplýst samþykki 

nemenda fyrir upptöku á viðtalinu, gaf ég mitt loforð fyrir því að viðtalinu yrði eytt að 

greiningu loknu. Rannsakandi hafði fyrir viðtalið tekið myndir af öllum rýmum skólans 

bæði opnum og lokuðum til að hjálpa nemendum að rifja upp aðstæður sem ýttu undir 

nám þeirra. Ég leitaði eftir upplýsingum frá nemendum er sneru að bæði persónulegum 

og námslegum stuðningi og vonaðist eftir hugmyndum frá þeim að breytingum. 

Ljósmyndirnar voru ekki lagðar fram fyrr en kom að spurningunni um þann stað sem þeim 

liði best á í skólanum. Rýnihópur nemenda samanstóð af þremur nemendum 18 ára og 

eldri. Nemendur í rýnihópinn voru valdir í samráði við kennara og valdir voru nemendur 

sem talið var að hefðu eitthvað til málanna að leggja varðandi stoðþjónustu skólans, þá 

þjónustu sem skólinn veitir nemendum og hvernig hægt er að bæta hana. Viðtal við 
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nemendur gaf mér sjónarhorn þeirra sem stundað hafa nám við skólann og var tækifæri 

mitt til að sjá hvað betur mætti fara í aðstoð við nemendur bæði náms-og félagslega. 

3.3.6 Vettvangsathugun 

Vettvangsathugun gerir rannsakanda kleift að skoða rannsóknarefnið í sínu eðlilega 

umhverfi. Rannsakandi skráir niður samtöl og atburði sem eiga sér stað í umhverfinu á 

meðan vettvangsathugunin fer fram (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013).  Í 

starfendarannsókn þar sem rannsakandi skoðar eigin vinnustað þá fannst mér við hæfi 

að fara í vettvangsheimsókn í eigin skóla. Ég fór í vettvangsheimsóknina til að sjá annan 

flöt á starfsvettvangnum og til að átta mig á rýmum skólans, til stuðnings notaði ég heftið 

Skyggnist um í skóla sem er þýtt og staðfært af Hafdísi Guðjónsdóttur og Sigríði 

Pétursdóttur. Mér þótti heftið gott verkfæri til að kafa ofan í starfsemi skólans, heftið gaf 

mér tækifæri til að skoða starfsvettvang minn á annan hátt. 

3.3.7 Ljósmyndir 

Ljósmyndir geta gegnt hlutverki rannsóknartækis í rannsóknum, helst er um að ræða 

tvær aðferðir. Annarsvegar er það innihaldslýsing, þar eru myndir eru greindar með því 

að lýsa atriðum og eiginleikum sem koma fram á myndunum (Bell, 2001). Hins vegar er 

hægt að nota ljósmyndir til að laða fram sjónarhorn viðmælenda í viðtölum (Loeffler, 

2004). Í þessari rannsókn voru ljósmyndir teknar af öllum nemendarýmum í skólanum til 

gagnaöflunar, myndirnar veittu mér frekari yfirsýn um þau rými sem nemendur geta 

notast við í leik og við lærdóm. Myndirnar hafði ég með mér í viðtölin við nemendurna í 

til að greina aðstæður og aðgang nemenda að rýmum innan skólans. Myndirnar tók ég á 

Samsung Galaxy símann minn af starfsumhverfinu mínu og ákvað að setja þær þannig 

fram að þær mynduðu einhvers konar leiðarvísi um skólann. Ljósmyndirnar hjálpuðu mér 

að greina stöðu starfsbrautarinnar í rannsókn minni.  

 

 



 

37 

3.4 Gagnagreining 

Þegar kemur að gagnagreiningu þá finnur rannsakandinn gögn sem þykja standa upp úr,  

endurtaka sig og mynda ákveðna frasa, orð eða mynstur þegar gögnin eru lesin (Bogdan 

og Bilken, 1998). Áður en ég hóf greiningu gagnanna fór ég yfir öll gögnin mín til að 

fullvissa mig um að ég hefði þau öll svo ég gæti hafið gagnagreiningu. Ég hafði frá upphafi 

sett gögnin mín upp skipulega til að auðvelda mér aðgengi að þeim. Í gegnum 

rannsóknarferlið fór ég reglulega í gegnum gögnin og dró fram áherslur í tengslum við 

rannsóknarspurninguna  ,,Hvaða leiðir nýtir FSN til að koma til móts við ólíkar náms- 

og félagslegar þarfir nemenda ?“ Við greiningu gagnanna las ég þvert á gögnin og greindi 

þemu sem hjálpaði mér að svara rannsóknarspurningunni. Fyrsta yfirferð 

gagnagreiningar sjá mynd 1.  

Fyrsta yfirferð fólst í að lesa gegnum gögnin og skrifa niður athugasemdir og viðbrögð á 

því sem ég sá úr gögnunum. Við yfirlesturinn skráði ég til hliðar við textann athugasemdir 

og  punkta sem vöktu athygli. Athugasemdirnar sem ég skráði hjá mér við fyrstu yfirferð 

voru til þess ætlaðar að skoða hvers konar þjónusta var til staðar fyrir nemendur.  

Mynd 1. Fyrsta yfirferð 
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Eftir fyrsta yfirlestur gagnanna og skráningu á athugasemdum á spássíur bjó ég til 

vinnuplögg í stærð A3. Þar voru viðmælendur flokkaðir niður í stjórnanda, nemanda, 

nemendur, kennari og kennarar. Plöggin fimm voru svo ég hefði betri yfirsýn yfir þau svör 

sem komu úr viðtölunum og hver var að segja hvað. Undir hvern flokk voru skráðar niður 

spurningarnar sem lagðar voru fyrir viðmælendur og undir þær skráði ég áhugaverða 

punkta úr viðtölunum jafnóðum og ég rakst á þá. Inn á plöggin skráði ég á post-it miða 

þær tengingar sem ég sá á milli viðmælenda. Með því náði ég að tengja betur þær 

áherslur sem komu fram í svörum viðmælenda og smám saman fór ég að mynda þemu 

út frá þeim áherslum sem ég sá birtast í gegnum gögnin. Sem dæmi um það þá komu 

svipaðar áherslur fram í athugasemdum, námsráðgjafi, sálfræðingur og þroskaþjálfi og 

út frá þeim myndaði ég þemað ráðgjöf við nemendur sjá mynd 2.   

Á myndinni má sjá það skipulag sem ég setti á fyrstu greiningu gagna til að átta mig á 

hvaða sjónarmið vorum að berast frá hvaða viðmælendum. 

Í upphafi var ég með fimm plögg sem gáfu mér tækifæri til að setja áherslur úr 

viðtölum inní, tvö tengd kennurum, tvö tengd nemendum og eitt vegna stjórnanda.  Á 

einum tímapunkti í greiningarferlinu voru plöggin orðin of mörg og ákvað ég að fækka 

þeim niður í þrjú. Það gerði ég með því að tengja saman svör kennara bæði úr 

einstaklingsviðtalinu og rýnihópaviðtalinu. Það sama gerði ég við viðtöl nemenda. Plöggin 

þrjú merkti ég,  stjórnandi, kennarar og nemendur. Yfirsýn mín breyttist til muna  þar sem 

mikið af svörum voru sameiginleg milli einstaklingsviðtala og rýnihópaviðtala við kennara 

og það sama gilti um viðtölin við nemendur.  

Mynd 2. Fyrsta greining 
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Ég skráði niður atriði sem voru sameiginleg í einstaklings og rýnihópaviðtölum og þær 

athugasemdir setti ég á post-it miða fyrir neðan. Sem dæmi um atriði sem komu fram við 

fyrstu greiningu voru sveigjanleiki kennara, sveigjanleiki í kennslu, sveigjanlegt námsmat 

og sveigjanleiki nemenda. Öll þessi atriði mynduðu þemað sveigjanleiki í námi. Ég 

litagreindi sameiginlegar áherslur hjá hverjum hópi fyrir sig, skrifaði hvað tengdist, hvað 

mér fannst athyglisvert, hvað kom á óvart og setti inn athugasemdir eða ábendingar um 

hvað ég þyrfti að skoða betur, sjá mynd 3.  

Eftir að hafa lokið annarri greiningu stóð ég uppi með svör við ákveðnum spurningum,  

athugasemdir og frekari þætti til greiningar. Þemun voru að skýrast en ég vissi að ég þyrfti 

að þrengja þau frekar til að átta mig betur á hvaða skilaboð fólust í röddum viðmælenda 

til starfsfólks FSN um hvaða þætti þyrfti að þróa betur til að veita nemendum þann 

stuðning sem þeir þurfa í námi. Það voru nokkur atriði sem komu mér á óvart við 

gagnagreininguna, má þar nefna sýn nemenda  á skipulag verkefnatíma sem þeim er 

boðið upp á til að styðja þá í námi, hvernig þeir sjá hlutverk umsjónarkennara fyrir sér og 

hugmyndir þeirra varðandi frekara skipulag á stuðningi við nemendur. Ég fór vel í gegnum 

þá þætti sem birtust í annarri atrennu gagnagreiningarinna og þrengdi þá niður í ákveðin 

þemu. Meðal annars skráði ég hjá mér fallhætta, brotthvarf, sveigjanleiki, sálfræðingur, 

námsráðgjafi, vendinám, einstaklingsmiðuð þjónusta, skóli án aðgreiningar, samskipti við 

starfsfólk, aðstaða og stoðþjónusta.  

Mynd 3. Önnur greining 
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 Ég fór að sjá frekari tengingar og möguleika á flokkun í þemu og undirþemu. Þau þemu 

sem komu fram í þriðju greiningu má sjá á mynd 4. 

Í upphafi voru þemun tvö sem breyttust svo yfir í þrjú meginþemu. Meginþemun voru 

hugmyndafræði skólans, þjónusta og stuðningur. Hverju meginþema fylgdu svo 

undirþemu. Fyrsta meginþemað er hugmyndafræði skólans, þar undir er fjallað um þær 

breytingar sem hafa átt sér stað í hugmyndafræði skólans frá stofnun hans. Annað 

meginþemað er þjónusta, þar undir koma þemu tengd  námsrými skólans, skipulag og 

nýtingu rýma innan skólans, tengsl við atvinnulífið, þjónusta í boði fyrir ólíka 

nemendahópa og sveigjanleiki í námi. þriðja meginþemað er stuðningur og þar undir 

koma þemu um stuðning við nemendur, stuðning við kennara og fagfólk á vettvangi, 

fjölbreytt náms úrval og leitað er lausna til að þróa nám í skólanum fyrir alla. 

Það var margt sem kom mér á óvart þegar litið er yfir greiningarferlið. Þar sem 

rannsóknin snýr að stórum hluta að starfsemi sem ég hef lagt mig fram um að þróa þá 

fólst  mikil sjálfsskoðun í gagnagreiningarferlinu. Ég sem fagmaður læri mikið af því að 

leggja mig fram um að hlusta eftir því sem viðmælendur mínir sögðu. Sumt af því hafði 

ég áður heyrt en annað kom með mér í opna skjöldu. Það tók mig dágóðan tíma að átta 

mig á því að hlutverk mitt var ekki að hlusta eftir góðum hugmyndum frá viðmælendum 

og leggja dóm á það hvort sú hugmynd væri góð eða ekki. Hlutverk mitt var að hlusta 

eftir því sem viðmælendur mínir höfðu að segja og hvernig mætti nýta þær raddir til að 

greina það sem vel er gert og leita tækifæri til að þróa starfsemi okkar áfram. Það tók 

töluvert á að ná ákveðinni fjarlægð frá gögnunum mínum til að heyra hvað viðmælendur 

Mynd 4. Þriðja greining 
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voru að segja. Um tíma þurfti ég að leggja gögnin til hliðar þar sem mér fannst ég föst í 

fyrir fram ákveðnu formi um það hvernig ég ætlaði mér að vinna greininguna. Ég treysti 

á tímabili meira á eigin punkta heldur en á það sem viðmælendur og gögnin mín höfðu 

að segja.  

3.5 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur- eða vinir rannsakanda geta verið einn eða fleiri. Rannsóknarvinur og 

rannsakandi aðstoða hvor annan í gegnum rannsóknarferlið og velja sjálfir að vinna 

saman. Rannsóknarvinur leiðbeinir með opnum huga og hjálpar rannsakanda að koma 

reynslu sinni í orð og skoða hana frá mörgum sjónarhornum. Mikilvægt er að 

rannsóknarvinir setji sér samskiptareglur í rannsóknarferlinu (McNiff og Whitehead, 

2006). Rannsóknin stóð yfir í tvö ár. 

Rannsóknarvinur minn var Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir samstarfskona mín til 

átta ára. Í upphafi fyrri vetrar þessarar rannsóknar vorum við báðar að vinna að 

meistaraverkefnum okkar og því gerðum við með okkur samkomulag um að við myndum 

vera rannsóknarvinir hvor annarrar. Hafrún kennir á starfsbraut skólans og byrjaði á sínu 

lokaverkefni á sama tíma og ég. Við skipulögðum fyrir fram tíma í stundatöflu þar sem 

við hittumst til að ræða atriði er tengdust verkefnum okkar. Við ræddum um mögulega 

viðmælendur, fræðilegt efni og Hafrún benti mér á hvað betur mætti fara. Tímanum 

skiptum við á milli okkar, vorum búnar að skipuleggja tímana áður og vorum ráðgefandi 

hjá hvor annarri. Á miðri vorönn ákvað Hafrún að leggja lokaverkefnið sitt til hliðar og 

leggja áherslu á önnur verkefni sem hún hafði tekið að sér. Tíminn okkar í töflu fór þar af 

leiðandi meira í önnur verkefni sem sinna þurfti á brautinni. Samstarf okkar sem 

ráðgefandi aðili fyrir hvor aðra fjaraði því út þótt þessi starfstengdu samtöl hjálpuðu mér 

að hugsa um hvað við vorum að takast á við hverju sinni. Mér fannst ég allt í einu standa 

ein uppi með verkefni mitt og fannst það mjög óþægilegt:  

Hvað á ég eiginlega að gera. Hafrún hefur tekið þá ákvörðun að taka sér 

pásu frá skrifum. Er búin að vera velta fyrir mér hvern ég eigi eiginlega að 

biðja um að vera rannsóknarvin minn. Datt í hug að spyrja skólameistarann 

þar sem við eigum mjög gott samstarf. Held samt að hún hafi alveg nóg á 

sinni könnu, hún hefur svo sem veitt mér góð. Mig langar eiginlega meira að 
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halda því svoleiðis. Þarf bara að leggja höfuð í bleyti og spá aðeins í þessu 

(Dagbók 11. febrúar 2018). 

Ég fann að ef ég ætti að ná að fylgja rannsóknarverkefni mínu yrði ég að hafa 

einhvern við hlið mér til að ræða við um það sem ég væri að takast á við í vinnu 

þessa verkefnis. Að lokum ákveð ég að biðja eignmann minn Hinrik Konráðsson 

náttúru- og umhverfisfræðing um að vera rannsóknarvin minn því hann er sá sem 

hefur hlustað mest á mig tala um lokaverkefnið og veitt mér hvatningu og stutt mig 

til dáða í gegnum allt námsferlið. Við tókum ákvörðun um að skrá niður 

sameiginlegan tíma til að ræða um verkefnið mitt. Samstarfið gekk vel. Við höfum 

ólíkar skoðanir á mörgum hlutum en við virðum jafnframt skoðanir hvors annars til 

fulls. Við störfum á ólíkum starfsvettvangi sem gerði það að verkum að ég þurfti að 

vera mun nákvæmari í útskýringum á störfum mínum og starfsvettvangi en ég hefði 

verið við samstarfsfélaga minn. 

Jæja fyrsti skipulagði fundur okkar hjóna gekk bara þokkalega vel. Það er 

ótrúlega gagnlegt að þurfa að byrja frá byrjun með útskýringar á því hvað ég 

er að gera. Hann hefur auðvita oft hlustað á mig.  Það hjálpaði mér að skýra 

hugmyndir mínar um framsetningu á rannsókninni og já í raun að útskýra af 

hverju ég er að gera þessa rannsókn. Hinrik benti mér á hluti sem ég þarf að 

breyta, spurði af hverju ég er að gera suma hluti svona en ekki svona.  Hann 

las það sem ég er komin með, spurði og sagðist jafnvel ekki skilja hvert ég er 

að fara með efnið (Dagbók 17. febrúar 2018). 

Við gáfum okkur klukkustund einu sinni til tvisvar í viku og þetta samtal hjálpaði 

mér að halda dampi út í gegnum verkefnið. Hinrik las einnig yfir hvern kafla sem ég 

skrifaði og kom með ábendingar sem hjálpuðu mér að dýpka hugsun mína á ýmsum 

sviðum.  
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3.6 Námsrýmin 

Sem hluti af gagnagreiningu skoðaði ég skólabygginguna með tilliti til kennslu- og 

lærdómrýma sem nemendur hafa aðgang að í skólanum. Skólinn er byggður í kringum þá 

hugmyndafræði að hann eigi að vera opinn, að nemendur eigi að geta sótt sér þekkingu 

til kennara með upplýsingatækni að 

leiðarljósi. Skólinn er opinn og kennslurýmin 

eru flest opin og björt. Opið svæði er fyrir 

nemendur í anddyri skólans þar er að finna 

hringborð og stóla sem hvetur til samvinnu 

nemenda. Enn fremur er að finna þar kósý 

horn eða sófa sem raðað er í kringum borð og geta nemendur nýtt það til vinnu eða 

óformlegs spjalls. Starfsbraut skólans er staðsett í stofu til hægri við anddyri skólans, til 

móts við kósý horn nemenda. Starfsbrautin fluttist upp á 

efri hæð skólans í ágúst 2017. Inni á starfsbrautinni hefur 

hver nemandi sitt rými sem samanstendur af borði með 

skilrúmi á sem er hljóðdempandi þar sem nemendur geta 

hengt upp myndir og aðra persónulega muni. Á brautinni 

eru auk stóla og borða, grjónapúðar, sófasett, sófaborð 

og stólar sem ýta undir fjölbreytta kennsluaðferðir. 

Staðsetning brautarinnar og umhverfi starfsbrautarinnar  

styður við nám og þroska nemenda. Brautin er mun 

aðgengilegri í dag en hún var fyrir flutning og auðveldara 

fyrir nemendur að sækja í félagsleg tengsl.  

Til hliðar við stofuna er stórt lokað rými 

sem ber heitið Býli. Þar er stórt vinnusvæði með 

borði, stólum, tveimur sófasettum og 

grjónapúðum. Þetta rými nota nemendur mikið til 

afþreyingar og ýtir það undir möguleika þeirra til bæði verkefnavinnu og til að sinna 

heimanámi. Sófarnir tveir eru mikið nýttir í óformlegar umræður milli nemenda. 
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Það geta þeir líka lagt sig eða horft á efni í snjalltækjum sínum. Þetta rými ýtir undir marga 

möguleika fyrir nemendur bæði til náms og félagslegra samskipta. 

Út frá Býli er hægt að fara inn í þrjár stofur. Ein þeirra er ávallt  lokuð og ætluð 

nemendafélaginu til skrafs og ráðagerða um félagslíf nemenda. Til hliðar við þá stofu er 

önnur sem hýsir lítinn íþróttasal sem ber heitið Bær. 

Nemendur hafa frjálsan aðgang að þeirri stofu og geta sótt 

í hana ef áhugi er á hreyfingu á skólatíma. Til hliðar við Bæ 

er þriðja rýmið sem ber nafnið Býli, sama heiti og stóra 

rýmið. Kennslustofan Býli er lokuð kennslustofa sem býður 

kennurum uppá fjölbreytta möguleika í kennslu. Í rýminu 

er laus fjarfundarbúnaður þannig að nemendur í 

framhaldsdeildinni á Vestfjörðum geta verið þátttakendur 

í kennslustund í gegnum þann búnað. Laus búnaður býður 

upp á að hægt sé að færa hann í og úr Býli sé þess þörf. Með fjarfundarbúnaði hafa 

Vestfirðingar jafna möguleika á við 

staðnemendur að vera og upplifa sig sem 

þátttakendur í kennslustundum. Nemendur 

geta verið í sambandi við kennarann í 

kennslustundinni því myndavél er á 

búnaðinum og hljóðnemi. Býli er því 

ákjósanlegur staður til að ýta undir samvinnu nemenda þar sem fjarlægð milli þeirra er 

ekki hindrun þegar fjarfundarbúnaður er annarsvegar. Með lokuðu kennslurými er hægt 

að fá nemendur frekar til þess að tjá sig án þess að hafa truflandi áhrif á aðra. Lokuð stofa 

býður einnig uppá og ýtir undir samræðu.  
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Til móts við Býli er hægt að ganga inn í stóran 

sal sem áður hýsti íþróttasal skólans og ber 

hann heitið Kvika. Svæðið er í vinnslu en 

ráðgert er að hægt verði að vera með 

bíósýningar, verkefni sem krefjast samvinnu 

nemenda, sýningu á verkum og verkefnum 

nemenda o.fl. Búið er að kaupa borð, stóla 

með hjólum og felliborði. Hugmyndir eru uppi um að setja stóra grjónapúða inn í rýmið 

sem nemendur geta t.d. legið á þegar bíósýning er í gangi. Áætlað er að húsbúnaður í 

salinn komi í byrjun september. Rýmið býður upp á margvíslegar kennsluaðferðir og 

samvinnu nemenda. Rýmið er ekki formlega farið í notkun en ætlunin er að það verði um 

miðjan september þegar húsbúnaður er komin.  

Frá anddyri skólans er hægt að fara upp á 

efri hæð skólans. Þegar upp er komið blasir við 

opið vinnusvæði ætlað nemendum. Rýmið ber 

heitið Hæð, þar situr ávallt hópur nemenda og 

sinnir námi sínu, spjallar saman eða nýtir til 

afþreyingar. Frá Hæð er hægt að ganga til tveggja 

kennslurýma sem bera nöfnin Heiði og Höfði. Bæði rýmin eru opin og þeir sem sitja í Hæð 

geta gengið inn í bæði kennslurýmin. Öll efri 

hæðin er opin sem býður áhugasömum uppá að 

fylgjast með kennslu á neðri hæð skólans. Frá 

Höfða er hægt að ganga í hringstiga niður á neðri 

hæð skólans.  
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Til hægri við anddyri er hægt að fara inn í starfsmanna álmu skólans. Þar eru 

skrifstofurými skólans, skrifstofur stjórnenda, fundaraðstaða, kaffistofa og vinnuaðstaða 

kennara. Þegar gengið er inn í álmuna koma fyrir þrjú vinnurými, vinnuaðstaða 

húsvarðar, vinnusvæði fjármála- og skrifstofustjóri skólans og vinnusvæði skólaritara. 

Þessir þrír einstaklingar gegna öll stóru hlutverki í samskiptum við nemendur. Nemendur 

getað leitað til þeirra með margvísleg verkefni og fengið aðstoð hvort sem það snýr að 

náminu eða persónulegum málefnum.  

Til hliðar við vinnurými starfsmanna skrifstofunnar er 

langur gangur. Ef gengið er eftir honum þá eru skrifstofur 

stjórnenda á vinstri hönd. Til hliðar við aðstöðu stjórnenda er 

rými sem ber heitið Fiskabúr. Það hefur í gegnum árin gegnt 

margvíslegum hlutverkum. Fiskabúrið var notað sem 

kennslurými þar sem það þótti henta vel til sýninga á efni tengdu 

kennslu, til kynning á verkefnum, umræður o.fl. Með tilkomu 

nýja kennslurýmisins Kviku þá eru ekki fastar kennslustundir í 

Fiskabúrinu en starfsfólk hefur tækifæri til þess að panta stofuna 

sé þess þörf.  

Frá anddyri er einnig hægt að fara niður á 

neðri hæð skólans. Sú hæð samanstendur af stórum 

gluggum sem hleypa birtu inn í salinn, mjög hárri 

lofthæð og vítt er til veggja. Mjög góð hljóðvist er í 

salnum þar sem á veggjunum er hljóðdempandi 

strigi sem hægt er að nýta til að varpa á skjámynd af skjávarpa. Handriðin á milli hæða 

eru einnig hljóðdempuð og skilrúmin koma í veg fyrir að hljóð berist á milli kennslurýma. 

Allir þessir þættir gera það að verkum að hægt er að kenna í fimm kennslurýmum á sama 

tíma. Kennslurýmin fimm bera heitin Kot, Kró, Kimi, Kví og Kriki.  
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Á neðri hæð skólans hægra megin við stóra salinn eru 

tvær stofur önnur ber heitið Rein og hin Raun. Rein 

hefur margnota gildi bæði sem kennslurými og  

vinnusvæði fyrir nemendur. Stofan er í tveimur 

hlutum sem aðgreint er með hurð. Nemendur geta 

notað rýmin í Rein til afþreyingar, til að sinna heimanámi eða verkefnavinnu. Kennarar 

geta nýtt rýmið til hópavinnu nemenda, kynninga á verkefnum o.fl.  

Raun hefur margnota gildi sem kennslustofa, í henni fer fram 

kennsla í raungreinum, myndlist og fleiri áföngum. Í rýminu er 

fastur fjarfundabúnaður vegna framhaldsdeildarinnar. Raun er 

fjölnota kennslustofa sem mikið er notuð og hefur því lítið nýst 

nemendum til verkefnavinnu.  

Til hliðar við Raun eru tvær 

lokaðar stofur Kríli og Kytra, hvor 

stofa rúmar um fjóra til sex 

einstaklinga. Hlutverk þeirra er að bjóða nemendum uppá lokað rými til hópavinnu og 

heimanáms. Þessi tvö rými bjóða uppá möguleika fyrir nemendur til að sinna hópavinnu, 

taka upp fyrirlestra og eiga í umræðum í litlum hópum o.fl. Til hliðar við Kríli og Kytru er 

opið vinnusvæði nemenda sem þau nýta í flestum tilfellum til heimalærdóms. Svæðið er 

vinsælt meðal nemenda ekki síst vegna útsýnisins sem þar er að finna. 

Vinstra megin við stigann þegar gengið er niður í stóra 

salinn eru borð og stólar þannig að nemendur geta 

sest þar og unnið ýmist sjálfstætt eða í litlum hópum. 

Þar er einnig að finna tússtöflu sem hægt er að nýta 

og býður nemendum uppá að rissa niður hugmyndir 

sínar eða punkta niður námsefni ýmist til að útskýra fyrir hver öðrum eða kryfja 

sameiginlega til mergjar. Þegar gengið er fram hjá þessum borðum og stólum við vegginn 

er hægt að ganga yfir í matsalinn. Í matsalnum hafa nemendur tækifæri til að kaupa sér 

máltíð, borða nestið sitt, vinna að verkefnum eða eyða sínum frítíma Öll kennslurými 

skólans ýta undir uppgötvunarnám og lausnaleit nemenda þar sem stuðst er við 
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upplýsingatækni til að miðla námsefni og verkefnum til nemendur. Upplýsingatæknin ýtir 

undir lausnamiðað nám og hvetur nemendur til þekkingarleitar. 

3.7 Siðferðileg atriði 

Áður en gagnaöflun hófst óskaði rannsakandi eftir leyfi skólameistara fyrir rannsókninni 

innan veggja skólans, leyfisbréfið má sjá í fylgiskjali 1. Að gefnu leyfi var rannsókn tilkynnt 

til Persónuverndar sjá fylgiskjal 2. Eitt af grundvallaratriðum i siðferði rannsókna er 

upplýst samþykki. Mikilvægt siðferði í rannsóknum er að þátttakendur beri ekki skaða af 

þátttöku í rannsókninni. Til að koma í veg fyrir skaðsemi þátttakenda í rannsóknum er oft 

gerð krafa um trúnað og þátttakendum tryggð nafnleynd. Mikilvægt er að verja 

þátttakendur fyrir mögulegum skaða. Virðing og samvinna milli þátttakenda og 

rannsakanda er mikilvæg, auk þess sem mikilvægt er að rannsakandi sé trúr gögnum 

sínum (Bogdan og Biklen, 1998). Óskað var eftir leyfi skólameistara fyrir rannsókninni 

innan skólans og rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Þátttakendur voru allir eldri 

en 18 ára og gáfu munnlegt upplýst samþykki fyrir rannsókninni.  Nafnleyndar allra þeirra 

sem að rannsókninni komu var gætt. Öllum viðtölum var eytt eftir umritun og gögnum 

eytt eftir úrvinnslu þeirra. Enginn skaðaðist í rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt 

niður í þrjá meginkafla en þeir sýna þau þemu sem komu fram við gagnagreiningu. Þau 

eru: hugmyndafræði skólans, þjónusta og stuðningur. Fyrsti hluti fjallar um 

hugmyndafræði FSN þar sem farið er yfir þær hugmyndir sem skólabyggingin var byggð í 

kringum, það er einstaklingsmiðað og verkefnamiðað nám. Annar hlutinn fjallar um þá 

þjónustu sem skólinn býður nemendum. Í honum eru sex undirkaflar og fjalla þeir um 

námsrými skólans, skipulag og nýting rýma innan skólans, ráðgjöf við nemendur, tengsl 

skóla við atvinnulífið, þjónustu í boði fyrir ólíka námshópa og sveigjanleiki í námi. Þriðji 

hlutinn fjallar um stuðning við nemendur. Í honum eru fjórir undirkaflar; stuðningur við 

nemendur, stuðningur við kennara og fagfólk á vettvangi, fjölbreytt námsúrval og áhersla 

á að leita lausna til að þróa nám fyrir alla. 

4.1 Hugmyndafræði skólans 

Við stofnun skólans var gengið út frá því að hann yrði leiðandi í þróun nýrra kennsluhátta, 

skipulagi skólastarfs og opnu skólahúsnæði. Skólinn átti að vera sveigjanlegur og 

upplýsingatækni í hávegum höfð. Í upphafi var gert ráð fyrir einstaklingsmiðuðu og 

sveigjanlegu námi. Með þessum hugtökum var átt við að  námið átti að vera hægt að 

sníða náið að hverjum einstaklingi fyrir sig á sama tíma og hugað væri að öllum hópnum.  

Kennslurýmið og þær nýjungar sem stóð til að innleiða í kennsluaðferðum áttu að 

auðvelda sveigjanleikann (Ásrún Matthíasdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2007). Gert var 

ráð fyrir að hlutverk kennara myndi breytast með þessum áherslum í kennsluháttum. 

Kennarar skólans yrðu áfram leiðbeinandi sérfræðingar sem myndu veita endurgjöf, 

miðla efni til nemenda, undirbúa námsefni og kennslustundir og hvetja nemendur í námi. 

Þessi nýja hugmyndafræði átti að hafa í för með sér að hlutverk kennara myndi færast í 

það horf að þeir yrðu frekar verkstjórar yfir sínum áföngum en fyrirlestrar í tímum myndu 

meira og minna detta út og stuðst yrði í auknum mæli upplýsingatækni til að miðla efni 

og verkefnum til nemenda. Hugmyndafræðin fól í sér að í lok skóladags gætu bæði 

nemendur og starfsfólk gengið út úr skólanum án þess að eiga einhverjum verkefnum 

ólokið. Skipulag á kennslu átti að vera sveigjanlegt, námið átti að gefa nemendum 
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tækifæri til að skipuleggja vinnu sína sjálfir og lotubundið skipulag átti að koma í stað 

stundatöflu (Jóna Pálsdóttir, 2005). Skólabyggingin var byggð í kringum þá 

hugmyndafræði sem hér hefur verið lýst. Helsta kennslurýmið er í stórum sal sem 

stúkaður er niður í minni einingar og þar fer kennsla að mestu leyti fram. Mikið vatn hefur 

runnið til sjávar síðan skólinn hóf starfsemi sína og breytingar orðið á hugmyndafræðinni. 

Í upphafi var til að mynda ekki gert ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsbraut, því má áætla að 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hafi verið í forgrunni, að mögulega hafi 

hugsunin verð sú að aðgreina ekki nemendur. Hugmyndafræðin um FSN svipar því mikið 

til hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar þar sem ekki var gert ráð fyrir að 

kennsla væri aðgreind í sérkennslu og almenna kennslu. Stjórnandi  skólans lýsir þessu á 

eftirfarandi hátt:  

Skólinn var byggður í kringum ákveðna hugmyndafræði, hér áttu ekki að 

vera fastar kennslustundir, hér átti að vera einstaklingsmiðað nám. 

(Stjórnandi, 8. mars 2018 ).  

Hugmyndafræði skólans er skýr og skólinn byggður í kringum hana en stjórnandinn sem 

rætt var við var ekki sannfærður um að „þau sem hópur væru að ná þangað alveg strax.“ 

Skóli án aðgreiningar er ferli. Ef menntun fyrir alla á að verða að raunveruleika þá þarf 

stöðugt að huga að og vinna með viðhorf og skilning kennara og hvort kennslufræðin sem 

þeir beita veiti öllum nemendum aðgang að námi. 

4.2 Þjónusta 

Við upphaf rannsóknarinnar ákvað ég í samvinnu við skólameistara og námsráðgjafa 

skólans að kortleggja alla þá þjónustu sem skólinn veitir nemendum. Kortlagningin var 

gerð til að gefa betri yfirsýn um það hvaða þjónustu skólinn býður nemendum uppá og 

hvernig komið er til móts við þá. Í framhaldinu væri hægt að skoða með hvaða hætti 

mætti bæta þá þjónustu sem væri fyrir hendi.  

4.2.1 Skipulag og nýting verkefnatíma skólans 

Í FSN er stuðst við stokkatöflu við skipulagningu á stundatöflum skólans. Hver stokkur 

hefur fjögur pláss í töflunni, áföngunum er svo raðað í stokkana og úr því verður til 

stundatafla skólann. Sjá dæmi um stokkatöflu frá vorönn 2016: 
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Við FSN eru fjórar fastar 50 mínútna kennslustundir á viku fyrir hvern áfanga, til viðbótar 

við fastar kennslustundir eru 40 mínútna verkefnatímar. Í hverri viku eru fimm 

verkefnatímar í töflu þar sem hver kennari er með tvo til þrjá tíma á viku, fjöldi þeirra fer 

eftir því hve marga áfanga kennarinn kennir. Skólinn leggur upp með verkefnavinnu 

nemenda og leiðbeinandi endurgjöf kennara í gegnum verkefnin. Rútur fara frá 

Hellissandi og Stykkishólmi kl. 7:50 á morgnana og hefst fyrsta kennslustund kl. 8:30. 

Dagurinn hefst á hefðbundnum kennslustundum til kl. 10:30. Þá hefjast verkefnatímar 

þar sem kennarar fá sér sæti í því rými sem þeir völdu að hafa sína verkefnatíma. Í þessar 

fjörutíu mínútur hafa nemendur frjálst val um að flakka á milli kennara og leita sér 

aðstoðar eftir þörfum, nemendur eru hvattir til að mæta en ekki er skráð mæting í 

verkefnatímana. Eftir verkefnatímann heldur hefðbundin kennsla áfram þar til 

skóladeginum lýkur kl. 15:25 en 14:25 á föstudögum.  
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Sjá dæmi um stundatöflu á haustönn 2018: 

Eins og sjá má á töflunni hér að ofan þá er hver áfangi með heiti sbr. SAGA2FR05 heitið 

gefur til kynna að þetta er söguáfangi, tölustafurinn 2 segir okkur að áfanginn sé á öðru 

þrepi, bókstafirnir tveir á eftir gefa til kynna um hvað áfanginn fjallar. Í þessu tilfelli er 

þetta SAGA og fjallar um, Frá upphafi til byltinga, 05 segir okkur að áfanginn sé fimm 

einingar. 

Hlutverk verkefnatímanna er að bjóða nemendum uppá aukna aðstoð við námið, 

kennarar skipta sér þá niður á rými eða deila rými með öðrum kennara óháð námsáfanga 

og eru til taks ef nemendur þurfa á að halda. Í þessum tímum gefst nemendum því 

tækifæri til að sækja sér aðstoð frá kennara í þeim áfanga eða áföngum sem þau eru í 

eða til að vinna að heimanámi sínum. Verkefnatímar eru opnir og ekki er skyldumæting í 

þá. Uppbygging verkefnatímana er á þann veg að nemendur hafa tækifæri til að flakka á 

milli kennara og sækja sér aðstoð eftir þörfum, skólinn er með þessu að bjóða nemendum 

uppá aukna aðstoð námið. Ef nemandi er í vandræðum með stærðfræði þá hefur hann 

tækifæri til að sækja sér verkefnatíma á hverjum degi og getur leitað til allra kennara sem 

kenna stærðfræði eftir aðstoð. Nemendum er frjálst að setjast niður hjá hvaða kennara 

sem er og óska eftir aðstoð óháð því hvort sá kennari kenni það fag sem nemandinn er í 

vandræðum með eða ekki. Kennarar eru allir boðnir og búnir til að aðstoða nemendur. 

Hafi þeir ekki svörin við spurningum nemenda geta þeir vísað á kennara sem gæti 

aðstoðað frekar. Verkefnatímar hafa mikið verið í umræðunni hjá starfsfólki og kennarar 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

 
 

08:30-09:20 
ÍSLE3BF05 (1) 

ÞÖV  Kró 

08:30-09:20 
SÁLF2IN05 (2) 

SGA  Kriki 

08:30-09:20 
ÞÝSK1GR05 (1) 

HF  Heiði 

08:30-09:20 
GRTE1FF05 (1) 

TT  Kimi 

09:35-10:25 
SAGA2FR05 (2) 

DHR  Kví 

09:35-10:25 
ENSK3OG05 (1) 

LAB  Kví 

 09:35-10:25 
SAGA2FR05 (2) 

DHR  Kví 

09:35-10:25 
GRTE1FF05 (1) 

TT  Kimi 

 
10:30-11:10 
Verkefnatími 

 
10:30-11:10 
Verkefnatími 

 
10:30-11:10 
Verkefnatími 

 
10:30-11:10 
Verkefnatími 

 
10:30-11:10 
Verkefnatími 

11:15-12:05 
ÍÞRÓ1JH01 (1) 

MKH  Kvika 

11:15-12:05 
SAGA2FR05 (2) 

DHR  Kví 

11:15-12:05 
ÍSLE3BF05 (1) 

ÞÖV  Býli 

11:15-12:05 
SAGA2FR05 (2) 

DHR  Höfði 

11:15-12:05 
GRTE1FF05 (1) 

TT  Kimi 

M A T U R 

12:35-13:25 
MYNL1IN05 (1) 

ÁS  Raun 

12:35-13:25 
ENSK3OG05 (1) 

LAB  Kriki 

12:35-13:25 
ENSK3OG05 (1) 

LAB  Kví 

12:35-13:25 
MYNL1IN05 (1) 

ÁS  Raun 

12:35-13:25 
ENSK3OG05 (1) 

LAB  Kró 

13:30-14:20 
MYNL1IN05 (1) 

ÁS  Raun 

13:30-14:20 
UMS100 (2) 

ÁÁ  Höfði 

 13:30-14:20 
MYNL1IN05 (1) 

ÁS  Raun 

 

14:35-15:25 
SÁLF2IN05 (2) 

SGA  Kot 

14:35-15:25 
SÁLF2IN05 (2) 

SGA  Kví 

   

https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188687
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493033&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=%CDSLE3BF05&DagsHops=21.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188655
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=502779&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=S%C1LF2IN05&DagsHops=22.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188723
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493058&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=%DE%DDSK1GR05&DagsHops=23.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=186800
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492985&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=GRTE1FF05&DagsHops=24.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188669
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493023&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=SAGA2FR05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188673
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492978&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=ENSK3OG05&DagsHops=21.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188669
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493023&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=SAGA2FR05&DagsHops=23.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=186800
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492985&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=GRTE1FF05&DagsHops=24.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=227492
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493003&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=%CD%DER%D31JH01&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188669
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493023&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=SAGA2FR05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188687
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493033&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=%CDSLE3BF05&DagsHops=22.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188669
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493023&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=SAGA2FR05&DagsHops=23.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=186800
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492985&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=GRTE1FF05&DagsHops=24.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=192652
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493017&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=MYNL1IN05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188673
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492978&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=ENSK3OG05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188673
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492978&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=ENSK3OG05&DagsHops=22.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=192652
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493017&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=MYNL1IN05&DagsHops=23.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188673
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=492978&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=ENSK3OG05&DagsHops=24.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=192652
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493017&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=MYNL1IN05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=109332
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=502768&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=UMS100&DagsHops=21.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=192652
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=493017&Hopur=1&NamsgreinAfanganr=MYNL1IN05&DagsHops=23.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188655
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=502779&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=S%C1LF2IN05&DagsHops=20.08.2018
https://gamla.inna.is/Kennarar/namskrarhald/afangar_view.jsp?AfangiId=188655
https://gamla.inna.is/Kennarar/nemendahald/hopur_view.jsp?HopurId=502779&Hopur=2&NamsgreinAfanganr=S%C1LF2IN05&DagsHops=21.08.2018
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velta því fyrir sér hvort þörf sé á þeim, kennurum finnst nemendur ekki nýta sér þessa 

verkefnatíma sem skyldi og sjá það ekki síst á árangri nemenda í námi.  Kennarar höfðu 

margvíslegar skoðanir á verkefnatímunum eins og sjá má að neðan:  

verkefnatímarnir eru að falla upp fyrir en samt eru 2/3 nemenda sem þurfa 

á þeim að halda og þau nota hann ekki og þeir sem mæta eru oftast þeir 

sem þurfa ekki á þeim að halda. Ég myndi ekki gráta það ef verkefnatímarnir 

myndu breytast úr því formi sem þeir eru í núna (Kennari, rýnihópaviðtal 

kennara, 20. mars 2018).  

Annar kennari  tekur í sama streng:  

verkefnatímarnir eru tímar þar sem nemendur hafa tækifæri til þess að 

flakka á milli kennara og fá þá aðstoð sem þeir þurfa á að halda. Það þarf að 

vinna nemendur eru ekki að nýta þá, þeim finnst það jafnvel asnalegt eða 

eru undir þrýstingi frá vinum að mæta ekki (Kennari, rýnihópaviðtal 

kennara, 20. mars 2018).  

Líkt og kemur fram í viðtölum við kennara þá er greinilegt að nemendur nýta sér ekki 

þessa verkefnatíma eins og kennarar myndu vilja sjá. Þeim finnst jafnvel „asnalegt“ eða 

undir þrýstingi frá nemendum „að mæta ekki.“ Það er greinilegt að kennarar vilja að 

einhver breyting eigi sér stað til þess að nemendur nýti sér þá verkefnatíma sem í boði 

eru. Í viðtölum við nemendur komu fram ólík sjónarhorn á verkefnatímana. Ýmsir voru 

ánægðir með þann persónulega stuðning sem þeir gátu fengið þar eða eins og einn 

nemandi sagði „ég er meira hrifinn þegar við fáum einstaklingsbundna hjálp í 

verkefnatímum því þá er allt opið“ (Nemandi, einstaklingsviðtal,  12. mars 2018 ). Það 

voru fleiri sem tóku í sama streng. Þótt nemendur nýttu sér ekki alltaf þessa tíma þá 

fannst þeim gott að vita af þeim eða eins og birtist í eftirfarandi orðum, „mér finnst gott 

að vita af verkefnatímum, að þú getir mætt ef þig vantar hjálp við eitthvað“ (Nemandi, 

einstaklingsviðtal 12. mars 2018).  
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Þegar ég fór að rýna betur í gögnin fór ég að greina að nemendur voru ánægðir með 

tímana og fannst framboð þeirra gott, en túlkun kennara á þessum tímum væri ekki 

endilega sú sama og nemendur legðu í þá, sjá eftirfarandi athugasemd eins nemanda: 

,,mér finnst verkefnatímarnir alveg nógu margir en þeir eiga að vera lausir, 

það á ekki að vera kennsla í þeim. Þeir heita verkefnatímar af ástæðu.“ 

(Nemandi rýnihópaviðtal, 20. mars 2018).  

Í gegnum greiningu gagna birtist þetta sjónarmið aftur og aftur. Nemendum fannst 

verkefnatímarnir ekki standa undir nafni og að þeir ættu ekki að vera notaðir sem fastar 

kennslustundir þar sem nemendur voru skikkaðir til að mæta, til að halda kynningar á 

verkefnum og fá kynningar á námsefninu. Þessir tímar ættu að vera vettvangur nemenda 

til að flakka á milli kennarar og fá aðstoð. Hugmyndin að baki þessum tímum er skýr en 

útfærslan eða hvernig kennara sjá sér fært að nýta þá er ekki í samræmi við hugmyndir 

kennara um tilgang þessa tíma. Greinilegt er að við sem kennarahópur þurfum að leggja 

okkur fram um að þróa hugmyndir að verkefnatímunum í samráði við nemendur, fá sýn 

þeirra á hvernig þeir sjá tímana fyrir sér og hvað gera þarf til að ýta frekar undir að þeir 

nýti sér þann stuðning til náms sem þeir þurfa í gegnum þessa tíma. Sú hugmynd kom 

upp í samtali við kennara að skipta verkefnatímum upp á ákveðin fög á ákveðnum dögum. 

Þannig væri meira skipulag á tímunum og nemendur vissu að á þessum ákveðnum dögum 

væru verkefnatímar í ákveðnum fögum. Með þessu væru tímarnir eyrnamerktir 

ákveðnum fögum þannig að nemendur vissu eftir hvaða aðstoð þeir gætu leitað á 

hverjum tíma. Bæði nemendur og kennara sjá þörf á þessum tímum en ljóst er að 

einhverja breytinga er þörf  til að nemendur sjá hag í því að mæta og festa ekki 

kennslustundir í þessum tímum. Þessar breytingar þurfa að eiga sér stað í samráði við 

báða hagsmunaaðila, nemendur og kennara, til að hægt sé að finna flöt á því hvernig 

hægt sé að gera þessa tíma þess eðlis að fleiri nemendur sjái hag í því að mæta  í tímana. 

4.2.2 Ráðgjöf við nemendur 

Í FSN eru um 35% nemenda með greiningar af einhverju tagi. Tölurnar segja að þörf sé á 

aðstoð við nemendur og því mikilvægt að finna flöt á því hvers konar ráðgjöf sé mikilvæg 

til að styðja þá sem best í námi. Sú ráðgjöf sem er í boði fyrir nemendur skólans eru viðtöl 

við ráðgjafa sem starfar sem námsráðgjafi. Ráðgjöfin er í formi viðtala og aðstoðar við 
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námið. Í viðtölum við alla viðmælendur, bæði kennara og nemendur kom fram þörf á 

frekari ráðgjöf til nemenda. Við skólann starfar ráðgjafi sem sinnir starfi námsráðgjafa en 

hefur ekki menntun á því sviði.  Helstu hlutverk hans eru móttaka nýnema við skólann, 

hann sér um foreldrafund sem sérstaklega er ætlaður foreldrum nýnema, hann sér um 

skipulagningu á framhaldsskólahermi og kynningar á starfsemi skólans til 10. bekkinga á 

Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum. Námsráðgjafi aðstoðar nemendur með 

þetta ,,daglega, eins og hjálpa nemendum með val og námið almennt“ (Ráðgjafi, 27. 

ágúst 2018). Ráðgjafinn sinnir samskiptum við kennara og svo þessum ,,daglegu 

vandamálum sem koma upp hjá nemendum, samskipti, einelti, strákavesen og já allt 

mögulegt“ (Ráðgjafi, 27. ágúst 2018). Námsráðgjafi telst vera málsvari nemenda, hann 

er bundinn trúnaði gagnvart nemendum og sinnir margvíslegum verkefnum frá 

erfiðleikum við námsval, persónuleg vandamál o.fl.  Ásókn í þá þjónustu sem hann býður 

upp á hefur ekki verið góð eða eins og hann orðar það, „það eru ekki margir nemendur 

sem eru að nýta sér þjónustu mína.“ Þegar hann reynir að átta sig á af hverju það gæti 

starfað svarar hann því til að starf hans þyrfti „kannski að vera markvissara“ og það skortir 

einna helst „frekari ramma“ utan um það sem hann er að gera (Ráðgjafi, 3. mars 2018 ). 

Eins og námsráðgjafinn bendir sjálfur á gæti hann þurft að setja sterkari ramma utan um 

störf sín til að gera þau markvissari sem og að gera störf sín sýnilegri innan veggja skólans. 

Í rýnihópaviðtali við kennara má greina að þeir telja þörf á því að ráðinn sé menntaður 

námsráðgjafi við skólann. Þeir töluðu sérstaklega um að skólinn þyrfti að hafa menntaðan 

námsráðgjafa sem mætti „gera áhugasviðspróf og hefur þekkingu á þessum málum“ 

(Kennarar 20. mars 2018). Kennarar telja að námsráðgjafi sem má gera áhugasviðspróf 

og veita nemendum leiðbeiningar um hvaða leiðir þeir geti mögulega fetað í framtíðinni 

sé skólanum nauðsynlegur.. Einn nemandi tekur í sama streng og segir:  

Það þarf að vera einhver sem getur gefið ráð, það er rosalega mikilvægt að 

fá þessa hjálp það eru svo ótrúlega margir sem eiga í basli við andlegu 

hliðina. Og mér finnst mjög mikilvægt að hafa þá hjálp, vita af því, hverjir 

geta hjálpað og hvert þú getur leitað. Að þú getir pantað tíma hjá t.d. 

námsráðgjafa og talað við einhvern. Það þarf alveg að vera einhver svoleiðis 

finnst mér (Nemandi 12. mars 2018).  
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Það er greinilegt að nemendur finna fyrir því að það vanti fagmenntaðan námsráðgjafa 

við skólann, að mikilvægt sé að fá ráðgjöf um það hvert hægt sé að leita ef aðstoðar er 

þörf. Annar nemandi talar á svipuðum nótum þegar kemur að því að geta leitað ráða hjá 

fagmenntuðum námsráðgjafa;  

Mér finnst eins og ráðgjafinn sé svolítið auka, ég hef alveg farið og spurt og 

hann gerði bara það nákvæmlega sama og ég…fer inn á Google. Hann er 

ekkert að gera fyrir mig, finnst bara eins og hann sé þarna. (Nemendur, 20. 

mars 2018)  

Í orðum nemandans að ofan má skýrt greina að ef þeir leita ráð hjá námsráðgjafa þá vilja 

þeir treysta því að þeir fái aðstoð við það sem þeir eru að leita ráða við. Þeir geta sjálfir 

farið inn á netið og „gúgglað“ eftir svörum ef það er aðstoðin sem þeim eru boðið upp á. 

Nemendur nefndu einnig að það væri „ekki nóg að hafa bara einn ráðgjafa í skólanum“ 

því hann væri „svo oft upptekinn“ (Rýnihópaviðtal nemenda, 20. mars 2018). Við skólann 

starfaði menntaður námsráðgjafi sem hætti störfum fyrir þremur árum. Eftir það hefur 

skólinn reynt eftir fremsta megni að auglýsa eftir menntuðum námsráðgjafa í þá stöðu. Í 

stað þess að leggja niður stöðuna var ráðinn inn faglærður einstaklingur sem hefur 

reynslu af störfum sem félagsráðgjafi. Þótt  nemendur bendi á að sumt í starfi 

námsráðgjafans sé ekki nógu gott þá eru þeir samt ekki á einu máli um að ráðgjafinn hafi 

ekki reynt eftir fremsta megni að aðstoða þá og leitað svara sé þess þörf, ,,ég hef sko 

alveg fengið hjálp frá námsráðgjafanum“ (Nemendur, 2018). Í framhaldi af þessari vinnu 

hefur verið rætt um að bjóða nemendum starfsbrautar aftur uppá viðtalsíma hjá 

námsráðgjafa, en þegar hér starfaði menntaður námsráðgjafi þá fóru að nemendur 

brautarinnar að jafnaði einu sinni í viðtal hjá námsráðgjafa til að þau hefðu möguleika á 

að ræða sín mál og sínar vangaveltur ekki einungis við starfsfólk starfsbrautar.  

Tveir sérkennarar starfa við starfsbraut skólans. Þeir eru báðir með 

viðbótarmenntun í þroskaþjálfun. Við greiningu gagna birtust margvísleg sjónarhorn á 

það hvort þörf væri á aukinni ráðgjöf til nemenda, í hvaða formi hún þyrfti þá að vera eða 

eins og einn kennarinn orðaði það „hvort það sé meiri þjónusta í boði fyrir nemendur sem 

þeir gera sér ekki grein fyrir (Kennari, rýnihópaviðtal, 20. mars 2018).  
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Í rýnihópaviðtali við nemendur kom fram sjónarmið þess efnis að nemendur beri ábyrgð 

á námi sínu, að nemendur verði bæði að sýna viljann og áhuga á því að stunda nám við 

skólann ,,mér finnst sko að það er svo margt undir þér sem nemanda komið í 

framhaldsskóla“ hér vísar nemandinn til þess að það er val hvers nemanda að fara í 

fjölbrautaskóla, margbreytileiki nemenda er mikill og nemendur verða að vilja vera hér 

sjálfir ,,það eru alveg sumir nemendur sem hafa verið hér í skólanum sem eru ekki að gera 

neitt bara trufla og tala“.. Nemandinn heldur áfram og veltir fyrir sér hvort hægt sé að 

aðstoða nemendur hafi þeir ekki viljann til þess sjálfir: 

Það er kannski ekki hægt að hjálpa þeim því þeir hafa ekki viljann til þess. Þá 

er ekkert hægt að kenna skólanum um það, skólinn reyndi. Þetta er svo 

mikið undir okkur nemendum komið. (Nemandi, rýnihópaviðtal, 20. mars 

2018).  

Einn nemandi benti á að það væri „rosalega margt annað sem getur spilað inn í allar 

þessar greiningar, vandamál heima fyrir, fjárhagsstaða eða bara hvað sem er, bara 

einhver atburður sem gerðist“ (Nemendur 20. mars 2018). Þessa þætti sem nemandinn 

bendir á er einnig mikilvægt að skoða þar sem það eru kannski einungis margt annað sem 

getur spilað inn í þörf nemenda á ráðgjöf innan skólans.  

Við skólann starfa tveir sérkennarar sem eru einnig menntaðir þroskaþjálfar. 

Annar starfar sem deildarstjóri starfsbrautar fyrir fatlaða en hinn skiptir starfshlutfalli 

sínu á milli starfsbrautar og kennslu á framhaldsskólabrautum 1 og 2. Þessi sérkennarar 

hafa báðir sinnt starfi umsjónarkennara nemenda sem ekki eru skráðir nemendur 

starfsbrautar heldur falla undir gráa svæðið og þurfa mikið og gott utanumhald. Fylgst 

var með heimanámi þeirra, haft var samband við foreldra ef þörf var á og voru, tenging 

við námsráðgjafa og skólameistara ef á þurfti að halda. Á vorönn 2016 urðu breytingar á 

umsjónarkerfi skólans sem höfðu í för með sér að nemendur sem þurftu frekari aðhald 

og eftirfylgd fengu það hjá sérkennara skólans. Sérkennarinn fór að kenna meira á 

framhaldsskólabrautinni og lagði upp með áfangana náms- og starfsþjálfun og starfsnám 

á vinnustað. Í þessum áföngum fer fram einstaklingsmiðað nám þar sem hverjum 

nemanda er mætt þar sem hann stendur í náminu og byggt ofan á þann grunn. Nemendur 
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fá aðstoð við að skipuleggja námið og aðstoð með heimanám. Hlutverk sérkennara er því 

mjög viðamikið í skólanum og var nauðsynleg viðbót við ráðgjöf til nemenda.  

Á haustönn 2016 gerðu Fjölbrautaskóli Snæfellinga og Félags- og skólaþjónusta 

Snæfellinga (FSSF) með sér samning um að bjóða nemendum skólans upp á 

sálfræðiþjónustu hjá Emil Einarssyni sálfræðingi sem starfaði hjá FSSF, þar fengu 

nemendur persónulega viðtalstíma. Emil hafði aðstöðu í skólanum einu sinni í viku þar 

sem hann bauð nemendum upp á viðtalstíma. Þeir sem ekki vildu fara í viðtal innan 

veggja skólans gátu sótt tíma hjá honum á heilsugæslunni í Grundarfirði (Sveinn 

Elínbergsson, munnleg heimild, 30. janúar 2017). Samhliða einstaklingsviðtölum bauð 

skólinn nemendum upp á námskeið í hugrænni atferlismeðferð. Árið 2016 fékk skólinn  

úthlutað úr sjóði Menntamálastofnunar peningum sem lagðir voru í  aðgerðir gegn 

brottfalli. Emil Einarsson var fengin til að halda námskeið í hugrænni atferlismeðferð sem 

koma átti í veg fyrir brotthvarf nemenda úr skólanum, námskeiðin fóru fram á skólatíma. 

Nemendur gátu sótt um að komast á námskeiðið, að auki voru nemendur valdir í samráði 

við námsráðgjafa sem illa komu út úr skimunum fyrir brotthvarfi sem gert er á öllum 

nýnemum. Á námskeiðinu var nemendum kennt að vinna með erfiðar tilfinningar og 

þeim kenndar aðferðir til að takast á við margvíslegan vanda (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 

b. 2017). Námskeiðið var leið skólans til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp 

með margvísleg vandamál og tóku kennarar almennt vel í námskeiðið hans Emils. Emil 

hætti því miður störfum sínum hjá Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga sumarið 2017 og 

því datt upp fyrir viðtal hjá sálfræðingi í skólanum. 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands, hér eftir nefnd (HVE), réð til sín barnasálfræðing 

sumarið 2017 sem sinna átti einstaklingum að 18 ára aldri. Nemendur FSN höfðu tækifæri 

til að komast í viðtal hjá honum en þurftu tilvísun frá heimilislækni (Sveinn Elínbergsson, 

munnleg heimild, 17. október 2017). Í viðtölum við alla viðmælendur kom bersýnilega í 

ljós mikil þörf á sálfræðingi vegna fjölda nemenda með margþættar greiningar. 

Skólameistari hafði orð á því að við vorum með sálfræðing fyrir ári síðan sem bauð uppá 

námskeið um kvíða eða aðgerðir gegn kvíða (Stjórnandi 8. mars 2018).  Stjórnandi heldur 

áfram og segist vilja sjá ,,að þetta verði endurtekið á hverju hausti“  ástæða þess að slíkt 

námskeið fór ekki af stað nú í haust er vegna þess að Emil hætti störfum og færði sig yfir 

á HVE auk þess sem slíkt námskeið ,,kostar töluvert fjármagn“ (Stjórnandi, 8.mars 2018). 
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Kennarar skólans fundu einnig fyrir því að þörf væri á sálfræðingi við skólann til að hvetja 

nemendur áfram og til að styrkja trú þeirra á eigin getu, bæði í námi og starfi. Kennarar 

ræddu þörfina á því að styrkja nemendur í trú á eigin ágæti og getu, í stað þess að styrkja 

nemendur og veita þeim leiðsögn þá hafa margir nemendur ákveðið fyrirfram að þau geti 

ekki tekist á við eigin hindranir. Í eftirfarandi orðum kennara í rýnihópaviðtalinu kom 

fram sjónarmið sem aðrir kennarar tóku undir og sáu að grípa þarf inn í vegna nemenda 

með greiningar;  

Þurfum að fá sálfræðing til þess að vera með námskeið í sjálfsstyrkingu og 

félagsfærni. Til að koma í veg fyrir að nemendur noti greininguna sína sem 

hækju fyrir því að þau geti ekki hitt og þetta. Þau eru með lesblindu og geta 

ekki þetta…þau eru með adhd og geta ekki þetta…(Kennarar 20. mars 2018). 

Kennarar töldu að með því að styrkja trú nemenda á þeirra eigin verði mögulega hægt að 

koma í veg fyrir að þau noti greiningar sínar til framdráttar og sem afsökun til að vinna 

ekki ákveðin verkefni og kemur jafnvel í veg fyrir að þau nái markmiðum sínum. Í 

rýnihópaviðtali við kennara bar á góma að mögulega væru einhverjir nemendur að nota 

greininguna sína sem afsökun til að geta ekki stundað námið sitt að fullu, að þeir gætu 

ekki sinnt hópavinnu, gætu ekki tekið þátt í málþingi o.fl. Kennarar upplifa stundum að 

það sé frekar skortur á sjálfstrausti og félagsfærni sem spili inn í frekar en greiningin sem 

nemendur eru með. Nemendur fóru ekki leynt með áhyggjur sínar af því að 

sálfræðingurinn lét af störfum og lýstu því yfir bæði yfir að þeim finnist bæði  „leiðinlegt 

að það sé ekki lengur sálfræðingur,“ og að þeim finnist vanta: 

sálfræðing sem hægt er að sækja í og að það sé ekki of erfitt“ (Nemendur, 

rýnihópaviðtal, 20. mars 2018). Annar nemandi telur „að margir hafi fundið 

fyrir því þegar Emil [sálfræðingur] fór,“ vegna þess að það sé „nauðsynlegt 

fyrir marga að fara til sálfræðings (Nemendur, 20. mars 2018).  

Nemendur fóru einnig þá leið að ræða mun á námsráðgjafa og sálfræðingi og nefndu í 

því samhengi:  

að fyrir krakka sem eru með kvíða eða stress, þá er það ekki endilega 

námsráðgjafi sem getur gert eitthvað, frekar myndi ég vilja sálfræðing sem 
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væri kannski alltaf til staðar eða hægt væri að panta tíma hjá. Sálfræðing 

sem þú hefur aðgang að, nemendur gætu sótt um að komast í tíma. Það eru 

örugglega margir sem þurfa á því að halda (Nemendur 20. mars 2018).  

Hér lýsa nemendur því beinlínis yfir að þeir þekki til eða hafa sjálfir þurft á því að halda 

að sækja tíma hjá sálfræðingi. Þeir sögðust allir þekkja marga sem myndu sækja tíma hjá 

sálfræðingi væri það í boði í skólanum líkt og áður var. Nemendur sögðu einnig að það 

hefði verið mjög góð þjónusta þegar skólinn gat boðið uppá þjónustu sálfræðings í 

skólanum og sáu mikið eftir henni.  

Við greiningu gagna má sjá að skólinn og starfsfólk skólans er bæði umhugað um 

og hefur lagt sig fram um  að veita nemendum ráðgjöf eftir bestu vitund. Þó má greina 

raddir um að hægt sé að gera betur og til dæmis er kallað eftir menntuðum námsráðgjafa 

og viðtalstímum hjá sálfræðingi innan veggja skólans líkt og var. Skólameistari hefur lýst 

yfir ánægju með störf sérkennara og þroskaþjálfanna í þeim verkefnum sem þeir hafa 

tekið að sér utan starfsbrautarinnar. Nemendur starfsbrautar fá mikla ráðgjöf, eftirfylgd 

og aðhald frá starfsfólki brautarinnar en, gott foreldrasamstarf og samvinna er á milli 

starfsfólks brautarinnar við Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og aðra ráðgjafa. 

Ýmislegt bendir til að samvinna milli námsráðgjafa skólans og fagfólks starfsbrautar þurfi 

að vera meira og markvissara til að betur sé hægt að koma til móts við margvíslegar þarfir 

nemenda. Skólinn býr að miklum mannauði og er næsta skref að leita leiða til að nýta 

hann sem best verður á kosið. 

4.2.3 Tengsl skóla við atvinnulífið 

Við FSN er nemendum á framhaldsskólabraut 1 og 2 boðið upp á áfanga sem heitir 

starfsnám á vinnustað og er hann bæði bóklegur og verklegur. Í bóklega tímanum fá 

nemendur kynningar tengdar atvinnulífinu og hvað það þýðir að vera launþegi. 

Nemendur fá fræðslu um kjarasamninga, launaseðla, orlof o.fl. og fá kynningar á 

atvinnulífinu með því að fara í fyrirtækjaheimsóknir. Verkefnin sem nemendur vinna í 

bóklega tímanum tengja þau við vinnu á vettvangi. Verknámsstaðir eru valdir í samráði 

við nemendur og taka þeir þátt í þeim störfum sem þarf að sinna á þeim starfsstað sem 

fyrir valinu varð. Það er lítil reynsla komin á áfangann, ,,það gengur hægt að fá samstarf 

við fyrirtæki í nærsamfélaginu. Nemendur eru ósáttir við að vinna á vettvangi án launa 
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og fá einingar í staðinn, flestir eru í vinnu með skólanum“ (Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir, 

23. ágúst 2018). Sem dæmi um staði sem tekið hafa að sér nemanda af 

framhaldsskólabraut er dvalarheimilið og leikskólinn í Grundarfirði.  

Á starfsbraut skólans hefur starfsnám á vinnustað verið fastur þáttur í starfsemi 

brautarinnar frá upphafi skólans. Fyrstu tvö árin eru nemendur brautarinnar í áfanga sem 

heitir starfsnám í skóla. Sá áfangi er undirbúningur undir atvinnulífið þar sem nemendur 

vinna létt verk innan skólans og fá fræðslu í mörgu er viðkemur réttindum þeirra sem 

launafólks. Seinni tvö árin fara nemendur út á vinnumarkaðinn og eru þar allt frá 

nokkrum klukkustundum í viku, í að vera einn til tvo daga í viku. Tímafjöldi fer eftir getu 

hvers og eins nemanda, möguleikum hans á að fara einn út á vinnumarkaðinn og vilja 

starfsnámsstaða. Þeir nemendur sem færir eru um að fara einir í starfsþjálfun hafa  

möguleika á að sækja vinnu í sínu bæjarfélagi en fjarlægð frá skóla gerir það að verkum 

að ekki er unnt að keyra nemendur í starfsnám í öðrum bæjarfélögum. Frá stofnun 

skólans hefur starfsbrautin boðið nemendum uppá starfsþjálfun á vinnustöðum. 

Starfsþjálfun á vinnustað er góð viðbót við nám nemenda á brautinni, áfanginn STAR sem 

kenndur er á framhaldsskólabraut er byggður upp úr gögnum starfsbrautarinnar. 

Starfsbrautin er í samstarfi við nokkra staði í nánasta umhverfi svo sem kirkjuna, 

matvörubúðina, íþróttahúsið og leikskólann í Grundarfirði. Nemendur sem sótt geta 

starfsnám án stuðnings hafa fengið að vinna í eigin bæjarfélagi og stundataflan því gerð 

í samræmi við það. Nemandinn stundar því skólann fjóra daga vikunnar og er einn dag í 

starfsþjálfun á vettvangi. Starfsnám með þessum hætti er alltaf unnið í samráði við 

foreldra og þeir hafðir með í ráðagerð þegar slíkt ber undir. Nemendur hafa almennt 

verið ánægðir með tækifæri til að brjóta upp vikuna hjá sér með starfsnámi á vettvangi, 

að hafa tækifæri til að vinna í heimabyggð einn dag í viku hefur gefið þeim mikið. Við 

höfum haft nemanda sem starfsnámið hafði í för með sér að nemandinn fékk vinnu að 

skóla loknum. Þeir nemendur sem þurfa stuðning fara að jafnaði tvisvar í viku í 

starfsþjálfun.  Nemendur fara annaðhvort einir á vinnustaði eða með stuðningsfulltrúa 

sem aðstoðar eftir þörfum. Sú nýbreytni verður á haustönn 2018 að FSN  býður á nám á 

Fiskeldisbraut. Það nám er 120 einingar sem undirbýr nemendur undir sérhæfð störf á 

sviði fiskeldis. Að loknu því námi eiga nemendur að vera undirbúnir til að vinna sjálfstætt 
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og geta skipulagt og forgangsraðað störfum sínum. Námsbrautin er til 2ja ára og unnin í 

samstarfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga og Verkmenntaskóla Austurlands ásamt Arnarlaxi 

og Vesturbyggð (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, c. 2018).  Arnarlax og Vesturbyggð greiða 

einum starfsmanni laun fyrir að koma þessari braut á koppinn í samstarfi við skólana tvo. 

Þeir nemendur sem skráðir eru á brautina munu fara í starfsþjálfun hjá Arnarlaxi sem er 

hluti af námsbrautinni. Uppi er hugmynd í skólanum  um stofnun fisktæknibrautar í 

samstarfi við fiskvinnslu í Grundarfirði. Heilbrigðistofnun Vesturlands í Stykkishólmi og 

fleiri hafa sett sig í samband við skólann með ósk um námsframboð til auka framboð á 

menntuðum starfsmönnum. 

4.2.4 Þjónusta í boði fyrir ólíka námshópa 

Í FSN stunda nemendur nám með margvíslegan bakgrunn og skólinn hefur leitast við að 

bjóða þjónustu sem kemur til móts við ólíka getu og ólíkan bakgrunn. Við skólann er 

móttökuáætlun fyrir nemendum með annað móðurmál en íslensku. Með áætluninni er 

lagt upp með ákveðið ferli sem fer af stað þegar nemandi  með annað móður en íslensku 

sækir um skólavist.  Í grófum dráttum þá er nemandinn skráður í íslensku fyrir þá sem 

hafa annað móðurmál og hann fær úthlutaðan kennara sem kennir honum tungumálið. 

Kennarar eru upplýstir um að í skólann sé komin nemandi sem hafi ekki íslensku að 

móðurmáli og kennarar beðnir um taka tillit til tungumálakunnáttunnar og leyfa honum 

að nota vefmiðla á sínu tungumáli. Móttökuáætlun FSN er byggð á reglugerð nr. 

654/2009 en þar kemur fram að skólar skulu setja sér áætlun fyrir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Hlutverk móttökuáætlunar er að nemandinn fái námsefni við hæfi 

og er það valið í samráði við námsráðgjafa skólans. Kennarar skólans höfðu lítið að segja 

um móttökuáætlunina, nokkrir þekktu ekki til hennar, aðrir vissu af en fannst hún lítið 

koma sér við, þar sem þetta væri í höndum námsráðgjafa og íslenskukennara. Áður en til 

innritunar í skólans kemur þarf að liggja fyrir dvalarleyfi nemandans. Í upphafi skólaárs 

er sett upp áætlun sem tekur mið af bakgrunni nemandans, færni hans í námi og 

félagslega þættinum. Út frá því er nemandanum fundið nám við hæfi og fara allir 

nemendur með annað móðurmál en íslensku í áfanga sem ber heitið ÍSA og stendur fyrir 

íslenska fyrir nemendum með íslensku sem annað tungumál. Nemendur fá kennslu í 

íslensku hjá menntuðum íslenskukennara til að auðvelda þeim að aðlagast 
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skólasamfélaginu. Í þessum kennslustundum er leitast við að mæta nemendum 

einstaklingslega og vinna út frá þeirri tungumálafærni sem þeir búa yfir.    

Í upphafi móttökuferlisins er viðtal þar sem skólameistari námsráðgjafi og túlkur 

eru viðstaddir. Nemendur fá kynnisferð um skólann og fær nemandinn upplýsingar um 

þá þjónustu sem í boði eru í skólanum, svo sem mötuneyti, skólaakstur, námsráðgjöf, 

hlutverk umsjónarkennara o.fl. Innan skólans er virkt stoðkerfi ætlað nemendum með 

annað tungumál og eru aðalstuðningsaðilar námsráðgjafi, umsjónarkennari og 

íslenskukennari (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, d. 2018). Móttökuáætlun hefur reynst 

ágætlega sem stoðkerfi fyrir nemandann. Í viðtali sem tekið var við starfsmenn skólans 

þann 20. mars 2018 kemur fram að þeim finnst aukin þörf á sterkari umgjörð í kringum 

nemendur. Þeir vilja vera betur upplýstir „um námslega stöðu nemandans“ því þeir eigi 

oft í vandræðum með að ákveða hvað þeir eigi að kenna, þegar nemandinn skilur þá ekki. 

Af því má ráða að þeir standi frammi fyrir ýmsum spurningum þegar kemur að kennslu 

nemanda sem ekki hafa íslensku að móðurmáli. Við sem starfshópur þurfum að leggja 

okkur meira fram um að átta okkur á því hvernig við tengjum nám og kennslu við 

bakgrunn og þekkingu nemendum og metum árangur þeirra út frá því. Við megum aldrei 

upplifa að við séum að gefa einhvern afslátt. Við verðum stöðugt að reyna að koma auga 

á það sem er og hvernig við komum til móts við nemendur út frá þeirra forsendum. Í slíkri 

vinnu er mikilvægt að kennarar séu í góðri samvinnu bæði við námsráðgjafi og fjölskyldur 

nemenda og njóti stuðnings skólastjórnenda til að þróa slíka kennsluhætti áfram.  

Starfsbraut skólans er ætluð nemendum sem hafa greiningu frá Greiningarstöð 

ríkisins eða hafa fengið verulega sérkennslu í grunnskóla. Nám á starfsbraut er fjögur ár 

þar sem boðið er upp á bæði bóklega og verklega áfanga. Nemendur starfsbrautar fá 

einstaklingsmiðað nám þar sem námslegum þörfum þeirra er mætt og sniðið að hverjum 

og einum. Lagt er upp með að styrkja nemendur, auka sjálfsmynd og félagslega færni 

þeirra. Þar sem námið er einstaklingsmiðað og er sniðið að hverjum einstaklingi þá er 

erfitt fyrir þau að stunda nám á öðrum brautum skólans (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e. 

2018).  Í viðtali við kennara kom fram að einn þeirra hafði mikla reynslu af sérkennslu 

bæði í grunnskóla og í framhaldsskóla hann nefndi að ,,eftir að nýnemar starfsbrautar 

komu inn í nýnemaáfangann þá kynnist maður þeim frekar“. Fyrir tveimur árum fengu 

nýnemar starfsbrautar tækifæri til að taka þátt í  áfanga sem ætlaður er öllum nýnemum 
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skólans. Sú nýbreytni tókst mjög vel og hafa nemendur starfsbrautar verið skráðir á fyrstu 

önn sinni við skólann í þennan áfanga. ,,Ég var alveg með nemendum af starfsbraut í HLSE 

[nýnemaáfanginn] það var bara fínt“. Nemendur starfsbrautar hafa einnig fengið að fara 

með sitt námsefni og sitja í tímum með jafnöldrum sínum hjá öðrum kennurum en 

starfsbrautarkennurum. Þeir sem forsendur hafa til sækja almenna áfanga bæði með 

aðstoð stuðningsfulltrúa og án, ,,það getur verið áskorun að hafa nemendur 

starfsbrautar inn í áfanga, eitthvað sem mætti gera meira að, allir kennarar hafa gott af 

því“. Hér er kennari að lýsa hvernig það er að hafa nemanda af starfsbraut í áfanga hér 

sér, hann segir að það sé áskorun, margbreytilegum nemendahópum fylgja margvíslegar 

áskoranir. Í framhaldi er rætt við kennara um hugmynd þess efnis að nemendur 

starfsbrautar muni sækja tíma hjá öðrum kennurum með sitt námsefni og á sínum 

forsendum. Kennarar tóku vel í þá hugmynd og einn kennari segir ,,já þetta hentar vel í 

stærðfræði“ annar kennari tekur í sama streng og segir; ,,skólinn er byggður þannig upp 

að nemendur eiga að geta sest hvar sem er og unnið í sínum verkefnum“. Þetta hefur 

verið gert til að stuðla að aukinni félagsfærni og til að draga úr aðgreiningu milli 

nemenda. Nemendur brautarinnar geta sótt flesta verklegu áfanga skólans jafnt á við um 

aðra nemendur, sé áhugi hjá þeim. Þeir sem þurfa á stuðningi og aðstoð að halda fá hann 

frá stuðningsfulltrúa. Lagt hefur verið upp með það frá stofnun skólans að nemendur 

starfsbrautar séu að fullu þátttakendur í skólasamfélagi FSN og félagslífi skólans. 

Framhaldsskólabraut 1 er tveggja ára námsbraut þar sem nemandinn tileinkar sér nám á 

fyrsta þrepi. Brautin er ætluð nemendum sem luku grunnskóla með einkunnina c eða 

lægra. Nemendur sem ljúka framhaldsskólabraut 1, ljúka henni með framhaldsskólaprófi. 

Lagt er upp með að nemendur vinni jafnt með veikleika sína sem og styrkleika í námi.  

Lagt er upp með að nemendur fái fræðslu og hjálp út í atvinnulífið. Kennarar veltu fyrir 

sér hvernig skólinn gæti boðið nemendum framhaldsskólabrautar uppá aukinn stuðning 

í námi og veltu fyrir sér í framhaldi hvort ekki þurfi að halda betur utan um þá og námið 

þeirra, ,,er það ekki svona einstaklingsmiðaður stuðningur við nemendur sem nemendur 

eru að fá á brautinni“  kennarar heldu áfram ,,þurfum við ekki að styrkja nemendur, 

leggja meira upp úr því?“. Stjórnandi skólans velti einnig fyrir sér framhaldsskólabraut 1 

og velti fyrir sér af hverju nemendur ná ekki árangri í grunnskóla og telur að ástæður megi 
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meðal annars rekja til þess að ,,sumir eru með brotna sjálfsmynd, telja sig ekki geta gert 

neitt, kunna ekki að vinna og sjálfstraustið er lélegt“. 

Framhaldsskólabraut 2 er byggð upp á svipaðan hátt og framhaldsskólabraut 1 en lagt er 

upp með að nemendur ljúki námi á öðru þrepi. Þeir nemendur sem forsendur hafa til 

geta fært sig áður en þessum tveimur árum er lokið á  framhaldsskólabraut 2 á eina af 

stúdentsbrautum skólans (Sólrún Guðjónsdóttir,12. ágúst 2018). 

 Þegar litið er yfir þá þjónustu sem skólinn veitir ólíkum námshópum þá er margt 

sem skólinn leggur sig fram um að gera til að koma til móts við margbreytilegan 

nemendahóp. Í boði er nám fyrir fjölbreytta nemendahópa frá nemendum sem hafa 

greiningar um fötlun, fyrir nemendur sem hvorki falla undir starfsbrautarviðmið né 

stúdentsbrautir og svo nemendur sem ljúka munu námi á stúdentsbrautum. 

4.2.5 Sveigjanleiki í námi 

Eitt af markmiðum FSN er að bjóða upp á sveigjanleika í námi, þar sem komið er til móts 

við þarfir hvers og eins í metnaðarfullu námsumhverfi. Í gegnum greiningu gagna velti ég 

fyrir mér hvað í skólaumhverfinu endurspegli þessar áherslur og hvernig skólinn geti 

stigið frekari skref í þessa átt. Í rýnihópaviðtali við kennara ræddu þeir mikið  þann 

sveigjanleika sem starfsfólk hefur í starfi. Þeim fannst, ,,stjórnendur sýna starfsfólki 

mikinn sveigjanleika,“ og vera dugleg að ýta að því  „allskyns efni“. Eins ef fólk hefði áhuga 

á einhverju nýju þá væri því alltaf vel tekið (Kennarar 20. mars 2018). Það var  þessi 

áhersla stjórnenda að fylgja alltaf eftir áhuga starfsfólki og hvetja þá til að prófa nýjungar 

sem kennurum var tíðrætt um. Þeim fannst starfsfólk skólans hafa gott tækifæri til þess 

að sækja bæði námskeið og ráðstefnur um efni sem þau sáu að gæti komið að notum í 

kennslu. Kennarar eru duglegir að miðla reynslu sinni áfram til annarra kennara.  

Þegar tal kennara barst að sveigjanleika gagnvart nemendum og hvernig honum skyldi 

háttað þá kom annað hljóð í hópinn. Lengri var rætt um mætingar nemenda og hve illa 

nemendur mæta í kennslustundir. Skiptar skoðanir voru á því hvaða lausnir kennarar sáu 

í sjónmáli í þeim efnum. Einn kennari sagði „nemendur mæta verr en þeir gerðu.“ Hann 

væri búinn að vera lengi við skólann og upplifði skólann „frekar á niðurleið, ástandið 

verða verra og verra.“ Hann sagðist ekki vita hvað ylli því, hvort það væri agaleysi eða 

eitthvað annað  (Kennari 21. mars 2018). Þessi kennari hefur starfað lengi við skólann og 
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lá ekki á skoðunum sínum varðandi sveigjanleika í námi. Hann taldi að það þyrfti „að vera 

mætingarskylda, gera kröfu um að nemendur mæti í skólann.“ Ástæðuna sagði hann vera 

að það væri “erfitt að undirbúa kennslu fyrir 20 plús nemendur en það mæta 4“ (Kennari 

21. mars 2018). Hann hélt áfram og sagðist halda  „að sveigjanleiki gangi ekki upp miðað 

við nemendaflóruna sem er núna. Það eru bara svo margir slakir nemendur. Þeir þola ekki 

þennan sveigjanleika, þeir þurfa aðhald og að það sé fast prógramm í gangi. Um leið og 

þau finna að það er sveigjanleiki þá hætta þau að mæta“ (Kennari 21. mars 2018). 

Hugmynd hans var að gefa nemendum einingu fyrir mætingu.  

Nemendur voru ekki á sama máli og kennarar þegar kom að mætingu nemenda og 

sveigjanleika gagnvart þeim: 

ég held að ég pæli mest í þessu [sveigjanleika] persónulega því það er sú 

hlið sem ég hef fundið mest eða upplifað mest vegna veikinda. Það vantar 

meiri sveigjanleika það vantar meiri hjálp. Ég veit að kennarar taka alveg 

tillit til þess en stundum þarf aðeins meira heldur en það sem er í boði 

(Nemandi 12. mars 2018). 

Þegar kom að sveigjanleika í tengslum við verkefnavinnu nemenda þá töldu kennarar sig  

stundum  veita of mikinn sveigjanleika. Þeim fannst „eiginlega gengið á eftir þeim 

[nemendum] til þess að þau sinni náminu“. Kennarar nefndu að reynt væri að koma til 

móts við allar þarfir nemenda þegar kemur að verkefnaskilum. ,,þau hafa fengið að taka 

upp þau sem meika ekki að skrifa, þau hafa fengið að skrifa sem meika ekki að taka upp. 

Þau mega skila inn hljóðupptöku þau sem meika ekki að láta sjá sig á kynningu“ 

(Kennarar, 20. mars 2018). Auk þess hafa kennarar gefið nemendum leyfi til að flytja 

verkefni í einrúmi. Upplifun kennarar var sú að sveigjanleiki gagnvart nemendum væri 

mikill ,,það liggur við að við leyfum þeim að koma á kvöldin heim til okkar“ (Kennarar, 20 

.mars 2018). Þeir [kennararnir] töldu að flestir kennarar veittu nemendum sínum álíka 

sveigjanleika og í framhaldi veltu þeir fyrir hvort kennarar væru að ganga of mikið á eftir 

nemendum. Samhliða þessum umræðum kennara um sveigjanleika í tengslum við 

verkefnavinnu velti rýnihópur kennara því fyrir sér hvort nemendur væru að nýta sér 

greiningar sínar til að fá frekari afslátt af náminu og aukinn sveigjanleika kennara eins og  
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heyra má á eftirfarandi orðum:  

Nemendur nota greiningarnar sínar stundum til þess að losna við að gera 

eitthvað ákveðið eins og ef þau eru beðin um eitthvað þá bara; ,,ég er með 

adhd“ og og..þú mátt ekki nota það sem afsökun og sitja svo bara og trufla 

tímann með blaðri. Hef boðið nemendum að sitja hjá mér til að fá frekari 

aðstoð en þau þiggja það ekki (Kennarar 20. mars 2018).  

Í einstaklingsviðtali við kennara kom annað sjónarhorn á tilraunir nemenda til að fá 

undanþágu á verkefnum eða að skila þeim á annan hátt en ætlast er til. Hann velt fyrir 

sér hvort við værum með nægilega fjölbreytt verkefni og verkefnaskil. Meiri fjölbreytni í 

verkefnavinnu gerði það mögulega að verkum að nemendur tækjust frekar á við 

hindranir sínar eða eins og hann orðaði það:  

Mér finnst að þegar verið er að tala um sveigjanleika þá held ég að það 

verði að vera sveigjanleiki í verkefnum, hafa mismunandi verkefni, maður er 

kannski ekki með nægilega fjölbreytt verkefni. Maður gerir alltaf ákveðnar 

kröfur um skilning hjá nemendum (Kennari 21. mars 2018).  

Rýnihópur kennara ræddi lengi um sveigjanleika í verkefnaskilum og velti fyrir sér hvort 

nemendur væru að nota greiningar sínar um kvíða adhd, lesblindu o.fl. til framdráttar 

það er að nemendur væru ekki að takast á við vandamál sín. Fram kom það sjónarmið að 

hugsanlega væri þessi vandi heimatilbúinn, þ.e. kominn frá kennurum en ekki 

nemendum. Kennarar upplifa sig vera að ganga á eftir nemendum sínum líkt og foreldrar 

geri við börnin sín:  

Það er þessi mæðrun, maður á að takast á við vandamálið. Kennarar í 

þessum skóla eru mjög duglegir við að ganga á eftir nemendum. Flestir 

kennarar gera hitt og þetta fyrir nemendur og við sýnum þeim ótrúlega 

viðleitni og biðlund. Held að almennt séum við að sýna nemendum of 

mikinn sveigjanleika. (Kennarar 20. mars 2018).  

Kennarar eru hér að gefa í skyn að nemendur þurfi að takast á við vandamál sín sjálfir, að 

greiningar og önnur vandamál séu ekki afsökun nemenda til að sinna ekki náminu. Að 

stundum þurfi maður að bíta á jaxlinn og takast á við þær hindranir sem maður mætir í 
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lífinu. Í rýnihópaviðtali við nemendur kom ekkert fram varðandi sveigjanleika í námi, 

hvorki varðandi mætingu, verkefnaskil eða námsmat. 

Það var greinilegt að á sama tíma og sveigjanleiki í námi þótti mikilvægur þá þurfti 

að vera á honum einhver takmörk til að hann kæmi ekki niður á námi nemenda, þ.e. 

mikilvægt að veita sveigjanleika að ákveðnum marki. Nemendahóparnir eru ólíkir og 

vandamál þeirra oft á tíðum margvísleg. Tekið var á verkefnaskilum og ber öllum 

verkefnum að vera lokið kl. 18:00 á föstudögum. Skólameistari er sá eini sem veitt getur 

undanþágu frá þessari reglu. Reglan var sett á til að samræma verkefnaskil í skólanum. 

4.3 Stuðningur 

Í þessum kafla verður sjónum beint að stuðningi við nemendur, stuðningi við kennara, 

fjölbreyttu námsúrvali og leitað verður lausna til að þróa nám fyrir alla. 

4.3.1 Stuðningur við nemendur 

Í stefnu skólans til þriggja ára kemur fram að skólinn stefnir á að bjóða nemendum sem 

eru í fallhættu uppá aukinn stuðning í námi. Í gagnaöfluninni var lögð fyrir kennara og 

stjórnanda spurning um það hvernig þeir sjái fyrir sér að skólinn geti boðið uppá aukinn 

stuðning í námi. Á viðbrögðum viðmælandi var ljóst að skólinn væri að gera ýmislegt til 

að bjóða upp á þennan stuðning: 

Við höfum verið að vinna gegn brotthvarfi, námsráðgjafi og 

aðstoðarskólameistari hafa verið að vinna í því verkefni. Við t.d. lögðum 

könnun fyrir nýnema bæði í haust og í vor til þess að finna þá nemendur 

sem líklegir eru til þess að….svo við getum farið að vinna með þeim 

nemendum (Stjórnandi 8. mars 2018).  
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Einn kennari skólans dregur fram hversu mikilvægt það sé að finna þessa nemendur strax 

og hversu mikilvægt væri að vera í samvinnu við fjölskyldur þeirra:  

það þarf að byrja á því strax í byrjun, því við vitum svona nokkurn veginn 

þegar nemendur koma inn í skólann hvort þeir séu slakir eða brothættir. Ég 

hefði viljað meiri samvinnu við foreldra, yfirleitt gengur það best fyrir sig. Á 

fyrsta skólaárinu eða þangað til þau eru orðin 18 ára að foreldrar séu 

kallaðir meira til ábyrgðar (Kennari 21. mars 2018).  

Margir tóku undir þetta sjónarhorn að mikilvægt væri að kalla foreldra til ábyrgðar hjá 

nemendum yngri en 18 ára, Þeim fannst foreldra ekki nægilega sýnilegir varðandi nám 

barna sinna og hafa áhyggjur af því að eftir að grunnskóla sé lokið leggi foreldrar frekar 

ábyrgðina á náminu á nemendur. 

 Allir nemendur yngri en 18 ára hafa umsjónarkennara við skólann. Helstu hlutverk 

umsjónarkennara er að aðstoða nemendur við námsferil þeirra, vera til ráðgjafar um 

framvindu náms hjá nemendum, og fylgjast með mætingu og ástundun nemenda. 

Umsjónarkennarar fylgjast með skráðum athugasemdum í Innu og gera viðeigandi 

ráðstafanir ef þurfa þykir. Umsjónakennarar eru talsmenn umsjónanemenda sinna 

gagnvart stjórnendum skólans og eru tengiliðir við heimili nemenda. Nemendur voru 

spurðir um samskipti sín við umsjónakennara sinn og koma þar meðal annars fram að 

einn nemandi hafði þetta að segja ,,hún er umsjónarkennari til þess að vera 

umsjónarkennari og sjá um nemendur“, nemandinn hafði einnig þetta að segja: 

,,Hún breytti í raun ótrúlega miklu fyrir mig, hún er svona umsjónarkennari 

sem þú finnur að er þarna til að hjálpa þér, það er ekki sjálfsagt“ (Nemandi, 

12. mars 2018).   

Fleiri nemendur tóku í sama streng ,,samskipti mín voru bara fín, hann gerði allt sem hann 

átti að gera“ aðrir fundi fyrir því að eftir 18 ára aldur að vera ekki með fasta umsjónartíma 

og umsjónarkennara ,,ég vildi að ég væri með umsjónarkennara núna“ (Nemendur, 20. 

mars 2018). Hlutverk skóla er að taka við nemendum og hjálpa þeim að finna leiðir til að 

ná markmiðum sínum. Ef mæting nemenda í skólann er komin fyrir neðan 80% hefur 

skólinn það úrræði að nemandinn er boðaður í viðtal hjá umsjónarkennara sem fer yfir 

stöðu mála með honum.  Ef nemandinn er að standa sig að öll leyti nema í mætingu þá 
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er hann hvattur af umsjónarkennara til að bæta mætingu sína. Ef nemandinn stendur sig 

hvorki í verkefnaskilum né í mæting hefur umsjónarkennari samband heim til foreldra 

eða forráðamanna nemenda yngri en 18 ára. Hlutverk umsjónarkennara í slíkum tilfellum 

er að ræða bæði við nemandann og foreldra eða forráðamenn. Ef það skilar ekki 

tilskyldum árangri í betri mætingu og ástundun nemandans þá eru foreldrar boðaðir á 

fund með skólameistara og gerður er skriflegur samningur við nemandann. Sem 

stuðningsúrræði við nemendur er samningur gerður við nemandann, sem er 

einstaklingsúrræði.  Að mati skólastjóra er “þetta  ákveðið ferli sem búið er að gera lengi 

við skólann. Samningarnir eru nemendum ákveðið aðhald og eru stjórnsýslulega réttir“ 

(Stjórnandi, 8. mars 2018).  Hann telur jafnframt að slíkir samningar hafi  reynst vel og 

bendir á að nemendur hafa andmælarétt við gerð samningsins og geta komið sínum 

málum á framfæri áður en til undirritunar kemur. Þegar búið er að fara í gegnum ferlið 

sem lýst er hér að ofan þá eru foreldrar og nemandinn boðaðir á fund skólameistara 

ásamt umsjónarkennara þar sem gerður er samningur við nemandann um bætta 

ástundum og betri verkefnaskil: 

Til að sporna gegn brotthvarfi og fallhættu nemenda þá hef ég gert við 

nemendur samning um námsástundun þar sem sett eru markmið, hvað þú 

átt að gera. Lögum samkvæmt hafa nemendur andmælarétt og þarf ég að 

vera búin að kynna þeim rétt sinn. Ég get ekki rekið nemanda úr skóla án 

þess að hafa reynt allt áður. Þetta er einnig praktískur hlutur til að grípa 

nemandann áður en hann er fallinn  í ógöngur (Stjórnandi 8. mars 2018). 

Nemendur vita að ef þeir standa ekki við gerða samninga þá eiga þeir á hættu að verða 

vikið úr skóla.  Stjórnandi við skólann hefur lagt mikla áherslu á að grípa nemendur áður 

en þeir eru komnir í þá aðstöðu að það þarf að gera við þá samning:  

Við erum með þroskaþjálfa sem er með diplómu í sérkennslu, hún hefur 

verið með áfanga í náms- og starfsfræðslu og námstuðning fyrir nemendur á 

framhaldsskólabrautunum. Það er liður í stoðþjónustu skólans. Við þurfum 

að grípa þá sem þurfa stuðning áður en þeir falla út (Stjórnandi 8. mars 

2018).  
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Hann segir þessa þjónustu vera lið í að fylgja eftir stefnu menntamálaráðuneytisins: 

Í Hvítbók Menntamálaráðuneytisins kemur fram að það sé stefna 

ráðuneytisins að minnka brotthvarf úr skólum, það er það sem gengur 

fjöllum hærra. Brotthvarf á Íslandi er mjög hátt. Það að einstaklingar séu í 

brotthvarfshættu er mjög dýrt fyrir samfélagið (Stjórnandi 8. mars 2018). 

Þegar rætt var við nemendur um hvaða stuðning þeir upplifa frá starfsfólki og 

stjórnendum skólans var misjafnt um svör. Einn nemandi sem virkilega hefur þurft að 

nýta sér stuðning skólans vegna veikinda segir að samskipti sín við kennara hafi í gegnum 

árin verið ,,misjöfn samskipti, fyrsta árið mitt var öðruvísi“ vegna veikinda þá upplifir 

nemandinn að viðhorf til hans hafi breyst ,,ég er náttúrlega búin að vera mjög veik og 

samskipti við kennara gjörbreyst á þessari önn og síðustu önn“. Nemandinn setur sig í 

spor kennara og segist skilja upplifun þeirra ,,ég skil þau, ég skil þau rosalega vel. Ég væri 

orðin þreytt á þessu sjálf, ég er þreytt á þessu sjálf. Þrátt fyrir að segjast skilja kennara 

sína þá er  upplifun nemandans raunveruleg, sár og markar ákveðið vonleysi ,,það er samt 

eins og það sé verið að loka hurðunum á mann svona allt í einu“ nemandinn segir að 

þetta hafi ekki verið svona áður ,,það tóku allir vel í þetta og ég átti bara ekki til orð og 

kennarar reyndu að finna leiðir til að hjálpa mér. Sú hvatning sem nemandinn fann sé 

fyrir bý því ,,það hefur mikið breyst“ og í því tilfelli sé minna um að ,,það sé hvetjandi fyrir 

mig að reyna að halda áfram“ (Nemandi 12. mars 2018). Sami nemandi heldur áfram og 

lýsir upplifun sinni af því að standa í veikindum sem hafa haft í för með sér mikið af 

forföllum: 

Ég finn að kennararnir eru orðir svona meira þreyttir á þessu. Og það er ekki 

bara ég, ég er búin að heyra það annarsstaðar líka að nemendur sem eru í 

basli með námið eru að mæta svolítið mikið núna lokuðum hurðum 

(Nemandi 12. mars 2018). 

Í viðtalinu við þennan nemanda var greinilegt að hann gat sett sig í spor kennara og skilið 

hvernig aðstæður hans gætu reynst áskorun. Hann taldi að það gæti gagnast nemendum 

í sömu sporum og hann ef kennarar myndu í upphafi skólaárs taka umsjónarnemendur 

sína í einstaklingsviðtal. ,,Ég held að það væri rosalega gott að setjast niður með 

einhverjum og setja sér markmið fyrir skólaárin“ (Nemandi, 12. mars 2018). Kennarar sjá 
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einstaklingsmiðaðan stuðning líkt sem ákveðna lausn til að koma í veg fyrir aukið 

brotthvarf: 

Þurfum við ekki bara svona einstaklingsmiðaðan stuðning við nemendur 

eins og er á báðum framhaldsskólabrautunum. Svo að halda betur utan um 

þau eða betur utan um námið þeirra. Erum við ekki að tala um að það þurfi 

svoleiðis stuðning? (Kennarar 20. mars 2018).  

Kennara héldu áfram á þessari braut. Þeir veltu fyrir sér hvort auka fjölga þurfi leiðum til 

að nemendur fái frekari stuðning við námið sitt. Þeim fannst  „vanta eftirfylgd á 

nemendur, það eru orðnir svo margir nemendur með greiningar o.fl.  (Kennarar 20. mars 

2018). Stjórnandi skólans sér það sem stuðning að, efla framhaldsskólabrautirnar og 

reyna að ná sálfræðiþjónustu aftur inn í skólann (Stjórnandi 8. mars 2018). 

4.3.2 Stuðningur við kennara á vettvangi 

Á haustönn 2017 hittu aðstoðarskólameistari og námsráðgjafi alla umsjónarkennara við 

skólann tvisvar sinnum til að leggja línur þess efnis að fylgjast þurfi vel með skráðum 

athugasemdum í kennsluumsjónarkerfi skólans. Athugasemdir á að skrá á nemendur ef 

verkefnaskil og viðvera nemenda er ekki sem skyldi. Kennsluumsjónarkerfið er 

nauðsynlegt kennurum til að halda utan um nám nemenda sinna. Kennarahandbók var 

gefið út fyrir nokkrum árum ætluð nýjum kennurum en hún hefur ekki verið uppfærð í 

þó nokkurn tíma. Nýir kennarar fá mentor þegar þeir hefja störf við skólann. Hlutverk 

mentors er að vera tengiliður við nýja kennara og kynna þeim fyrir vinnustaðnum. Hann 

aðstoðar kennara við kennsluumsjónarkerfið moodle, Innu og leiðbeinir þeim um störf 

innan skólans. Í upphafi hvers skólaárs er nýjum kennurum boðið uppá kennslu í moodle 

og Innu, farið er yfir skólareglur og kennarahandbókina. Misjafnt er hvort nýir kennarar 

við skólann hafi reynslu af kennslu eða eru að hefja kennsluferil sinn. Í viðtali við kennara 

var rætt um miðlun upplýsinga og reynslu úr starfi. Þá kom fram sjónarhorn eins kennara 

að ,,auðvelt er að leita til samkennara eftir aðstoð og eru starfsmenn viljugir til þess að 

miðla af reynslu sinni“ (Kennarar, 20. mars 2018), á hann þá við bæði á kennara- og 

starfsmannafundum og í óformlegum samræðum. Starfsmenn skrifstofu hafa reynst 

nýjum kennurum vel, þau eru boðin og búin til að veita þá aðstoð sem þau geta. 

Stjórnendur eru mjög sveigjanlegir þegar kennarar óska eftir því að sækja námskeið 
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tengd kennslu og þeir eru duglegir að ýta að starfsfólki allskyns efni sem tengist kennslu. 

,,Boðleiðir milli okkar og stjórnenda eru stuttar sem gerir það að verkum að við finnum 

fyrir stuðningi þeirra, það er auðvelt að kíkja inn á skrifstofu hjá þeim og fá aðstoð“ 

(Kennarar, 20. mars 2018). Annar kennari tekur í sama streng og nefnir ,,að kennarar 

hafa mikið frelsi, þar sem við stýrum vinnu okkar sjálf, en getum leitað til stjórnenda eftir 

stuðningi“ (Kennari, 21. mars 2018) . Kennarar eru ágætlega duglegir að deila reynslu 

sinni bæði úr starfi, af verkefnavinnu, kennsluaðferðum og námsmati. 

Jafningjastuðningur milli starfsfólks skólans er áberandi. Starfsfólk leitar helst ráða hjá 

þeim starfsmanni sem það telur að geti aðstoðað og kennarar eru duglegir að deila nýjum 

uppgötvunum með samkennurum: 

ég leita til þeirra sem ég held að geti hjálpað mér með moodle  ég hef einnig 

leitað til kennara með hugmynd að verkefni og fengið feedback um hvernig 

ég gæti komið því í framkvæmd (Kennarar 20. Mars 2018). 

Annar kennari tekur undir orð hans og segist ,,bara spyrja næsta kennara, ef maður er 

eitthvað óviss“ (Kennara, 20. Mars 2018). Í gegnum greiningu gagna kemur fram að 

kennurum finnst helst skorta ráðgjöf til kennara vegna margbreytileika nemenda og 

frekari ráðgjöf vegna skólastefnunnar og hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. 

4.3.3 Fjölbreytt námsúrval 

Skólinn hefur boðið upp á verklega áfanga til að ná til stærri hóps nemenda með 

fjölbreyttara námsvali. Meðal annars hefur verið boðið upp á grunnteikningu, hönnun, 

spil, myndlist, leiklist o.fl. Mismunandi er hversu margir verklegir áfangar eru í boði á 

hverri önn (Stjórnandi, 7. september 2017). Lagt var upp með þessa áfanga til að mæta 

fjölbreyttum námshópum. Almenn ánægja er meðal kennara og nemenda með 

fjölbreyttara námsúrval þar sem nemendur hafa tök á því að vinna og skapa í höndunum 

sem getur veitt gleði og gefið nemendum tækifæri til að njóta (Stjórnandi, 8. mars 2018).   
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Þegar talið berst að fjölbreyttu námsúrvali segja nemendur það vera nauðsynlegt því  

áhugasvið þeirra væru mismunandi og því ekki hægt að setja alla nemendur undir sama 

hatt:  

Mér fannst æðislegt að fara í myndlist, ég hef líka farið í hönnun. Það var 

ótrúlega gott að geta brotið upp vikuna með því að skapa og gera það sem 

maður hefur líka gaman að í skólanum (Nemendur, 20. mars 2018).  

Eftir að íþróttasalurinn í skólanum var lagður niður og breytt í kennslurými hafa 

fjölbreyttari íþróttir verið í boði. Nemendur eru ánægðir með það. Í stað tíma í íþróttasal 

sem einungis bauð uppá æfingar til brennslu, þolþjálfunar og lyftinga hefur orðið 

breyting. Á haustönn 2017 var boðið uppá fjölbreyttari íþróttaáfanga þar sem útivist og 

fjallgöngur hafa verið. Á haustönn 2018 verður einnig boðið upp á jóga. Samhliða kennslu 

í íþróttasal í skólanum hefur skólinn til afnota tvær kennslustundir á viku í íþróttahúsi 

Grundarfjarðar þar sem boðið hefur verið uppá fjölbreyttar íþróttir. Allar námsbrautir við 

skólann bjóða upp á fjölbreytt námsúrval til að mæta ólíkum námshópum og hugsunin 

sú að allir eigi að geta fundið sér nám við hæfi í skólanum. Þeir nemendur sem hyggjast 

stunda iðnnám hafa tækifæri til að klára bóklegu áfangana við FSN áður en þeir sækja sér 

frekari sérhæfingu í öðrum skólum. Með fjölbreyttu námsúrvali hafa nemendur tækifæri 

til að búa lengur heima áður en þeir þurfa að sækja sér nám utan heimabyggðar. 

4.3.4 Að leita lausna til að þróa nám fyrir alla 

Í skólanum eru við með breiðan hóp nemenda sem glíma við námserfiðleika og andleg 

veikindi og það er því í okkar höndum að aðstoða þá eins vel og við getum. Við þurfum 

að skoða hvaða hindrunum við þurfum að ryðja í burtu til að nemendur fái þá aðstoð sem 

þeir eiga rétt á og hvað þurfi til að slík þjónusta verði í boði í skólanum. Í samtali við 

skólameistara og námsráðgjafa þann 7. september 2017 var rætt  um nemendur sem 

einungis komast ákveðið lagt í námi hjá okkur sbr. framhaldsskólabraut 1 sem er tveggja 

ára námsbraut. Við þurfum að finna þessa hnökra, þessa steina og taka þá í burtu þegar 

við getum það (Stjórnandi 7. september 2017). Varðandi þróun náms fyrir alla með tilliti 

til innra skipulags skólans og hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar ræddu 

kennarar um að þeim finnist skólanum hafa tekist ágætlega til:  
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Sko mér hefur fundist þetta að mörgu leyti hafa tekist mjög vel til hér í 

skólanum, nálægðin við t.d. starfsbrautina er svo mikil þannig að þeir 

nemendur sem fagfólkið á þeirri braut treysta nemendum til að fara í 

almenna áfanga gera það og það hefur gengið mjög vel (Kennari 21. mars 

2018).  

Þrátt fyrir ýmsa ávinninga þyrfti samt að huga að einhverjum breytingum til þess að 

skólinn yrði aðgengilegur fyrir alla.  

Ef við ætlum að taka á móti öllum nemendum og sinna þeim vel þá þarf líka 

að taka á móti þeim með því hugarfari (Kennarar 20. mars 2018).  

Skólameistari lagði áherslu á sína persónulegu skoðun varðandi skóla án aðgreiningar, 

ekki hvað síst vegna landfræðilegrar stöðu skólans:   

Ég hef alltaf verið á þeirri línu að skólinn er fyrir alla, við erum eini skólinn á 

þessu svæði á Snæfellsnesi og Vesturbyggð. Það er okkar upptökusvæði og 

því er okkur skylt að taka við öllum nemendum sem sækja um skólavist af 

svæðinu. Við höfum alveg pláss og fáum þar af leiðandi nemendur á öllu 

rófinu, bæði hvað varðar námsgetu, allskonar greiningar, félagsfærni eða 

ekki færni. Við þurfum bara að vera tilbúin að taka á móti þeim (Stjórnandi 

8. mars 2018). 

Kennari í rýnihópaviðtali fannst mikilvægt í skóla án aðgreiningar að nemendur 

umgengust  hver annan: 

Ég myndi segja að skóli án aðgreiningar væri þannig að nemendur væru í 

tímum en ekki í sérdeild. Held að það sé rosalega gott fyrir sjálfstraustið 

þeirra og félagslega þátt nemenda (Kennari 21. mars 2018).  

Kennarar tilgreindu nokkur skref sem þeir töldu að búið væri að taka í átt að skóla án 

aðgreiningar og þróa samhliða því leit að lausn að námi fyrir alla.  

Þau skref sem hafa verið tekin hér eru auðvitað framhaldsskólabrautirnar, þær eru 

allavega leið í gegnum grunnámið og það að nemendur starfsbrautar fari í tíma utan 

brautar annaðhvort sem fullir þátttakendur eða með sitt námsefni (Kennarar 20. mars 

2018) 
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Kennara halda áfram vangaveltum sínum varðandi skóla án aðgreiningar og það sem vel 

er gert í skólanum í tengslum við þá menntastefnu. 

Ég held að við séum að standa okkur vel með skóla án aðgreiningar. Við erum með 

mjög blandaða hópa. Við aðgreinum nemendur ekki eftir búsetu, kynhneigð eða 

öðrum þáttum.  Við erum dugleg við að benda nemendum á allskyns hjálpartæki 

við námið svo sem hljóðbækur og önnur tól sem hjálpa nemendum (Kennarar 20. 

mars 2018).  

Kennari tekur undir orð kennarahópsins og leggur áherslu á að til að þróa 

hugmyndafræðina áfram þurfi frekara samstarf við starfsbraut: 

Ég held að það þurfi að vera meira af því að nemendur starfsbrautar komi í 

tíma utan brautar. Það eru ótrúlega margir nemendur hér í skólanum sem 

eiga við einhver vandamál að stríða og maður er eiginlega bara hissa á því, 

en eitthvað verðum við að gera (Kennari 21. mars 2018). 

Kennarar voru flestir sammála því að vendinám er ákveðin leið til að efla stoðþjónustu 

skólans og auka kennslu á einstaklingsmiðaðan hátt þar sem nemendur hafa aðgengi að 

námsefni og hafa tækifæri á að hlusta á og horfa á útskýringar kennara á ákveðnu efni 

eftir þörfum: 

Þetta er svo varanlegt, þetta er videofile, ég er búin að margreyna allskonar 

aðferðir í þessu. Þegar við verðum svo komin með vendibanka, safn að 

manns eigin efni þá gæti maður mögulega kennt fleiri áfanga og einhverjir 

þeirra yrðu netáfangar (Kennarar 20. mars 2018).  

Einn kennari var ekki á sama máli, hann hefur reynslu af sérkennslu nemenda og kenna 

nemendum sem standa höllum fæti í námi. Hann telur að vendinám henti engan vegin 

nemendum sem eru slakir námslega:  

Þú færð þau ekki til þess að hlusta á efni heima, fyrirlestur eða eitthvað 

annað. Vendinám er alveg gott fyrir þroskaða einstaklinga, ekki fyrir þá sem 

eru veikari eða fyrir þá sem eru miðlungsnemendur, það er mitt mat 

(Kennari 21. mars 2018).  
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Hinir kennararnir voru ekki á sama máli og töldu vendinám vera lausn fyrir 

stoðþjónustunemendur til lausnaleitar. Ef virkilega er unnið samkvæmt hugmyndafræði 

vendináms, þá tekur kennari upp t.d. myndaband með útskýringum því nemendur eru 

mislengi að læra. Sumir nemendur þurfa að horfa á myndabandið oftar til að ná 

innlegginu. Aðrir þurfa að geta kíkt á myndbandið aftur og aftur. ,,Minn draumur er að 

við verðum komin með þéttan banka af allskonar úrskýringum sem nemendur hafa 

tækifæri til þess að skoða aftur og aftur“ (Kennarar, 20. mars 2018). 

Stoðþjónustunemendur sem hafa ekki alltaf tök á því að mæta í skólann vegna veikinda, 

kvíða eða annarra ástæðna geta því náð í fyrirlestur í vendinámsbankann sinn og leyst 

verkefnin sín (Kennarar, 20. mars 2018). Við greiningu gagna kemur í ljós að FSN sé að 

gera ýmisleg þegar kemur að því að koma til móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir 

nemenda sinna. En gott starf má sífellt bæta. Líkt og kemur fram hér að ofan þá er margt 

sem skólinn getur bætt sig í til að koma í veg fyrir aðgreiningu nemenda. Til að mynda 

má nefna frekari ráðgjöf til kennara um hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar og 

hvað felst í að koma í veg fyrir aðgreiningu.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla dreg ég saman helstu niðurstöður og skoða þær í ljósi þeirra fræða sem 

ég nýtti sem undirstöður í þessu verkefni. Tilgangur rannsóknarinnar var að greina þá 

þjónustu sem stendur nemendum til boða og hvernig FSN vinnur í anda 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Markmið rannsóknarinnar var að finna 

hvaða þætti skólastarfsins í FSN megi þróa áfram til  að koma betur til móts við náms- og 

félagslegar þarfir ólíkra nemendahópa óháð getu. Rannsóknarspurningin var ,,Hvaða 

leiðir nýtir FSN til að koma til móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir nemenda?“ 

 Þegar litið er á niðurstöður úr þeirri gagnaöflun sem átti sér stað í 

rannsóknarferlinu verður ekki annað séð en að skólinn hafi lagt sig fram um að þróa leiðir 

til að koma til móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir nemenda. Þar ber fyrst að nefna 

hugmyndafræði skólans en hún byggir á einstaklings- og verkefnamiðuðu námi þar sem 

leiðsagnarmat er í forgrunni og mikið lagt upp úr persónulegum samskiptum milli 

kennara og nemenda. Einstaklings- og verkefnamiðað nám gefur kennurum frekara 

tækifæri til þess að mæta nemendum námslega, koma til móts við þarfir þeirra þar sem 

stuðst er við upplýsingatækni og því auðveldara að aðlaga námsefni og uppsetningu á 

áföngum að nemendum. 

Fræðimenn leggja ríka áherslu á að til að takmarki um hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar sé náð þurfi nemendur að öðlast bæði félagslega hlutdeild í 

skólasamfélaginu og fá menntun á eigin forsendum (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. 

Marinósson, 2007). Yadav (2015) bendir á að hugmyndum um nám án aðgreiningar sé 

náð þegar námsumhverfi nemenda með fötlun sé ekki hægt að greina frá öðrum 

nemendum (Yadav, 2015). Starfsbraut skólans er ætluð nemendum með 

fötlunargreiningar. Í gegnum gagnagreiningu sá ég að skólinn er duglegur að leita leiða 

til að nemendur starfsbrautar verði hluti af námssamfélagi FSN. Á starfsbraut skólans er 

lögð mikil áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem nemendur fá menntun á eigin 

forsendum og lögð er mikil áhersla á félagslegan þátt nemenda í skólasamfélaginu. Í 

upphafi var þessi braut staðsett í stofunni Rein á neðri hæð skólans en var flutt upp á efri 

hæð skólans haustið 2017. Þessi flutningur hefur haft þær breytingar í för með sér að 

nemendur taka frekar þátt í félagslegum samskiptum en áður var þar sem mikill fjöldi 
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nemenda situr í sófasettum fyrir utan starfsbrautina. Nemendur brautarinnar taka þátt í 

félagslegum samskiptum sem þar eiga sér stað og eru þátttakendur í skólasamfélaginu. 

FSN hefur ennfremur stigið skref í átt að skóla án aðgreiningar með því að skapa 

nemendum starfsbrautar tækifæri til að sækja almenna áfanga í skólanum, hvort sem 

þeir eru að fullu þátttakendur eða koma með eigið námsefni til að vinna  í áföngum hjá 

viðkomandi kennurum. Nemendur hafa einnig tækifæri til þess að taka áfanga utan 

brautar bæði á sínum forsendum og sem fullir þátttakendur í áfanganum. Niðurstöður 

benda til þess að nemendur eru almennt jákvæðir fyrir því að nemendur starfsbrautar 

sæki kennslustundir með þeim á sínum forsendum með sitt námsefni og séu þar með 

hluti af skólasamfélaginu. Sú hugsun kennara að þeir aðgreini ekki nemendur eftir 

búsetu, kynhneigð, eða öðrum þáttum né sáu ekkert því til fyrirstöðu að nemendur 

starfsbrautar sæki áfanga hjá þeim, ef ekki í fullu námi þá með sitt námsefni á sínum 

forsendum, ber vott um viðhorf í anda hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar.  

Í samtali við skólameistara hafa komið upp hugmyndir um að reyna að leggja 

starfsbrautina að einhverjum hluta niður með því að taka niður þá hindrun sem 

skólastofa starfsbrautar er. Í samtali okkar hafa komið upp hugmyndir um að færa 

kennslustundir starfsbrautar niður í stóra salinn og fá fleiri kennara til þess að koma að 

kennslu nemenda á brautinni. Sú nýjung var gerð á haustönn 2018 að tveir 

verkgreinakennarar kenna á starfsbrautinni, annarsvegar myndlist og hins vegar hönnun. 

Skólinn leit á það sem tækifæri fyrir kennara til að auka sýn sína á fjölbreytileika nemenda 

í skólanum. Ávinningurinn er einnig nemenda þar sem þeir fá tækifæri til þess að kynnast 

nánar kennurum skólans og hitta þá í kennslufræðilegu umhverfi. Með því að gefa 

almennum kennurum tækifæri til að kynnast nemendum starfsbrautar erum við að finna 

þá hnökra og þá steina og taka þá í burtu þegar við getum það s.s. þær hindranir sem á 

vegi okkar í vegferðinni að skóla án aðgreiningar verða.  

Að taka niður hindranir í skólaumhverfinu þarf að vera eitt af markmiðum skólans og 

skoða hvernig hægt er að þróa áfram frekari hugmyndir um skóla án aðgreiningar. Þau 

skref sem tekin hafa verið varðandi starfsbrautina og þær hugmyndir sem eru á borðinu 

varðandi brautina eru í anda skóla án aðgreiningar, þótt ekki hafi verið stuðst beint við 

hugmyndafræðina í þeirri vinnu þegar sú hún fór fram. Í aðdraganda þessarar rannsóknar 
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eru starfsmenn skólans orðnir mun meðvitaðri um hugmyndafræðina. Skólameistari 

hefur óskað eftir því að rannsakandi muni setja á laggirnar vinnuhóp sem hafa mun það 

hlutverk að skoða og leggja drög að menntun fyrir alla og menntastefnu 2030. 

Shapon-Shevin (2010) telur að margbreytilegt skólaumhverfi snúist um að skapa 

lærdómssamfélag þar sem allir meðlimir séu virtir og sýnd alúð (Shapon-Shevin, 2010). Í 

gegnum rannsóknina komu fram mörg dæmi um að virðing er borin fyrir margbreytileika 

nemenda og að skólinn reynir eftir fremsta megni að koma til móts við hvern nemanda. 

Skólasamfélag FSN viðurkennir margbreytileika nemenda í mörgum þáttum sem eykur 

félagslega færni nemenda brautarinnar og veitir þeim frekari fullvissu um samfélagslega 

þátttöku. Skólinn hefur tekið nokkur markviss skref til að skapa skólasamfélag án 

aðgreinings en á enn eftir að stíga fleiri til  að taka niður þá hindrun sem starfsbrautin er, 

til að teljast að fullu skóli án aðgreiningar. Skólinn hefur ávallt lagt mikið upp úr því að 

allir nemendur skólans séu að fullu þátttakendur í skólasamfélaginu. Stjórnendur skólans 

eru meðvitaðir um margbreytileika nemenda og hafa lagt upp með að allir nemendur 

skólans upplifi sig sem hluta af skólasamfélaginu og það endurspeglar þann góða 

skólabrag sem einkennir skólann. Við skólann eru tvær framhaldsskólabrautir, 

starfsbraut og almennar stúdentsbrautir og með því er skólinn að koma til móts við 

breiðari hóp nemenda. Flestir nemendur ættu því að geta fengið nám við hæfi. Það sem 

einkennir skólabrag FSN einna helst er að allir nemendur skólans eru jafngildir 

þátttakendur í skólasamfélaginu óháð því á hvaða braut þeir stunda nám og gagnkvæm 

virðing ríkir á milli kennara og nemenda sem og innbyrðis milli nemenda.  

Susan Tetler (2005) bendir á að skóli án aðgreiningar snúist um viðhorf og 

sameiginlega ábyrgð, að skapa þurfi jákvætt viðhorf til hugmyndafræðinnar hjá öllu 

starfsfólki skólans. Hún bendir enn frekar á að skóli án aðgreiningar sé samvinnuverkefni 

skóla þar sem starfsfólk þurfi að vera samstíga og leggja sama skilning í 

hugmyndafræðina. Hermína Gunnþórsdóttir (2010) telur að skortur á samvinnu og 

samtali milli kennara sé helsti vegatálminn í átt að skóla án aðgreiningar (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Í gegnum rannsóknina kom í ljós að innan skólans er skortur á 

markvissu samtali um skóla án aðgreiningar milli starfsmanna. Samtöl og aukin fræðsla 

um hugmyndafræðina og skyldur okkar gagnvart henni sem opinberri skólastefnu er 
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nauðsynlegt að eigi sér stað innan veggja skólans. Líkt og kom fram í skýrslu 

Evrópumiðstöðvarinnar (2017) er ekki unnið nægilega mikið með hugtakið til að 

sameiginlegur skilningur á hugmyndafræðinni verði til innan umhverfisins. Bundnar eru 

væntingar um vinnuhópinn sem mun hafa það hlutverk að vinna að menntun fyrir alla og 

menntastefnu 2030. Ég geri ráð fyrir því að sá vinnuhópur muni leggja aukna áherslu á 

samtal um hugmyndafræðina og hugtakið skóli án aðgreiningar í þeirri vinnu.  

Innan hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er mikilvægt að skapa nemendum 

aðstæður og námsumhverfi sem kemur til móts við ólíka nemendur (Hafdís 

Guðjónsdóttir 2003). Í gegnum rannsóknina greindi ég vísbendingar um að skólinn reyni 

að koma til móts við ólíka námshópa innan skólans. Sem lið í þjónustu í boði fyrir ólíka 

námshópa er starfsbrautin og framhaldsskólabrautir skólans. Á starfsbraut fá nemendur 

einstaklingsmiðað nám, ráðgjöf og stuðning þar sem hverjum nemanda er mætt þar sem 

hann stendur námslega. Á framhaldsskólabrautinni fá nemendur stuðning og ráðgjöf 

bæði frá sérkennara og ráðgjafa skólans við heimanám og skipulagningu á náminu. 

Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku er lögbundin 

þjónusta sem í boði er fyrir ólíka námshópa. Líkt og kom fram í niðurstöðum þá vita flestir 

kennarar af móttökuáætluninni en veita henni litla athygli þar sem þeir telja hana í 

höndum námsráðgjafa og íslenskukennara og því lítið koma sér við. Samt sem áður hafa 

flestir kennarar skólans verið með nemendur með annað móðurmál en íslensku í 

kennslustund hjá sér. Móttökuáætlunin er einn af þeim þáttum í skólastarfinu sem þróa 

þarf áfram með samvinnu allra kennara svo hægt sé að koma betur til móts við nemendur 

með ólíkar þarfir. Áætlunin er tilvalin vettvangur undir samtal og samvinnu kennara til 

að greina hana með það fyrir augum að mæta ólíkum námshópum. Mikilvægt er að 

kennarar komi að gerð áætlunarinnar svo hún nái frekar að festast í sessi og markmið 

áætlunarinnar verði markvissari. Rannsóknin hefur leitt í ljós að mikilvægt er að koma til 

móts við ólíka nemendahópa þar sem allir nemendur eiga rétt á námi óháð frávikum og 

greiningum. Skólanum ber að fara að lögum og reglugerðum og hefur hann lagt upp með 

að gera vel það sem gert er, sbr. væntanlegum vinnuhóp um menntun fyrir alla.   

Bandura (1997) bendir á að trú nemenda á eigin getu og hæfni geti leitt til sterkari 

sjálfsmyndar og frekari stjórn einstaklingsins á því hvernig hann upplifir náms sitt. Í 
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rannsókninni kom í ljós að skólinn er að bjóða upp á stuðning og ráðgjöf til nemenda við 

námið. Í vinnu með nemendum er mikilvægt að hjálpa þeim að öðlast trú á eigin getu svo 

þau öðlist frekari trú á eigin getu til að sinna náminu sínu. Um 35% nemenda í skólanum 

eru með greiningar eða frávik af einhverju tagi. Greiningarnar tala sínu máli og í nokkrum 

tilfellum hafa hvorki kennarar né ráðgjafi þekkingu til þess að veita sérfræðiaðstoð og því 

kemur aukin þörf á sálfræðingi frekar í ljós. Í niðurstöðum kom fram aukin þörf fyrir 

ráðgjöf og stuðning við nemendur og viðmælendur kalla einnig eftir fagmenntuðum 

einstaklingi til þess að hjálpa þeim að ná utan um nám sitt. Eitt af markmiðum skólans 

ætti því að vera að fá menntaðan námsráðgjafa til starfa og auka aðgengi nemenda að 

sálfræðingi. Þessa tvo þætti má þróa áfram sem leið skólans til þess að koma til móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemenda.  

Framhaldsskólanemar standa ekki jafnfætis grunnskólanemendum þegar kemur 

að geðheilbrigðisþjónustu þar sem sú þjónusta er lögbundin fyrir grunnskólanemendur. 

Rannsóknir hafa sýnt að á framhaldsskólaárunum eykst tilfinningavandi nemenda sem 

sýnir fram á að þörfin er ekki minni í framhaldsskólum en í grunnskólum (Embætti 

landlæknis, 2015). Þær leiðir sem skólinn hefur nýtt er að bjóða upp á viðtöl hjá ráðgjafa 

sem sinnir hlutverki námsráðgjafa, nemendur yngri en 18 ára hafa allir umsjónarkennara 

sem er talsmaður nemenda sinna, sér um foreldrasamskipti og er nemendum innan 

handar við skipulagningu á námi þeirra. Almenn ánægja er hjá nemendum með 

fyrirkomulag og hlutverk umsjónarkennara. Kennurum aftur á móti fannst að skólinn yrði 

að auka leiðir til að nemendur fái aukinn stuðning og aðhald. Í einstaklingsviðtali við 

nemanda kom fram hugmynd að bættri þjónustu við nemendur. Sú hugmynd byggir á því 

að umsjónarkennari hitti í upphafi skólaárs þá nemendur sem hann hefur í sinni umsjá 

og í sameiningu setja þeir niður á blað markmið í áfangavali fyrir skólaárið, hvaða 

markmið hann ætli að hafa að leiðarljósi fyrir skólaárið og hvernig hann ætli að haga námi 

sínu, verkefnaskilum og mætingu. Þetta plagg yrði svo yfirfarið á miðri önn og svo í 

upphafi næstu annar. Þessi hugmynd er ákveðið mótsvar við vangaveltum kennara um 

að auka þurfi leiðir til að nemendur fái aukinn stuðning og aðhald við nám sitt. Nemendur 

sem ekki hafa sinnt námi sínu sem skyldi og farið í gegnum ferli með umsjónarkennara 

og foreldrum hafa möguleika á gerð samnings við skólameistara sem veitir ákveðið 

aðhald í námi. Þessir samningar eru gerðir til þess að hvetja nemendur til náms og til að 
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koma í veg fyrir brottfall þeirra úr skólanum. Þann lærdóm má draga af ráðgjöf og 

stuðningi við nemendur að skólinn stendur sig vel í því sem hann er að gera. Þörf er á 

sálfræðiþjónustu fyrir nemendur og öflugra stoðþjónustukerfi innan skólans. Með því að 

styrkja stoðþjónustu skólans þá er skólinn enn betur í stakk búin til þess að koma til móts 

við nemendur og veita þeim þann stuðning og ráðgjöf sem þeir þurfa á að halda. 

Moen (2008) leggur áherslu á einstaklinginn í kennslufræðilegri nálgun, að hann og 

námslegar þarfir hans séu í forgrunni. Þannig að á sama tíma og kennarar þurfa að skapa 

öllum nemendum aðstæður til náms þá þurfa þeir að leggja sig fram um að taka tillit til 

hvers nemanda og mæta honum þar sem hann er staddur (Moen, 2008). Í gegnum 

rannsóknina kom fram að skólinn hefur áhuga á að tengjast atvinnulífinu með því að 

bjóða upp á vettvangsnám. Eitt af markmiðum skólans frá upphafi hefur verið að tengja 

skólastarfið við atvinnulífið. Nemendur í líffræði hafa fengið að fara í Vör sem er 

sjávarrannsóknarsetur Breiðarfjarðar sem staðsett er í Snæfellsbæ og unnið verkefni sem 

tengjast störfum setur síns. Í skólanum eru tveir áfangar sem nemendur á 

framhaldsskólabraut 1 og 2 þurfa að sækja, áfangarnir eru annarsvegar starfsnám á 

vinnustað og hins vegar náms- og starfsfræðsla. Báðir áfangarnir eru nýlegir og því lítil 

reynsla komin á þá.  

Starfsbraut skólans er einnig í tengslum við atvinnulífið sem hefur þann tilgang að 

þjálfa nemendur í störfum á vinnumarkaðnum að loknu námi. Markmið þess er að kynna 

þeim atvinnulífið með þeim skyldum og þeirri ábyrgð sem því fylgir. Nemendur fara 

annað hvort einir eða með stuðningsfulltrúa með sér. Allt eftir þörfum hvers og eins. Á 

haustönn 2018 hófst nám á fiskeldisbraut í samstarfi við Verkmenntaskóla Austurlands, 

Arnarlax og Vesturbyggð. Engin reynsla er komin á það nám en mikilvægt er að þróa 

brautina áfram sem leið skólann til að koma til móts við ólíka nemendahópa. Mikilvægt 

er að skapa frekari tengsl við atvinnulífið til að auka fjölbreytni í skólastarfi. Áhugi og vilji 

er hjá stjórnendum skólans til samstarfs og til skólans hafa leitað fyrirtæki úr 

nærumhverfinu sem hafa áhuga á að tengja verkefni nemenda við starfsemi sína. En það 

getur reynst flókið ferli að koma á vinnustaðarnámi. Huga þarf að því hverjir mega kenna 

á vinnustöðunum og hvort þeir hafi leyfisbréf til kennslu. Það sem helst hefur komið í veg 

fyrir frekara samstarf við atvinnulífið er þó fjármagn skólans. Kostnaður liggur í gerð 
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námsskrár og greiða þarf starfsmanni fyrir slíka vinnu, greiða gæti þurft starfsmanni á 

starfsnámsstaðnum fyrir umsjón með náminu og fámennir hópar nemenda eru mjög 

kostnaðarsamir. 

Tony Booth (2005) telur að viðhorf hafi mikil áhrif á hvernig til takist að innleiða 

hugmyndafræðina, en starfsfólk þarf bæði vettvang og sveigjanleika til að vinna með 

eigin viðhorf til margbreytileika nemenda og finna leiðir til að koma til móts við ólíkan 

bakgrunn þeirra og getu. Við greiningu gagna kom í ljós að skólinn leitast við að vera 

sveigjanlegur þegar kemur að námi. Til að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar nái fram 

að ganga þarf námsskrá skólans að vera bæði skýr og sveigjanleg þannig að hægt sé að 

laga hana að margbreytilegum hópi nemenda þar sem nám nemenda er í forgrunni. 

Sveigjanleiki í námi er eitt af markmiðum FSN. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til 

kynna að kennarar hafa frelsi og sveigjanleika til að vera verkstjórar yfir eigin áföngum 

og skapa sér aukna þekkingu með því að sækja námskeið og fyrirlestra. Stjórnendur eru 

duglegir að ýta að starfsfólki efni tengt nýjungum í kennslufræðum, kennsluaðferðum og 

námsmati og hvetja þá til þekkingarleitar. Sem liður í innleiðingu skóla án aðgreiningar 

er einnig mikilvægt að hvetja nemendur til þekkingarleitar með því að skapa þeim slíkt 

námsumhverfi. Sveigjanleiki í FSN byggir á kennsluháttum sem hafa leiðsagnarmat að 

leiðarljósi, þar sem nemendur stunda uppgötvunarnám og lausnaleit sem gera þá virkari 

og ábyrgari fyrir eigin námi (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, a. 2017). Sveigjanleiki í námi er 

einn af styrkleikum skólans, þar sem kennarar hafa frelsi til þess að skapa gott 

námsumhverfi sem gefur þeim tækifæri til að koma til móts við námslegar þarfir 

nemenda.  

Florian (2012) telur að margbreytileiki nemenda hafi í för með sér breytingar á 

starfsumhverfi kennara þar sem greiningum hefur fjölgað, þeir þurfi því að beita 

fjölbreyttari kennsluaðferðum og huga að kennsluháttum sem koma betur til móts við 

fjölbreytileika nemenda.  Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom í ljós að kennarar eru 

að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og mikil verðmæti liggja í mannauði skólans. Við 

skólann starfa auk kennara tveir sérkennarar með viðbótarmenntun í þroskaþjálfun, 

annar þeirra sinnir kennslu á starfsbraut og framhaldsskólabraut, auk þess veitir hann 

nemendum framhaldsskólabrautar stuðning og aðhald í námi. Hinn starfar sem 
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deildarstjóri starfsbrautar, hans hlutverk er að auka aðgengi fatlaðra nemenda í 

skólaumhverfinu og taka niður hindranir sem á vegi þeirra verða. Við skólann starfar 

einnig ráðgjafi sem sinnir starfi námsráðgjafa. Starfsfólk skólans er mjög umhugað um 

nemendur sína og allir leggja sig fram um að veita nemendum ráðgjöf eftir bestu vitund.  

Hafdís Guðjónsdóttir (2003) segir að í skóla án aðgreiningar sé gerð krafa um 

samvinnu milli allra kennara til að finna leiðir til að koma sem best til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). Innan skólans er auðvelt fyrir 

starfsfólk að leita aðstoðar hjá samstarfsfólki í hinum ýmsu málum sem upp geta komið 

í kennslu, við verkefnayfirferð eða námsefnisgerð. Starfsandinn er góður og milli 

starfsmanna ríkir mikill jafningjastuðningur sem er ómetanlegur. Allir eru boðnir og búnir 

að rétta starfsfélaga sínum hjálparhönd sé þess þörf, allt frá persónulegum málum til 

skipulagningar á áfanga. Stuttar boðleiðir eru til stjórnenda skólans og auðvelt er að leita 

til þeirra sé þess þörf. Í niðurstöðum kemur fram að kennarar leita til hvers annars eftir 

stuðningi og eru duglegir að ræða sín á milli það sem vel gengur og leita ráða við því sem 

verr gengur. Stjórnendur hvetja kennara til að ræða saman og deila því sem þeir eru að 

gera á fag- og kennarafundum og leita ráða hjá hvor öðrum.  

Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að kennara finni leiðir í kennslu til að koma til 

móts við margbreytilegar þarfir nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2003). FSN býður upp á 

breytt námsframboð fyrir nemendur. Kennarar skólans leggja mikið upp úr fjölbreyttri og 

margbreytilegri kennslu. Upplýsingatæknin hefur haft þær breytingar í för með sér á 

störfum kennara að þeir hafa frekar tök á því að útfæra námsefni til hæfis ólíkum 

námshópum með lausna- og þekkingarleit sem verkefnavinnu. Kennarar aðstoða og 

kynna fyrir nemendum fjölbreyttar aðferðir og verkfæri sem þeir geta notað sem 

stuðning í námi. Skólinn hefur einnig verið að þróa sig áfram í framboði á verklegu námi 

líkt og hönnun, grunnteikningu, myndlist, leiklist og fatahönnun. Skólinn lítur á það sem 

hlutverk sitt að reyna að koma til móts við fjölbreytta hópa nemenda ekki einungis í 

kennsluaðferðum og kennsluháttum heldur líka í framboði á áföngum. Verklegu 

áfangarnir standa nemendum skólans til boða óháð því á hvaða braut þeir stunda nám. 

Fjölbreytt námsúrval við skólann gerir það að verkum að flestir nemendur eiga að geta 

fundið nám við hæfi og sótt áfanga sem vekja áhuga þeirra. Til að auka enn á fjölbreytni 



86 

í námsúrvali þá eru í boði skemmtilegir íþróttaáfangar líkt og kom fram í niðurstöðum. Á 

haustönn 2018 er boðið uppá bæði jóga og útivist sem felur í sér gönguferðir í náttúrunni. 

Fjölbreytni í námsframboði og margvíslegar leiðir skólans til að koma til móts við stærri 

hópa nemenda er einn af styrkleikum skólans.  Starfsfólk leggur sig fram við að skapa 

nemendum námsumhverfi þar sem þeir eiga að upplifa að þeir skipti máli innan 

skólaumhverfisins.  

Í Aðalnámsskrá Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2011) segir að 

námsmat eigi að byggja á margvíslegum aðferðum þar sem metnir eru þeir þættir er snúa 

að náminu, þar með talið, hæfni, leikni og þekking sem nemendur öðlast. Aðferðir til 

námsmats geta verið margvíslegar, munnlegt, verklegt, símat, lokamat og jafningja- og 

sjálfsmat (Aðalnámsskrá, 2011). Við FSN er boðið upp á fjölbreytt námsmat, sem byggir 

á hugmyndafræðinni um leiðsagnarmat þar sem nemendur fá verkefnin sín metin frá viku 

til viku. Leiðsagnarmatið hefur í för með sér að engin lokapróf eru við skólann. Kennarar 

eru með leiðsagnarmat inni í öllum áföngum og öllum brautum skólans. Tilgangur þess 

er að gera nemendur meðvitaðri um það hvað þeir eru að læra, til hvers kennari ætlast 

til af þeim og hvernig þeir læra. Matið byggist upp á því að kennarar gefa nemendum 

góða endurgjöf sem þeir geti nýtt sér til að bæta verkefni sín og vera meðvitaðri um það 

sem bæta þarf. Sú fjölbreytni sem er í námsmati skólans gerir það að verkum að hann á 

auðveldara með að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Starfsfólk skólans telur að 

með því fái nemendur tækifæri til þess að sýna sterku hliðar sínar í námi og tækifæri til 

þess að bæta veikari hliðar með góðri endurgjöf frá kennara. Með því eru kennarar að 

koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennsluhættir skólans séu að mörgu 

leyti einstaklingsmiðaðir. Skólinn fór þá leið að ramma inn skólastarfið og til að auðvelda 

nemendum að halda utan um námið sitt voru settar upp verklagsreglur sem miða að því 

að verkefnaskil hjá öllum nemendum skólans er á föstudögum kl. 18:00. Með því eiga 

flestir nemendur og kennarar skólans að hafa lokið vinnuviku sinni. Nemendur eru hvattir 

til að sækja allar kennslustundir, sækja verkefnatíma og nota eyður í stundatöflu til að 

sinna náminu. Með því hafa þeir tækifæri til að fá aðstoð við námið og mögulega minnka 
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heimanámið ef þeir hugsa um skólann sem vinnustað sem hefur vinnutíma frá 8:30 til 

15:25.  

Þegar litið er yfir niðurstöður kemur í ljós að skólinn er sífellt að leita lausna til að þróa 

nám fyrir alla. Skóli án aðgreiningar er ferli sem er í stöðugri mótun. Skólinn leitar leiða 

til að taka niður hindranir til að koma í veg fyrir aðgreiningu, hann þarf hins vegar að setja 

sér skýrari langtímamarkmið varðandi hugmyndafræðina sem nauðsynlega leið til að 

stíga eitt skref í einu í átt að skóla án aðgreiningar.  
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6 Lokaorð  

Í rannsókninni hef ég reynt að leita svara við rannsóknarspurningunni minni sem var 

Hvaða leiðir nýtir FSN til að koma til móts við ólíkar náms- og félagslegar þarfir nemenda 

? Í upphafi greindi ég þá þjónustu sem nemendum stendur til boða og greindi hvernig 

FSN vinnur í anda hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Við greiningu 

stofnunarinnar var margt sem kom mér á óvart, ég hafði til að mynda ekki gert mér grein 

fyrir fjölda rýma innan skólans sem ætluð voru nemendum bæði til að sinna námi og til 

afþreyingar. Það var ekki fyrr en ég fór í vettvangsheimsókn á eigin vinnustað og skrásetti 

rýmin í skólanum sem ég sá það. Annað sem kom mér á óvart var sú þjónusta og sá 

stuðningur sem nemendum stendur til boða innan skólans. Hann var töluvert meiri en ég 

hafði í raun gert mér grein fyrir, það eru mörg mál sem ekki eru á allra vörum í skólanum. 

Sveigjanleikinn var einnig meiri en ég hafði gert mér grein fyrir.  

Markmið mitt með þessari rannsókn var að finna þætti í starfi skólans sem þróa 

megi áfram til að koma betur til móts náms- og félagslegar þarfir ólíkra nemendahópa 

óháð getu. Von mín er sú að rannsóknin muni hafa áhrif innan skólans, að þær verði 

hvatning til stjórnenda og starfsmanna hans um að koma í veg fyrri frekari aðgreiningu. 

Rannsóknarferlið frá hugmynd til lokaorða hefur haft áhrif á mig, ég hef dregið mikinn 

lærdóm af þessari vinnu og því fólki sem ég hef átt samtal við vegna rannsóknarinnar. 

Skilningur minn á hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar hefur aukist til muna með 

því að lesa mér til um fræðin og hafa starfsvettvang minn til viðmiðunar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar tel ég að munu nýtast skólanum til að þróa hugmyndafræðina en frekar 

og styrkja starfsfólk og nemendur í átt að skólasamfélagi án aðgreiningar.  
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Viðauki A: Leyfisbréf til skólameistara 

 

 
Grundarfjörður 4. september 2017 

 

Skólameistari Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

Hrafnhildur Hallvarðsdóttir 

 

Undirrituð óskar eftir leyfi skólameistarar til að vinna að starfendarannsókn innan 

skólans í tengslum við M.Ed. verkefni mitt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsóknin mun fara fram á tímabilinu september´17 til maí´18.  

Helstu einkenni starfendarannsókna eru meðal annars að rannsakendur skoða og 

ígrunda starf sitt með það að markmiði að þróa það og bæta. Tilgangur rannsóknar 

minnar er að skoða hvernig FSN getur komið betur til móts við nemendur í skólanum út 

frá hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafi 

veitt leyfi fyrir þessari rannsókn eftir að hafa haft tækifæri til að spyrja út í rannsóknina. 

 

 

 

 _______________________________                 ________________________________ 

                  Sigríður G Arnardóttir    Hrafnhildur Hallvarðsdóttir 

        Meistaranemi við Háskóla Íslands   Skólameistari 
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Viðauki Á: Tilkynning til Persónuverndar 
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Viðauki B: Spurningalistar 

Spurningalisti vegna viðtals við skólameistara: 

a. Hvernig skilgreinir skólinn hlutverk sitt að þínu mati og hvernig skilur skólinn 

hlutverk sitt? 

b. Í stefnu skólans til þriggja ára kemur fram að skólinn stefnir á að bjóða nemendum 

sem eru í fallhættu upp á aukinn stuðning í námi. Hvernig ætlar skólinn sér að gera 

það? 

c. Í stefnu skólans til þriggja ára kemur fram að skólinn ætlar sér að efla stoðþjónustu 

við nemendur sem eru í brotthvarfshættu. Af hverju þarf skólinn að fara í þessa 

vinnu og hvernig ætlar skólinn sér að efla stoðþjónustu við nemendur? 

d. Í sömu stefnu kemur fram að skólinn telji að vendinám geti stutt við stefnu skólans 

sem miðar að því að veita einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning við nemendur. 

Hvernig telur skólinn að vendinámið geti stutt við stefnu skólans?  

e. Markmið skólans er að skapa metnaðarfullt námsumhverfi þar sem komið er til 

móts við þarfir hvers og eins með sveigjanlegu skipulagi. Hvernig ætlar skólinn sér 

að ná þessu markmiði? 

f. Hvaða leiðir nýtir skólinn til að vera sveigjanlegur það er að koma til móts ólíkar 

þarfir nemenda?  

g. Hvað telur þú auðvelda/styðja kennara skólans í að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda og hvaða áskorunum telur þú að þeir standi frammi fyrir í þessu 

verkefni? 

h. Hvernig virkjar skólinn nemendur til þátttöku í skólastarfi á eigin forsendum? 

i. Hvaða viðhorf endurspeglast í skólasamfélaginu þegar kemur til þess að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir? 

j. Hvaða skilning leggur þú í hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar, og hvaða 

skref finnist þér hafa verið tekið í þessa átt og hvað skref þurfi að taka til að þróa 

það starf áfram? 

k. Hverjar eru þínar hugmyndir varðandi skóla án aðgreiningar og hvaða skref hafa 

verið tekin eða þarf að taka til að skólinn starfi í þeim anda? 
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Spurningalisti vegna rýnihópaviðtals við kennara: 

a. Í stefnu skólann til þriggja ára kemur fram að skólinn stefnir á að bjóða nemendum 

sem eru í fallhættu upp á aukinn stuðning í námi. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að 

skólinn geti gert það? 

b. Í sömu stefnu kemur fram að skólinn ætli sér að efla stoðþjónustu við nemendur 

sem eru í brotthvarfshættu. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að skólinn geti eflt 

stoðþjónustu við nemendur? 

c. Markmið skólans er að skapa metnaðarfullt námsumhverfi þar sem komið er til 

móts við þarfir hvers og eins með sveigjanlegu skipulagi. Hvað í námsumhverfi 

skólans finnst ykkur endurspegla þessa áherslu, og hvernig gæti skólinn stigið 

frekari skref í þessa átt? 

d. Skólinn telur að vendinám geti stutt við stefnu skólans sem miðar að því að veita 

einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning við nemendur. Hvernig sjáið þið fyrir 

ykkur að hann geti og geri það? 

e. Hvaða leiðir teljið þið að skólinn nýti til að vera sveigjanlegur það er að koma til 

móts við ólíkar þarfir nemenda, og hvaða fleiri leiðir sjáið þið fyrir ykkur að hægt 

væri að nýta?  

f. Hvað í starfi/umhverfi skólans finnst ykkur hafa stutt ykkur sem fagfólk í að koma 

til móts við ólíkar þarfir nemenda og hvaða áskorunum standið þið fram fyrir sem 

ykkur finnst mikilvægt að finna lausnir á.  

g. Hvernig teljið þið að skólinn geti aukið þátttöku nemenda í skólastarfi á eigin 

forsendum? 

h. Hvernig skiljið þið hugmyndafræðina  um skóla án aðgreiningar, og hvaða skref 

finnist ykkur hafa verið tekið í þessa átt og hvað skref þurfi að taka til að þróa það 

starf áfram. 

i. Hverjar eru ykkar hugmyndir varðandi skóla án aðgreiningar og hvaða skref hafa 

verið tekin eða þarf að taka til að skólinn starfi í þeim anda? 
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Spurningalisti vegna einstaklingsviðtals við kennara: 

j. Í stefnu skólann til þriggja ára kemur fram að skólinn stefnir á að bjóða nemendum 

sem eru í fallhættu upp á aukinn stuðning í námi. Hvernig sérð þú fyrir þér að 

skólinn geti gert það? 

k. Í sömu stefnu kemur fram að skólinn ætli sér að efla stoðþjónustu við nemendur 

sem eru í brotthvarfshættu. Hvernig sérð þú fyrir þér að skólinn geti eflt 

stoðþjónustu við nemendur? 

l. Markmið skólans er að skapa metnaðarfullt námsumhverfi þar sem komið er til 

móts við þarfir hvers og eins með sveigjanlegu skipulagi. Hvað í námsumhverfi 

skólans finnst þér endurspegla þessa áherslu, og hvernig gæti skólinn stigið frekari 

skref í þessa átt? 

m. Skólinn telur að vendinám geti stutt við stefnu skólans sem miðar að því að veita 

einstaklingsmiðaða þjónustu og stuðning við nemendur. Hvernig sérð þú fyrir þér 

að hann geti og geri það? 

n. Hvaða leiðir telur þú að skólinn nýti til að vera sveigjanlegur það er að koma til 

móts við ólíkar þarfir nemenda, og hvaða fleiri leiðir sérð þú fyrir þér að hægt væri 

að nýta?  

o. Hvað í starfi/umhverfi skólans finnst þér hafa stutt þig sem fagmann í að koma til 

móts við ólíkar þarfir nemenda og hvaða áskorunum stendur þú fram fyrir sem þér 

finnst mikilvægt að finna lausnir á.  

p. Hvernig telur þú að skólinn geti aukið þátttöku nemenda í skólastarfi á eigin 

forsendum? 

q. Hvernig skilur þú hugmyndafræðina  um skóla án aðgreiningar, og hvaða skref 

finnist þér hafa verið tekið í þessa átt og hvað skref þurfi að taka til að þróa það 

starf áfram. 

r. Hverjar eru þínar hugmyndir varðandi skóla án aðgreiningar og hvaða skref hafa 

verið tekin eða þarf að taka til að skólinn starfi í þeim anda? 
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Spurningalisti vegna einstaklingsviðtals við nemanda: 

a. Hvert er hlutverk skóla? 

b. Hvað er góður skóli? 

c. Hvað er góður kennari? 

d. Hvernig líður þér í skólanum? 

e. Hvar líður þér best í skólanum, af hverju? 

f. Hvernig finnst þér aðstaðan til náms í skólanum? 

g. Hvernig eru samskipti þín við kennara og annað starfsfólk skólans? 

h. Hvernig eru samskipti þín við umsjónarkennara þinn? 

i. Hvernig sér þú fyrir þér að auka megi persónulega aðstoð/ráðgjöf í skólanum eins 

og frá námsráðgjafa o.fl.? 

j. Hvernig sérð þú fyrir þér að auka megi námslega aðstoð í skólanum? 

k. Hvernig telur þú að efla megi stoðþjónustu skólans? 
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Spurningalisti vegna rýnihópaviðtala við nemendur: 

a. Hver eru hlutverk skóla? 

b. Hvað er góður skóli? 

c. Hvað er góður kennari? 

d. Hvernig líður ykkur í skólanum? 

e. Hvar líður ykkur best í skólanum, af hverju? 

f. Hvernig finnst ykkur aðstaðan til náms í skólanum? 

g. Hvernig eru samskipti ykkar við kennara og annað starfsfólk skólans? 

h. Hvernig eru samskipti ykkar við umsjónarkennara ykkar? 

i. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að auka megi persónulega aðstoð/ráðgjöf í skólanum 

eins og frá námsráðgjafa o.fl.? 

j. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur að auka megi námslega aðstoð í skólanum? 

k. Hvernig teljið þið að efla megi stoðþjónustu skólans? 


