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Formáli 

Rannsókn þessi er 40 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í uppeldis- og menntunarfræði á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands innan námsleiðarinnar sálfræði í uppeldis- og 

menntavísindum með áherslu á áhættuhegðun og velferð ungmenna. Leiðbeinandi minn í 

verkefninu er Ragný Þóra Guðjohnsen, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og 

sérfræðingur er Guðrún Ragnarsdóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ástæða þess að ég valdi þetta tiltekna efni er sú að ég hef verið mjög hugsi yfir því hvernig 

mín skólaganga var en í stuttu máli var hún ansi grýtt. Spyr ég sjálfa mig stundum að því hvernig 

ég komst á þann stað sem ég er á í dag. Umgjörð, viðhorf og kennsluhættir í íslenskum grunn- 

og framhaldsskólum hafa breyst mikið til hins betra síðasta áratug. Ég vil trúa því að alltaf sé 

hægt að gera betur. Er því mikilvægt að halda í þá jákvæðu þróun, til þess að hvetja til enn 

frekari framþróunar á þessu sviði með það markmið að koma til móts við þarfir ungmenna, 

atvinnulífsins og samfélagsins í heild í náinni framtíð. 

Ég vil þakka dætrum mínum fyrir þá stöðugu þolinmæði sem þær hafa sýnt mér í gegnum 

þetta ferli. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þá hjálp og stuðning sem mér var 

veittur meðan á skrifum stóð. Hafrún Sigurðardóttir, móðir mín, fær sérstakar þakkir fyrir 

stuðning sinn og yfirferð yfir þetta verk. Leiðbeinendur mínir, Ragný Þóra Guðjohnsen, og 

meðleiðbeinandi, Guðrún Ragnarsdóttir, fá einnig sérstakar þakkir fyrir þann stuðning sem 

þær hafa veitt mér meðan á skrifum stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri, Kristínu Erlu Einarsdóttur. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá 

slóðinahttps://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_20

14.pdf). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég vil þakka öllum sem 

hafa lagt mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 26. maí 2019 

 

Kristín Erla Einarsdóttir 
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Ágrip 

Mikilvægur þáttur þess að tryggja jafnrétti til náms er að skólakerfi bjóði upp á fjölbreytt nám 

og komið sé til móts við mismunandi áhuga og færni nemenda. Í aðalnámskrám grunn- og 

framhaldsskóla á Íslandi eru markmið þessa efnis og talað er um að tryggja jafnvægi milli verk- 

og bóknáms. Rannsóknir hér á landi og erlendis gefa til kynna að mismikil áhersla sé á 

verknámskennslu á grunnskólastigi.  Jafnframt hefur komið fram að aðsókn á verknámsbrautir 

á Norðurlöndum hafi dregist saman og sífellt fleiri velji bóknámsbrautir.  Markmið þessarar 

rannsóknar er að rýna í framangreinda þróun með því að ræða við sjö skólastjórnendur og 

einn verknámskennara um stöðu verknáms hér á landi. Kannað er hvernig grunn- og 

framhaldsskólastigin vinna saman og hver tengsl  skólastiganna eru við atvinnulífið. Notuð var 

eigindleg rannsóknaraðferð og tekin voru átta djúpviðtöl við skólastjórnendur og kennara í sex 

grunnskólum og  tveimur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Unnið var með þrjá 

efnisflokka við vinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar: Áherslur í verknámi, samfella í 

verknámi milli grunn- og framhaldsskóla og tengsl verknáms við atvinnulífið. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar bentu í fyrsta lagi til þess að leggja þurfi meiri áherslu á 

sveigjanleika í námsframboði og kennsluháttum og samþætta megi betur bók- og verknám. 

Þannig megi koma til móts við fjölbreyttari hóp nemenda og stuðla að meiri námsáhuga og 

ánægju þeirra.  Hins vegar skorti fagmenntaða kennara og fjármagn til verknámskennslu. Þá 

var áberandi áhersla hjá viðmælendum að efla þurfi jákvæð viðhorf og virðingu fyrir verknámi 

í samfélaginu. Í öðru lagi kom fram að leggja þurfi meiri áherslu á samfellu milli skólastiga og 

upplýsingagjöf bæði til nemenda og foreldra um framboð framhaldsnáms og í  hverju það 

felist. Í þriðja lagi kom fram ákall um að grunnskólanámið sé tengt betur við atvinnulífið.  

Jafnframt að mikilvægt sé að styðjast við ákveðnar verklagsreglur í því sambandi og tryggja að 

samstarfið sé markvissara.   

Efnisorð: Grunnskóli, framhaldsskóli, verknám, námskrár, kennsluhættir, menntakerfi, 

atvinnulífið. 
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Abstract 

An important element to secure equality in education is to offer diverse course of study to 

accommodate students’ different interests and skills. Such aims can be seen in the National 

Curriculum Guide for compulsory and upper secondary schools in Iceland as they place 

emphasis on the balance between general and vocational education. Research in Iceland as 

well as internationally has indicated  that there is variable focus on vocational education at 

the compulsory school level. A well known fact in all the Nordic countries is the rising general 

education attendance in upper secondary school while the vocational education attendance 

has decreased. The aim of this study is to examine the above-mentioned trend by seeking  the 

views of principals and teachers who work at these school levels. The cooperation between 

the education levels will be examined as well as the relationship between the schools and the 

labor force. Qualitative methods were used and seven principals and one teacher were 

interviewed, from six compulsory schools and two upper secondary schools. Three issues were 

used in analysing the findings: Vocabulary education emphasis; continuum in vocabulary 

education between primary and upper secondary school; and the relationship between 

schools and the labor force. Main findings were firstly that the education offerings and 

teaching methods need to be more flexible and that general and vocational education can be 

better integrated. By doing that, a more diverse group can be accomodated both in terms of 

their interests as well as satisfaction. Financial resources are lacking as well as vocationally 

trained teachers. The participants also stressed the importance of increasing respect and 

positive views on vocational education in society. Secondly the interviewees stressed the need 

for continuum between the school levels as well as giving more information both to students 

and parents on the upper secondary educational programs that are offered. Thirdly according 

to the participants the compulsory schools need to be better connected to the labor force and 

the cooperation needs to be systematic and guided by certain procedure policies. 

Subjects: Primary school, upper secondary school, vocational education and training,  

curricula, teaching methods, educational systems. 

 

 

 

 



6 

 



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ..............................................................................................................................3 

Ágrip .................................................................................................................................4 

Abstract .............................................................................................................................5 

Efnisyfirlit ..........................................................................................................................7 

Töfluskrá ...........................................................................................................................9 

1 Inngangur ................................................................................................................. 10 

2 Íslenska skólakerfið og lykilhugtök ............................................................................ 13 

2.1 Þróun bók- og verknáms á Íslandi ................................................................................ 15 

2.1.1 Þróun list- og verknáms á grunnsskólastigi ........................................................... 16 

2.1.2 Þróun verknáms á framhaldsskólastigi.................................................................. 17 

2.2 Skólakerfið í nútímasamfélagi sem snýr að verknámi .................................................. 18 

3 Fyrirliggjandi rannsóknir sem tengjast verknámi ........................................................ 20 

3.1 Rannsóknir sem beinast að áhugahvöt nemenda og sveigjanleika í kennsluháttum í 
grunnskólum ................................................................................................................. 20 

3.2 Rannsóknir sem beinast að námsvali á framhaldsskólastigi og brotthvarfi nemenda 22 

3.2.1 Fjárfesting samfélagsins í menntun ....................................................................... 22 

3.2.2 Foreldrar og námsval og námsgengi barna þeirra ................................................ 22 

3.2.3 Viðhorf og væntingar ungs fólks til menntunar .................................................... 24 

3.3 Þörf nýrra rannsókna og rannsóknarspurningar .......................................................... 26 

4 Aðferð ...................................................................................................................... 27 

4.1 Rannsóknarsnið ............................................................................................................ 27 

4.2 Framkvæmd rannsóknar .............................................................................................. 27 

4.3 Þátttakendur ................................................................................................................. 28 

4.4 Skráning og greining gagna........................................................................................... 29 

4.5 Siðferðilegir þættir og takmarkanir rannsóknar ........................................................... 30 

5 Niðurstöður .............................................................................................................. 31 

5.1 Sýn á list- og verkgreinar .............................................................................................. 32 

5.1.1 Efling list- og verkgreina mikilvæg til að auka námsáhuga og ánægju nemenda . 32 

5.1.2 Hlúir að styrkleika hvers og eins ............................................................................ 34 

5.1.3 Auka þarf sveigjanleika í námsframboði og kennsluháttum ................................. 36 

5.1.4 Auka þarf samþættingu bók- og verknáms ........................................................... 39 

5.1.5 Þörf á viðhorfsbreytingu til verknáms ................................................................... 42 



8 

5.1.6 Skortur á fé og fagmenntuðum kennurum ........................................................... 47 

5.2 Samfella milli grunn- og framhaldsskóla ...................................................................... 50 

5.2.1 Þörf fyrir markvissari samfellu milli skólastiga ...................................................... 50 

5.2.2 Auka þarf upplýsingagjöf framhaldsskóla til nemenda og foreldra ...................... 53 

5.3 Tengsl list- og verknáms við atvinnulífið ...................................................................... 55 

5.3.1 Skortir markvissari tengsl við atvinnulífið ............................................................. 55 

5.3.2 Hlúa þarf betur að námsþáttum sem atvinnulífið gerir kröfu um ........................ 58 

5.3.3 Endurskoða þarf verkferla verknáms .................................................................... 59 

6 Umræða og ályktanir ................................................................................................. 61 

6.1 Sýn skólastjórnenda grunn- og framhaldsskóla á stöðu list-, verk- og starfsgreina .... 61 

6.2 Samfella milli skólastiga og tengsl við atvinnulífið ....................................................... 65 

7 Lokaorð ........................................................................................................................ 68 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 69 

Viðauki: Upplýst samþykki þátttakenda ........................................................................... 74 

 



 

9 

Töfluskrá 

 

Tafla 1. Þemu sem fram komu hjá viðmælendum innan efnisflokkanna: Sýn á list- 

og verknám/starfsnám; samfella milli grunn- og framhaldsskóla; tengsl við 

atvinnulífið. ................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1 Inngangur 

Skólaganga rannsakanda var mjög grýtt og hefur rannsakandi oft á tíðum spurt sjálfan sig 

hvernig hann komst í gegnum skólakerfið miðað við það mótlæti sem hann hefur upplifað. Oft 

á tíðum hafa spurningar vaknað um það hvort ekki sé hægt að gera betur. Hvar er 

stuðningskerfið fyrir þá nemendur sem falla ekki inn í umhverfi skólakerfisins? Umgjörð, 

viðhorf og kennsluhættir í íslenskum grunn- og framhaldsskólum hafa breyst mikið til hins 

betra síðasta áratug. Rannsakandi vill trúa því að alltaf sé hægt að gera betur. Mikilvægt er því 

að halda í þá jákvæðu þróun, til þess að hvetja til enn frekari framþróunar innan skólakerfisins, 

með það markmið að koma til móts við þarfir ungmenna, atvinnulífsins og samfélagsins í heild 

í náinni framtíð. Markmið þessarar rannsóknar er að rýna í viðhorf og sýn skólastjórnenda í 

grunn- og framhaldsskólum til verknáms og til tengsla verkgreinakennslu við atvinnulífið. Til 

þessa að skilja betur hvað veldur minnkandi aðsókn á verknámsbrautir í framhaldsnámi verður 

annars vegar kallað eftir sýn viðmælenda á verknámskennslu í grunnskólum og hvort og þá 

hvað mætti gera betur þar. Hins vegar verður leitað eftir viðhorfum viðmælenda til verknáms 

í framhaldsskólum með það í huga að skilja hvað veldur að nemendur velji bóknámsbrautir í 

stað verknámsbrauta, jafnvel þvert gegn áhugasviði sínu.   

Grunnskólaárin eru mikilvægt þroskatímabil barna þar sem þau tileinka sér ákveðið 

gildismat, getu og hæfni til ýmissa verka (Knight, 2015). Reynsla þroskar og eykur sjálfstjórn 

einstaklings sem jafnframt eykur líkur á þeim möguleika hans að nálgast markmið sín í lífinu 

(Wolfgang Edelstein, 2008). Hlutverk menntakerfa hvers lands er að mennta samfélagsþegna 

sína. Fræðimenn eins og Sadovnik, Cookson og Semel (2006), Dewey (2000) og Sterling (2001) 

hafa lengi fengist við fjölbreyttar spurningar sem snúa að menntun og eðli menntunar. Í 

fræðaskrifum heimspekingsins og menntunarfræðingsins Johns Dewey (2000), lagði hann til 

að mynda áherslu á að menntun væri ekki einungis fengin upp úr bókum, að vinna með huga 

og hönd væri jafngilt. Vettvangur menntunar á sér einnig stað utan skólakerfisins enda læra 

börn ákveðin gildi, hegðun og reglur, bæði af umhverfi sínu og foreldrum sínum. Þá skiptir 

staða og menning hvers samfélags einnig máli varðandi tækifæri til náms en Dewey lagði 

sérstaka áherslu á mikilvægi þess að allir fengju tækifæri til að menntast og þroskast sem 

einstaklingar í samskiptum við aðra enda væri það lykillinn að þróun samfélaga. Áhersla 

Deweys (1983) var á nemandann sjálfan og áhugahvöt hans. Hann benti á að út frá henni 

sprettur hvatinn til að menntast enn frekar. Þetta kallaði Dewey skóla vinnugleðinnar þar sem 

eigið gildi verkanna drífur nemendur áfram en ekki fyrir fram ákveðin markmið, skipulag og 

miðstýring. 

Nokkrir íslenskir fræðimenn hafa einnig fjallað um eðli og tilgang menntunar. Guðmundur 

Finnbogason (1994) setti strax í upphafi síðustu aldar fram hugmyndir sínar um menntun og í 
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hans huga fólst það að menntast í þ́ví að þroska alla þætti manneðlisins. Það kallaði hann að 

„verða að manni“ og sú geta og hæfni sem fengist við þennan aukna þroska hjálpaði fólki til 

þess að lifa og starfa í mannlegu samfélagi. Þetta skýrði hann með tilvísun til þess að menntun 

stuðli að því að líf einstaklings verði með hverjum degi meira virði fyrir hann sjálfan og aðra. 

Páll Skúlason (1992) var einnig einn þeirra fræðimanna sem fjölluðu um mikilvægi þess að 

stokka upp íslenska menntakerfið með það að leiðarljósi að jafnvægi sé á milli sið-, bók- og 

verkmenntunar. Hann sagði að til þess að svo mætti verða þyrfti að leggja aukna áherslu á 

„verkspeki og siðspeki“ (bls. 48). Heimspekingurinn Ólafur Páll Jónsson (2010) hefur jafnframt 

leitað svara við spurningunni hvað sé haldbær menntun. Í því sambandi beindi hann meðal 

annars sjónum að kröfu samtímans um að efla menntun til sjálfbærni, lýðræðis og 

gagnrýninnar hugsunar. Slíkt er gott og gilt að hans mati en slík stefnumótun geti á hinn bóginn 

dregið athygli frá spurningunni um hver sé meginkjarni menntunar sem hann ítrekaði að sé 

ekki eingöngu tæknilegt viðfangsefni heldur „ferli sem er órofatengt siðferðilegum þroska 

hans“(bls. 1).   

Hér á landi er sýn stjórnvalda á almenna menntun sett fram í aðalnámskrám fyrir hvert 

skólastig samkvæmt lögum, leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008), grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og framhaldsskóla (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Námskrárnar hafa reglugerðarhlutverk og eiga sér stoð í lögum fyrir hvert skólastig. Þar kemur 

fram að menntun skuli „stuðla á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á 

við áskoranir daglegs lífs ... miða að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og 

hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 5).  

Þar kemur jafnframt fram að með menntun skuli huga að því að byggja upp hæfni og getu 

einstaklinga en samhliða hlúa að því að þeir hafi samfélagsleg sjónarmið að leiðarljósi. Þannig 

skuli hún miða að því að dýpka skilning nemenda á hlutverki sínu sem einstaklingar í 

lýðræðislegu samfélagi og undirbúa þá undir frekara nám og þátttöku í atvinnulífinu. Á 

hverjum tíma kemur fram ákall um breytingar í menntakerfinu, bæði á heimsvísu og í 

einstökum þjóðfélögum. Sem dæmi um slíkt ákall er áhersla Menningarmálastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna í upphafi 21. aldar um menntun til sjálfbærrar þróunar (UNESCO, 2006). 

Þessi áhersla varð sýnileg í lögum um grunnskóla frá 2008 þar sem segir í 1. mgr. 2. gr. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) að skólar skuli miðla þekkingu og fræðslu sem skili sér í sjálfbærni 

nemenda og þannig til samfélagsins í formi menningarauðs.  

Eins og sjá má er hugtakanotkun um framangreindar námsgreinar nokkuð ólík og ekki alltaf 

skýrt til hvaða skólastigs hvert hugtak vísar. Til einföldunar mun ég því nota hugtakið verknám 

sem samheiti yfir list-, verk- og starfsnám sem fer fram í síðara hluta grunnskóla og á 

starfsnámsbrautum í framhaldsskóla. Þó kemur fyrir að viðmælendur í rannsókninni noti öll 
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framangreind hugtök í máli sínu. Uppbygging rannsóknarinnar skiptist í sjö kafla og undirkafla 

þeirra. Í kafla tvö verður farið yfir uppbyggingu íslenska skólakerfisins og þróun verknáms í 

grunn- og framhaldsskólum. Í kafla þrjú verður fjallað um fyrirliggjandi rannsóknir á fræðasviði 

því sem rannsókn þessi tekur til. Í kafla fjögur verður aðferðfræði rannsóknarinnar kynnt og 

viðmælendur. Í kafla fimm eru niðurstöður settar fram og í framhaldinu í kafla sex eru þær 

ræddar og settar í fræðilegt samhengi. Í kafla sjö eru lokaorð. 
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2 Íslenska skólakerfið og lykilhugtök 

Uppbygging skólakerfisins á Íslandi, eins og við þekkjum hana í dag, á sér ekki langa sögu. 

Fræðsluskylda barna var lögfest í kringum aldamótin 1900 og hefur menntakerfið tekið miklum 

breytingum frá þeim tíma. Á Íslandi eru skólastigin fjögur: leikskóla-, grunnskóla-, 

framhaldsskóla- og háskólastig. Samkvæmt 5. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er rekstur 

almennra grunnskóla á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga. Á hinn bóginn eru opinberir 

framhaldsskólar ríkisstofnanir og heyra undir ráðherra (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Skólaskyldu lýkur þó við lok grunnskóla eða við 16 ára aldur (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). 

Grunn- og framhaldsskólar fylgja á hverjum tíma menntastefnu sem birtist í aðalnámskrám 

fyrir hvert skólastig og eru gefin út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Í aðalnámskrám 

fyrir grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) og framhaldsskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2016) er fjallað um fyrirkomulag og markmið skólastarfs, 

viðmið um námsframvindu, námskröfur og kennsluskipan. Eins og fram kemur í fyrrgreindum 

aðalnámskrám þá setur hver skóli sér sína eigin skólanámskrá sem þó byggir á 

grunnmarkmiðum aðalnámskrár.  

Fyrstu þrír kaflar Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) 

og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) eru samhljóða en í þeim er 

fjallað um almenna menntun, markmið skólakerfisins (grunnþætti menntunar) og stefnumið 

menntamálayfirvalda. Þar er meðal annars fjallað um sex grunnþætti menntunar en þeir eru 

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

Hlutverk grunnþáttanna er að undirstrika meginþætti almennrar menntunar, skerpa markmið 

þeirra og tengja námsþættina saman til að stuðla að betri samfellu í skólastarfi. Grunnþættirnir 

eiga að vera sýnilegir í öllu skólastarfi og birtast í inntaki námssviða og námsgreina. 

Meginhlutverk grunnskóla samkvæmt 2. gr. laga nr. 91/2008 er að „stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“.  

Þar kemur fram að lögð skuli áhersla á mikilvægi jafnvægis milli verk- og bóknáms innan 

grunnskóla landsins og með því skuli stuðlað að jafnrétti. Það hjálpi nemendum að finna eigin 

áhugasvið og að fá tilfinningu fyrir hvar hæfileikar þeirra liggja. Jafnframt gefi það greiðari 

aðgang að fjölbreyttara námi í framtíðinni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016) eru notuð hugtökin listnám og verknám sem yfirheiti yfir 

margar ólíkar námsgreinar sem fléttist saman í fjóra órjúfanlega þætti: framkvæmd, greiningu, 

hugmyndarvinnu og þekkingaröflun. Þar kemur jafnframt fram að megináhersla verknáms sé 

að nemendur fái tækifæri til að takast á við fjölbreyttar vinnuaðferðir sem reyna á samhæfingu 

hugar, hjarta og handar, sköpunarkraft, margs konar tjáningarleiðir og verkkunnáttu.  
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Í Aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að framhaldsskólastigið sé skipulagt nám að 

loknum grunnskóla. Skólastiginu er ætlað að bjóða nemendum nám við hæfi; stuðla að alhliða 

þroska nemenda og virkri lýðræðisþátttöku, búa þá undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara 

nám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Þegar Aðalnámskrá framhaldsskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) er skoðuð með verknám í huga kemur fram að 

í kennslu- og námsumhverfi framhaldsskólanna eigi að bjóða upp á fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum sem ýti undir ábyrgð og hæfni nemenda á völdu sviði 

verknáms sem í Aðalnámskrá framhaldsskóla er kallað starfsnám. Fjölbreytnin skuli felast í því 

að nemandinn takist á við margs konar viðfangsefni í starfsumhverfi og skólastarfi – bæði utan 

og innan kennslustunda – á því námssviði sem nemandi valdi sér. Nemandinn á að öðlast 

almenna hæfni, geta mótað sér skoðanir, viðhorf og hæfni í námi sínu. Námið skuli veita 

nemendum mikilvæg tækifæri og hæfni til þess að nýta leikni sína og hagnýta þekkingu til 

þátttöku í atvinnulífinu. 

Ef rýnt er í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) má sjá 

að bóknámsgreinar eru ráðandi, svo sem í kafla 8.4 sem fjallar um námsgreinar og námssvið. 

Námsgreinar Aðalnámskrár grunnskóla eru rúmlega 35 talsins og af þeim eru 20 

bóknámsgreinar: íslenska, erlend tungumál (3 námsgreinar), náttúrugreinar (6 námsgreinar), 

samfélagsgreinar (9 námsgreinar) og stærðfræði, samanborið við sjö list- og verkgreinar, þ.e. 

listgreinar (tónmennt, sjónlist, sviðslist) og verkgreinar (hönnun, smíði, textílmennt og 

heimilisfræði). Skipting námsgreinanna er í andstöðu við þá fullyrðingu í Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) að jafnvægi eigi að vera á milli bók- 

og verklegs náms enda bóknámsgreinarnar þrefalt fleiri. Eins og fram hefur komið þá kemur 

fram í Aðalnámskrá grunnskóla að verkgreinar fléttast saman og er það í höndum hvers 

grunnskóla að ákveða hvort námssvið og námsgreinar séu kennd samþætt eða aðgreind. 

Framhaldsskólalögunum 2008 var meðal annars ætlað að jafna stöðu bók- og verknáms og 

tryggja að kennsla og námsumhverfi framhaldsskólanna bjóði upp á fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og vinnubrögðum (Ríkisendurskoðun, 2014) en það ætlunarverk virðist ekki 

hafa tekist. Þegar rýnt er í Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015) fá einungis bóknámsáfangar athygli og sértækir 

starfsnámsáfangar eru ekki nefndir. Elsa Eiríksdóttir, Guðrún Ragnarsdóttir og Jón Torfi 

Jónasson (2018) komast að sömu niðurstöðum í greininni Þversagnir og kerfisvillur. Þau benda 

á að ólík staða bók- og verknámsgreina endurspeglist í opinberum gögnum eins og 

aðalnámskrá, inntökuskilyrðum í framhaldsskóla og viðhorfum kennara, stjórnenda og 

foreldra.  
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2.1 Þróun bók- og verknáms á Íslandi 

Í þessum kafla verður fjallað um þróun bók- og verknáms á grunn- og framhaldsskólastigi í 

sögulegu samhengi frá þeim tíma sem fræðslulöggjöfin tók gildi árið 1907. Fræðslulöggjöfin 

(fræðsluskylda) fólst í því að lögfesta skyldunám fyrir börnin í landinu. Með árunum hefur 

fræðslulöggjöfin þróast yfir í námskrár og að lokum í aðalnámskrá fyrir hvert skólastig og er 

aðalnámskrár vinnan í höndum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í dag. Mikil 

framþróun og uppsveifla var í skólamálum á sjötta og sjöunda áratugnum. Árið 1960 kom 

Aðalnámskrá grunnskóla fyrst á sjónarsviðið í svipuðu formi og hún er í dag 

(Menntamálaráðuneytið, 1960) en sambærileg námskrá kom ekki út fyrir framhaldsskólana 

fyrr en 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gegnir því hlutverki að halda utan um menntamál 

landsins. Ráðuneytið mótar stefnur og áherslur í hinum ýmsu málaflokkum og endurskoðar og 

aðlagar aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla á hverjum tíma. Sveitarfélög, skólanefndir og 

skólastjórnendur í grunnskólum hafa svo það hlutverk að fylgja eftir stefnumótun stjórnvalda 

með því að setja skólastefnur innan sveitarfélaga og þeirra skóla sem þar eru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Það er hins vegar í höndum skólanefnda og skólastjórnenda 

í framhaldsskólum að fylgja eftir stefnu stjórnvalda. Ráðuneytið hefur þó mesta 

framkvæmdavaldið þegar kemur að því að koma nýrri stefnu í menntamálum í framkvæmd 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019).  

Um miðja 19. öld fór að bera meira á skólahúsum en áður hafði tíðkast. Almenningur og 

íslenskir framámenn kölluðu eftir löggjöf sem rammaði inn menntun (Loftur Guttormsson, 

2008c). Einnig ritaði Jón Sigurðsson grein um miðja 19. öld þar sem hann varpaði fram 

hugmyndum sínum um skólamál á Íslandi. Þar velti hann fyrir sér stöðu Íslendinga samanborið 

við nágrannaþjóðirnar. Hugmyndir Jóns um menntun snerust um skóla fyrir alla og taldi hann 

einnig nauðsynlegt að stofnsetja sérhæfða skóla til þess að geta sinnt fjölbreyttum 

nemendahópi. Jón vildi efla verknám og sameina latínu- og sérskólana svo að nemendur gætu 

valið sér námsbrautir eftir áhuga, getu og hæfni (Jón Torfi Jónasson, 1992).  

Lagasetningin átti sér langan aðdraganda. Margar tillögur um að efla barnafræðslu voru 

bornar fram á Alþingi á síðasta áratug 19. aldar sem komu aldrei til framkvæmda. Helsti 

ágreiningurinn snerist um það hvernig umgjörð fræðslunnar ætti að vera (Loftur Guttormsson, 

2008c). Menn voru ekki sammála um hvort heimaskóli væri fullnægjandi fyrirkomulag eða 

hvort börnin ættu að sækja farskóla eða fastan skóla. Það var ekki fyrr en Guðmundur 

Finnbogason lagði fram drög að frumvarpi um fræðslulögin að boltinn fór að rúlla. Guðmundur 

lagði fram hin ýmsu gögn sér til stuðnings og eitt af því var ritið Lýðmenntun sem hann samdi 

sjálfur. Ritið myndaði einhvers konar grunn að íslenskri almenningsmenntun (Loftur 

Guttormsson, 2008c). 
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2.1.1 Þróun list- og verknáms á grunnsskólastigi 

Þrátt fyrir að Íslendingar væru enn ekki á eitt sáttir um gildi skóla sem menntastofnana þá urðu 

árið 1907 tímamót fyrir þjóðina þegar lög voru sett um fræðsluskyldu 10–14 ára barna á Íslandi 

(lög um alþýðufræðslu nr. 59/1907) en grunnur þeirra var einkum mótaður af Guðmundi 

Finnbogasyni (Guðmundur Finnbogason, 1994; Jörgen Pind, 2006). Ríkið hafði ekki mikil 

afskipti af stofnun barnaskólanna á landinu, þeir risu upp víðs vegar um landið að frumkvæði 

sveitarfélaganna og einstaklinga sem töldu að aukin menntun barna væri nauðsynleg (Loftur 

Guttormsson, 2008d). Með fræðslulögunum voru fræðslu- og skólanefndir fengnar til þess að 

ráða starfsmenn með kennarapróf sem annt væri um menntun barna en á þessum árum voru 

sárafáir menntaðir kennarar á landinu (Loftur Guttormsson, 2008a). Samkvæmt 

fræðslulögunum átti 14 ára barn að geta lesið, skrifað, kunnað eitthvað í kristnum fræðum, 

notað fjórar höfuðgreinar reiknings, geta nýtt sér landabréf og kunna nokkur íslensk 

ættjarðarljóð (Loftur Guttormsson, 2008c). 

Því er ljóst að á þessum tíma var áherslan fyrst og fremst á bóknám. Námsgreinar eins og 

handavinna og smíðar breiddust þó hægt út þótt ekki væri formleg krafa um slíkt í 

fræðslulögunum frá 1907 og réðst sú þróun einkum af staðbundnum áhuga eða getu til að 

bjóða upp á slíka kennslu (Ólafur Rastrick, 2008). Samkvæmt heimildum frá þessum tíma 

(Barnaskóla Akureyrar, 1921) var verknámskennslan yfirleitt kynjaskipt og sérstök áhersla var 

lögð á að stúlkur lærðu verkgreinar eins og handavinnu en drengir smíði þó að þeir fengu 

einnig tækifæri til þess að læra sauma og prjón. 

 Halldóra Bjarnadóttir (1873–1981) var einn af mikilvægum talsmönnum verklegs náms á 

þessum tíma og barðist fyrir því að handavinna yrði gerð að skyldunámsgrein í barnaskólum 

(Vilhjálmur S. Viljhjálmsson, 1960). Verknám naut lítillar virðingar og menn óttuðust að 

verknámsdeildirnar myndu fyllast af „skríl“ (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Verknám átti 

einnig erfitt uppdráttar þar sem það útheimti sérstaka aðstöðu og útbúnað sem var dýrari en 

kostnaður við hefðbundið bóknám. Á þessum árum lagðist tilfallandi kostnaður fremur á 

heimilin og skólana en yfirvöld (Ólafur Rastrick, 2008). 

Það var ekki fyrr en árið 1936 þegar samþykkt voru ný fræðslulög að verknám var loks 

viðurkennt sem löggilt nám og námsgreinarnar handavinna og leikfimi voru í fyrsta sinn gerðar 

að skyldunámsgreinum. Verknám var einungis kennt í efstu bekkjum barnaskólanna á þessum 

árum sem gerði það jafnframt að verkum að börn, sem verst gekk í bóklegu námi, fengu ekki 

tækifæri til verknáms þar sem þau komust ekki áfram í efri bekk (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Eftir setningu nýju fræðslulaganna árið 1946 var samþykkt að færa skólakerfið í nútímalegra 

horf; samræma skyldi skólakerfið og auka jafnrétti til náms (Loftur Guttormsson, 2008d). Nýjar 

áherslur laganna fólust meðal annars í að menntun var sett í samhengi við stjórnmál í landinu, 
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menningu og atvinnulíf sem meðal annars fól í sér kröfu um aukna áherslu á verknám (Ólafur 

Páll Jónsson, 2014).  

Árið 1974 voru sett lög nr. 63/1974. Áhersla var lögð á að skólinn í samvinnu við heimilin 

búi nemendur undir líf og starf í samfélaginu. Eftir grunnskólanám gátu nemendur síðan sótt 

sér framhaldsskólanám en námið er ekki skyldunám. Hér á eftir verður fjallað frekar um þróun 

framhaldsskólans.  

2.1.2 Þróun verknáms á framhaldsskólastigi  

Strax um miðja 19. öld skrifaði Jón Sigurðsson greinar um menntamál á Íslandi og lagði áherslu 

á mikilvægi framhaldsmenntunar, sér í lagi starfsmenntunar. Í skrifum sínum ræddi hann 

meðal annars um leiðir í því efni og möguleika á að sameina sérstaka starfsmenntunarskóla og 

latínuskólann (Jón Torfi Jónason, 1992). Uppbygging framhaldsmenntunar í landinu hélt áfram 

og árið 1927 var lagt fram fumvarp um stofnun svokallaðra „samskóla Reykjavíkur“ og snerist 

hugmyndin um að iðnskólar, verslunarskólar, vélstjóraskólar og ungmennaskólar ynnu saman 

en ungmennaskólinn hafði séð um almenna framhaldsfræðslu og undirbúning fyrir sérnám 

(Loftur Guttormsson, 2008a).  

Hugmyndafræðin að baki þessu var því í ætt við hugmyndafræðina á bak við fjölbrautakerfi 

samtímans. Jón Torfi Jónasson (2008a, 2008b) er einn þeirra fræðimanna sem hafa gefið sögu 

framhaldsskólanna gaum. Í skrifum hans kemur fram að á fimmta áratug síðustu aldar hafi 

farið að bera á dvínandi aðsókn í verknám á unglingastigi. Áhersla hafi því verið lögð á að 

styrkja verknámskennslu á framhaldsskólastigi. Í kringum 1950 voru margar verknámsdeildir 

stofnaðar víða um landið í þessu skyni. Á sjöunda áratugnum dró hratt úr vexti þeirra og höfðu 

stjórnvöld áhyggjur af sókn bóknámsins (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Framhaldsskólinn 

þróaðist síðan smám saman í þá mynd sem við þekkjum (Jón Torfi Jónasson, 2008b).  

Fyrsti fjölbrautaskólinn, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, var síðan formlega stofnaður árið 

1975 en undirbúningur hafði staðið frá upphafi áttunda áratugarins (Jón Torfi Jónasson, 

2008b). Þessi þróun varð vísir að frekari útbreiðslu fjölbrautaskólakerfisins á Íslandi en 

samhliða störfuðu jafnframt menntaskólar og lengi framan af sérskólar sem sneru að 

verknámi. Iðnskólinn í Reykjavík var meðal annars rekinn með stoð í lögum um iðnfræðslu nr. 

68/1966 en árið 1988 voru þau lög felld úr gildi og iðnnámsgreinar felldar inn í lög um 

framhaldsskóla.  

Rannsókn Elsu Eiríksdóttur, Guðrúnar Ragnarsdóttur og Jóns Torfa Jónassonar (2019) 

beindi sjónum að þróun framhaldsskólastigsins á Íslandi fram á 20. öld. Fram kom að smám 

saman hafi nám í framhaldsskólum þróast meira í átt að bóknámskennslu. Jafnframt var því 

velt upp hvaða þættir skiptu máli þegar vinna skal að breytingum og framþróun í skólastarfi. 

Nefndir voru til sögunnar ýmsir ytri þættir eins og mikilvægi þess að fjármagn fylgi vinnu í slíku 
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breytingaferli en einnig innri þættir eins og að taka þurfi tillit til mismunandi viðhorfa og 

viðbragða ólíkra hópa í skólastarfi við innleiðingu slíkra breytinga. Höfundar bentu einnig á að 

vera mætti að vandinn lægi ekki hjá verknámsbrautunum heldur í því að meiri sókn væri í 

bóknám og dæmi þess mætti einnig sjá annars staðar á Norðurlöndum.  

2.2 Skólakerfið í nútímasamfélagi sem snýr að verknámi 

Á Íslandi er skólaskylda frá 6–16 ára aldurs en fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Skólakerfið er 

hluti af grunnstoðum samfélagsins og er hlutverk þess að tryggja hverri kynslóð almenna 

menntun og undirbúa einstaklinga til að takast á við daglegt líf í lýðræðissamfélagi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2016). Aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016) og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015) eru byggðar upp á sex grunnþáttum sem varða læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi svo og jafnrétti og sköpun.  

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) er endurskoðuð 

reglulega með það að leiðarljósi að kennsla og kennsluskipan sé í samræmi við hlutverk skólans 

á hverjum tíma. Eitt af nýjungum námskrár grunnskólans er að leggja áherslu á skapandi starf 

innan skólanna með áherslu á aukið jafnvægi milli bóknáms og verklegs náms. Þessi markmið 

eru sett fram með það að markmiði að þroska nemendur í að tengja á milli hlutbundinna og 

óhlutbundinna hugsana. Í verkgreinanámi fá nemendur til að mynda kerfisbundna þjálfun þar 

sem reynir á margvíslega hæfni nemandans og það sé mikilvægur þáttur í að kenna þeim að 

takast á við hinn síbreytilega heim á gagnrýninn, skapandi og persónulegan hátt. Hver 

grunnskóli ákveður þó hvort námsgreinar bóknáms annars vegar og verknáms hins vegar séu 

samþættar en heildarfjöldi stunda fyrir hverja námsgrein þarf að miðast við 

viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár (2016). Slík viðmið fyrir 8. – 10. bekk úthluta 

verknámsgreinum 340 mínútum á viku, bóknámsgreinum 2870 mínútum á viku og valgreinum 

870 mínútum á viku sem skiptast eiga á milli bók- og verknámsgreina. 

Við lok grunnskóla er mikilvægt að ákveðin samfella sé milli skólastiga þannig að 

grunnskólanámið nýtist nemendum í áframhaldandi námi á framhaldsskólastigi. Nemendum í 

framhaldsskóla gefst tækifæri til að velja sér fjölbreyttar námsbrautir. Bóknámsbrautum á 

framhaldsskólastigi lýkur með stúdentsprófi og í flestum tilfellum eru þær undirbúningur fyrir 

áframhaldandi nám á háskólastigi. Nemandi, sem lýkur stúdentsprófi á bóknámsbraut, á að 

búa yfir hæfni, leikni og almennri og sérhæfðri þekkingu til að takast á við nám sem er í boði á 

háskólastigi (Námskrárvefur, 2016).   

Nemandi, sem lýkur starfsréttinda prófi, öðlast á hinn bóginn löggild réttindi á sínu sviði og 

skal hafa tileinkað sér hæfni, þekkingu og leikni á sínu sviði auk þess að geta unnið á ábyrgan 

og sjálfstæðan hátt, metið eigið starf og siðferðilega stöðu gagnvart vinnu sinni, vinnufélögum 
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og viðskiptavinum (Námskrárvefur, 2016). Verk- og iðnnám fer yfirleitt fram að hluta til í 

skólastofnun og að hluta til á vinnustað þar sem nemandinn fær þjálfun í margs konar 

aðferðum og verklagi undir leiðsögn kennara skólanna eða hjá meistara (meistari er sá sem 

hefur hlotið meistararéttindi í tilteknu fagi) á vinnustað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Bæði í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) og 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) kemur jafnframt 

fram að skólarnir skuli vera í samstarfi við atvinnulífið og er meðal annars kallað eftir að tengsl 

séu við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir í nærsamfélagi skólanna. Þó getur 

verið mikill munur eftir skólum hvernig slíku samstarfi við atvinnulífið er háttað. Í sumum 

tilfellum eru t.d. fagráð innan framhaldsskólans með fulltrúum úr atvinnulífinu sem gefa 

ábendingar og ráð til uppbyggingar á vissum námsbrautum.   
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3 Fyrirliggjandi rannsóknir sem tengjast verknámi 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknir sem beinast að styrkleikum verknámskennslu og 

mikilvægi skólaþróunar á grunnskólastigi. Einnig verður farið yfir rannsóknir sem snúa að 

námsvali og brotthvarf nemenda á framhaldsskólastigi, sem styðja við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. 

3.1 Rannsóknir sem beinast að áhugahvöt nemenda og sveigjanleika í 
kennsluháttum í grunnskólum 

Rannsakendur sem beint hafa sjónum sínum að námsáhuga, hafa bent á að í kringum 

miðskólastig dvíni áhugi á námi gjarnan vegna sál- og líffræðilegra breytinga hjá börnum 

(Ferguson, Ralph, Meyer, Lester, Droege, Guðjónsdóttir, 2012). Því þykir sérstaklega brýnt að 

huga að leiðum á unglingsárum til þess að styrkja innri áhugahvöt og drifkraft (Deci, Koestner 

og Ryan, 2001).  

Eccles, Wigfield, Midgley, Reauman, Maclver og Feldlaufer  (1993) eru meðal þeirra sem 

hafa rannsakað námsáhuga. Niðurstöður þeirra benda til að mikilvægt sé að huga að 

styrkleikum og færni hvers og eins og leggja áherslu á sveigjanlega kennsluhætti og 

námsumhverfi í skólum. Kennsla og menntun geti til dæmis farið fram á fleiri stöðum en í 

skólastofum. Með þessu móti megi hlúa að áhugahvöt nemenda gagnvart námi, koma til móts 

við fjölbreytileika nemendahópa og stuðla að farsæld þeirra í námi. Meðal annars er talið 

mikilvægt að ýta undir jákvæðar tilfinningar ungmenna til náms sem þátt í að efla sjálfstjórn 

þeirra og hvata í námi sem síðan tengist námsgengi þeirra á komandi árum (Mega, Ronconi og 

De Beni, 2014). Einnig hafa Ferguson og félagar (2012) bent á að skólakerfi og nám þurfi að 

aðlagast samfélagslegum breytingum á hverjum tíma til þess að skólakerfið geti sinnt 

nemendum sínum. Ekki sé nóg að huga að því að kenna ákveðnar námsgreinar heldur þurfi 

alltaf að endurskoða hvort nám nýtist þeim í samfélaginu á hverjum tíma. 

Knight (2015) skoðaði reynslu fjögurra grunnskóla af þróunarverkefni þar sem stutt var við 

starfsþróun (e. career development) nemenda. Lögð var áhersla á að samhliða 

verknámskennslu fengju nemendur persónulega, félagslega og fræðilega ráðgjöf. 

Skólastjórnendur og kennarar fengu jafnframt handleiðslu í því hvernig best væri að þróa 

verknámskennsluna í samstarfi við atvinnulífið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

verkgreinar styrki nemendur í daglegu lífi og ýti undir sjálfsákvörðunartöku. Nemendur sem 

höfðu öðlast innihaldsríka þekkingu á verknámi og fengið góða kennslu, voru líklegri til að hafa 

miklar væntingar til áframhaldandi náms.  

Á Íslandi hafa einnig verið gerðar rannsóknir á námsáhuga nemenda. Amalía Björnsdóttir, 

Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2008) skoðuðu námsáhuga grunnskólanemenda á 
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Íslandi eftir aldri. Skólarnir, sem urðu fyrir valinu í rannsókninni, voru átta talsins og 

bekkjardeildirnar voru 1., 3., 6. og 9. bekkur. Foreldrar og nemendur (n=1310; 49% drengir og 

51% stúlkur) svöruðu spurningalista um námsumhverfi og námsáhuga nemenda. 

Spurningalistarnir voru svipaðir fyrir nemendur í 1. og 3. bekk annars vegar og 6. og 9. bekk 

hins vegar svo hægt væri að bera svipaða aldurshópa saman. Niðurstöðurnar bentu til almenns 

áhuga hjá nemendum á námi sínu en jafnframt til þess að þegar líða fer á skólagöngu þeirra 

fari að draga úr áhuga á náminu. Sérstaklega kom fram að bæði hjá nemendum og foreldrum 

þeirra væri afgerandi áhugaleysi gagnvart list- og verkgreinum. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2003) hefur svo aftur skoðað mikilvægi þess að þróa nám og hafa 

í huga að menntun þurfi að taka mið af breytingum í samfélaginu. Niðurstöður hennar benda 

á að nám á 21. öldinni þurfi að vera sveigjanlegt og er í því sambandi vísað til kennsluhátta, 

nýtingar rýmis og notkunar upplýsinga. Hún nefnir meðal annars að mikilvægt sé að tengja 

rými innan skólabygginga, leggja áherslu á hópastarf og að vinna í lotum.  

Þegar rætt er um framþróun náms og skólaþróun er jafnframt mikilvægt að hafa í huga að 

utanaðkomandi þættir eru oft hindrun í að láta góð markmið verða að veruleika. Þá er gjarnan 

vísað til fjárskorts og því haldið fram að ekki séu tækifæri til að hlúa að framþróun til að mynda 

varðandi verknám. Í rannsókn Sigurlínu Davíðsdóttur, Guðnýjar Guðbjörnsdóttur, Önnu 

Kristínar Sigurðardóttur, Örnu H. Jónsdóttur, Barkar Hansen, Ólafs H. Jóhannssonar o.fl. (2012) 

var til að mynda skoðað hvaða áhrif efnahagshrunið 2008 hafði á skólastarf í tveimur 

íslenskum sveitarfélögum. Niðurstöður gáfu til kynna að niðursveifla í hagkerfinu hefði birst í 

formi skólakreppu eða nánar tiltekið sem ógn gagnvart grunnforsendum skólastarfs þar sem 

dregið hefði úr fjárveitingum á ýmsum sviðum innan grunn- og framhaldsskólanna. 

Stöðugildum og stjórnendastöðum fækkaði, bekkir urðu fjölmennari, dregið var verulega úr 

kaupum á námsgögnum og ýmsum búnaði og minna fjármagn var sett í náms- og starfsráðgjöf.  

Eins kemur fram í greininni Curriculum, crisis and the work and well-being of Icelandic 

upper secondary school teachers eftir Guðrúnu Ragnarsdóttur og Ingólf Ásgeir Jóhannesson 

(2014) sem er byggð út frá þremur könnunum sem snúa að starfsumhverfi og líðan 

framhaldsskólakennara eftir efnahagshrunið. Niðurstöður sýndu fram á aukið vinnuálag væri 

á framhaldsskólakennurum í formi lengri vinnudaga, mikillar streitu sem leiðir til minni 

starfsánægju. Í kjölfarið hefur það beinar afleiðingar á kennsluhætti og ná kennarar ekki að 

sinna sínum nemendum eins og vera ber. Greining þessara gagna leiddu það í ljós að það þurfi 

að fjárfesta meira í framhaldsskólastiginu til að halda í faglega þróun, umbætur í skólakerfinu 

og tryggja velferð kennara.  

 



22 

3.2 Rannsóknir sem beinast að námsvali á framhaldsskólastigi og brotthvarfi 
nemenda 

Í rannsóknum sem skoðað hafa námsval nemenda á framhaldsskólastigi, hefur sjónum bæði 

verið beint að þörfum samfélagsins á ákveðinni menntun borgaranna á hverjum tíma en 

jafnframt námsvali sem hluta þess að hlúa að velferð einstaklinganna, sem um ræðir og 

brotthvarfi. 

3.2.1 Fjárfesting samfélagsins í menntun 

Víkjum fyrst að þörfum samfélagsins fyrir þekkingu á hverjum tíma. Rannsóknir á velferð þjóða 

hafa bent til þess að fjárfesting í menntun skili sér í auknum hagvexti þjóða og sameiginlegum 

gildum sem menntakerfið viðheldur (Bates og Lewis, 2012). Efnahags- og framfarastofnun 

OECD (2018) hefur í nýrri menntastefnu sinni til 2030 sett fram þrjú meginmarkmið varðandi 

menntun í aðildarlöndum hennar. Þar kemur í fyrsta lagi fram að víkka þurfi sýn á gildi 

menntunar þannig að horft sé til viðmiða fyrir einstaklinga en einnig til gilda sem snúa að 

menntun út frá þjóðfélagslegum hagsmunum. Í því sambandi er einkum vísað til stórra 

áskorana sem þjóðir heims glíma við eins og í umhverfismálum en einnig hagfræðilegra og 

félagslegra áskorana sem tengjast til dæmis atvinnuleysi. Í öðru lagi er fjallað um mikilvægi 

þess að virkja nemendur og borgara samfélagsins til að kynna sér mikilvæga þætti sem snúa 

að því að búa á jörðinni og vera tilbúnir til að taka virkan þátt og axla þá ábyrgð sem því fylgir. 

Í þriðja lagi er nefnt að hlúa þurfi að samskiptahæfni í menntun enda sé hún lykilhæfni 

borgaranna til að finna sameiginlegar lausnir á stórum viðfangsefnum samfélaga og á 

heimsvísu. 

Breytingar má einnig sjá í stefnumótun og framkvæmd verknáms bæði hér á landi og á 

heimsvísu. Yfirlitsrannsókn Doughertys og Lombardis (2016), sem skoðuðu sögulega þróun 

verknáms aðallega í Bandaríkjunum, benti til að mynda á þrjá mikilvæga þætti í því sambandi. 

Í fyrsta lagi er enn sérstaklega hugað að verknámi sem undirbúningi fyrir störf í samfélaginu. Í 

öðru lagi hefur slíkt nám nú færst á hærra menntunarstig sem geri kröfu til nemenda um meira 

undirbúningsnám áður en hægt er að hefja nám sem veitir starfsréttindi á sviðinu. Í þriðja lagi 

er bent á að mikilvægt sé að huga að því hvort uppbygging verknáms, eins og hún er nú, útiloki 

að einhverju leyti ákveðna jaðarhópa samfélagsins frá því að sækja námið.   

3.2.2 Foreldrar og námsval og námsgengi barna þeirra  

Sálfræðingurinn Diana Baumrind (1989) setti meðal annars fram kenningar um mismunandi 

uppeldishætti foreldra og tengsl þeirra við það hvernig börnunum farnast í lífi sínu. 

Niðurstöður rannsókna hennar bentu til að leiðandi uppeldi sé ákjósanlegasta 

uppeldisaðferðin og hún styðji best við hag barnanna á mismunandi aldursskeiðum. Darling 
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og Steinberg (1993) byggðu rannsóknir sínar á kenningum Baumrind og niðurstöður sýndu að 

börn, sem alast upp við leiðandi uppeldishætti, eru líklegri til að vegna vel í lífinu.  

Meðal annars hefur komið fram að uppeldishættir foreldra tengist gjarnan bæði námsvali 

ungmenna og velgengi þeirra í námi (Rumberger, 1995). Elsa Eiríksdóttir o.fl (2018) hafa 

skoðað þátt foreldra á Íslandi í námsvali barna sinna. Í niðurstöðum þeirra kom fram að mikill 

þrýstingur virðist vera á nemendur frá foreldrum þeirra og samfélaginu að velja námbrautir til 

stúdentsprófs í framhaldsskólum og að vísað sé í því sambandi til þess að slíkt námsval tryggi 

möguleika á háskólanámi síðar meir. Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) 

hafa einnig skoðað tengsl óákveðni í námsvali við skuldbindingu nemenda til náms og skóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem náði til allra framhaldsskóla landsins, leiddu í ljós að stór 

hópur íslenskra nemenda virðist velja bóknámsbrautir á framhaldsskólastigi gagnstætt 

áhugasviði sínu. Velta þær Kristjana og Bjarney fyrir sér út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

hvort bóknámsbrautir njóti meiri virðingar í samfélaginu og skortur á stuðningi frá foreldrum 

við verknám sé vandamál. Í niðurstöðum kom einnig fram að nemendur á starfsnámsbrautum 

virðast hafa ígrundað námsval sitt betur en þeir sem eru á bóknámsbrautum og séu þeir því 

vissari um námsval sitt. 

Í nýlegum niðurstöðum Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa Jónassonar og Sólrúnar 

Sigvaldadóttur (2016) var skoðaður nánar þáttur foreldra í námsvali barna sinna. Fram kom að 

um 85% nemenda, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu foreldra sína vilja sjá þau ljúka 

stúdentsprófi, 33% nemenda töldu foreldra sína vilja sjá þá útskrifast úr verknámi og rúmlega 

60% töldu sig ekki vita um væntingar foreldra sinna eða þau höfðu enga skoðun á því. Bent er 

á að tölur frá Hagstofunni (2017) eru í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem 

haustið 2017 sóttu 85% nýnema um í framhaldsskóla á bóknámsbraut og 15% á 

verknámsbraut. Þá kemur fram að ætla megi að menningar-, félags- og kerfislegir þættir spili 

einnig inn í hér og tengist hlutfallslega minni áhuga nemenda á verknámi hér á landi 

samanborið við nágrannalöndin og önnur OECD-lönd.  

Guðrún Ragnarsdóttir (2018a) hefur jafnframt skoðað framhaldsskólamenntun á Íslandi og 

viðbrögð framhaldsskólanna við kröfum menntayfirvalda um breytingar í samræmi við 

lagabreytingar, sem gerðar voru með lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008, og Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Þar er rýnt í sýn 21 

skólastjórnanda og 22 kennara úr níu framhaldsskólum á Íslandi. Svör stjórnenda gefa til kynna 

vilja þeirra til að koma til móts við þau markmið sem sett voru fram í lögunum og 

aðalnámskránni en vegna andstöðu kennara, kennaraforystunnar og fjárskorts komust 

stjórnendur ekki eins langt með breytingarnar og þeir vildu. Mikilvægt væri að átta sig á og 

bregðast við þeim vandamálum, sem upp koma í slíku ferli, og grípa inn í með lausnum sem 
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taka mið af uppruna hverrar námsgreinar og horfa til þeirra afla sem stýra og ráða 

skólastarfinu.  

Elsa Eiríksdóttir o.fl. (2018) ræða svipaða stöðu og Guðrún Ragnarsdóttir í rannsókn á stöðu 

bók- og verknáms innan framhaldsskólans. Meðal annars sé Akkilesarhæll í umræðu um 

eflingu verknáms sá að athyglin beinist iðulega að því hversu fáir nemendur velji 

verknámsbrautir við lok grunnskólagöngu. Ekki sé horft til þess flókna samspils sem nemandi 

stendur frammi fyrir ef hann velur að fara á verknámsbraut og þess að nemandinn sé ef til vill 

ekki tilbúinn að velja sér starfsvettvang strax. Eins kemur fram í rannsókn Guðrúnar 

Ragnarsdóttur (2018b), sem mikilvægt er að hafa í huga, að þeir nemendur sem búa út á 

landsbyggðinni [smærri byggðum] og ætla í verklegt nám á framhaldsskólastigi þurfa að flytja 

sig um set til þess eins að geta stundað framhaldsskólanám.  

Þessar áskoranir geti tengst því að bóknámsbrautir verði frekar fyrir valinu. Sérhæfing 

verknámsbrauta sé töluverð og þá séu nemendur einnig bundnir því að koma sér á samning 

hjá vinnuveitanda til að geta lokið námi sínu. Það verkefni reynist oft og tíðum erfitt og megi 

án efa tengja þetta því að brotthvarf nemenda af verknámsbrautum sé töluvert hærra en hjá 

þeim sem fara á bóknámsbrautir (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018). Þá hafa rannsóknir Elsu 

Eiríksdóttur(2017) einnig bent til skorts á samvinnu og samfellu milli verknáms í skóla annars 

vegar og verknáms á vinnustöðum hins vegar. Tengsl milli skóla og vinnustaðar séu oftar en 

ekki óformleg og ekki sé ljóst hver beri ábyrgð á námi nemandans í heild. Nemandinn á 

verknámsbraut þurfi sjálfur að finna sér vinnustaðarpláss hjá meistara sem geti oft og tíðum 

verið erfitt og skortur á samskiptum milli skóla og vinnustaðar geri það að verkum að festu 

skortir og samfellu í námi sem bæði leiðir til tafa á náminu og í verstu tilfellum til brotthvarfs.  

Brotthvarf ungmenna úr námi er ávallt áhyggjuefni og er vert að skoða hvað það er í 

umhverfi nemandans sem veldur því. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal 

(2005) gerðu langtímarannsókn sem sneri að brotthvarfi ungmenna frá námi og 

uppeldisaðferðum foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ungmenni, sem eiga 

foreldra, sem að veita þeim viðurkenningu og stuðning í námi, séu líklegri til þess að ljúka 

framhaldsskólanámi en hinir sem ekki búa við þessar aðstæður. Þetta var óháð kynferði og 

félags- og efnahagslegri stöðu foreldra en áður hafa ýmsar rannsóknir, meðal annars 

Rumbergers (1995), bent til þess að tengsl séu milli brotthvarfs nemenda úr námi og félags- 

og efnahagslegrar stöðu foreldra. 

3.2.3 Viðhorf og væntingar ungs fólks til menntunar 

Nokkuð hefur verið skoðað hver viðhorf og væntingar ungs fólks eru til náms í 

nútímasamfélagi. Biggart (2009) er einn þeirra sem tekið hefur saman slíkar niðurstöður með 

það fyrir augum að komast að því hvernig best sé að koma til móts við þarfir ungmenna í 
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nútímasamfélagi þar sem kröfurnar eru af allt öðrum toga en á árum áður. Hann bendir á að 

breytingar mennta- og atvinnumarkaðarins hafi haft þau áhrif að aukin krafa sé um að 

einstaklingar tileinki sér nýja færni á sviði verklegra þátta og tækninýjunga og hafi jafnframt 

mikla aðlögunarhæfni. Menntunin ein og sér tryggi þeim ekki örugga vinnu enda krefjist 

atvinnumarkaðurinn að auki reynslu af starfsvettvangi. Þá sé samkeppni um störf orðin mikil 

og ungt fólk lendi í því að geta ekki fengið starf við hæfi og þurfa þar af leiðandi að endurskoða 

kröfur sínar og væntingar til atvinnulífsins. Þegar skilaboð framangreindra þátta eru tekin 

saman stendur upp úr að ungt fólk í nútímanum þarf að hafa mjög skýra og sterka framtíðarsýn 

til að fá þau tækifæri sem þau kjósa sér á fullorðinsárum. 

 Wyn (2009) telur að menntakerfi og atvinnulíf skipti sköpum fyrir vegferð ungs fólks og sé 

vert að skoða hvernig þessi kerfi vinni saman og hvernig þau geti stutt hvert annað. Þannig 

tekur hún í sama streng og Biggart (2009) að í nútímasamfélagi sé gerð mikil krafa um að ungt 

fólk mennti sig en öðlist á sama tíma reynslu á vinnumarkaði. Hún telur nauðsynlegt að 

áherslur í menntastefnum endurspegli þær hröðu breytingar sem eigi sér stað í samfélaginu. 

Menntayfirvöld þurfi því að huga að nýjum áherslum innan menntakerfisins sem og breyttum 

kennsluaðferðum og kennsluháttum til þess að geta gefið ungu fólki tækifæri til að öðlast 

viðeigandi færni og þekkingu. Knigth (2015) tekur undir þessi sjónarmið en bendir jafnframt á 

að þó svo að einhver áhersla hafi verið lögð á verknám í tengslum við atvinnulífið innan 

tiltekinna framhaldsskóla þá eigi grunnskólastigið langt í land með að sinna markvissri 

verknámskennslu. Mikil þörf sé á að grunnskólar tileinki sér slíkar áherslur til að koma til móts 

við fjölbreytileika nemenda sem ætla sér í framhaldsnám. 

Hér á landi hafa einnig verið skoðuð tengsl náms og skólastofnana við atvinnulífið. Í 

rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2000) er lögð áhersla á að auka þurfi veg verknáms í 

landinu; að það yrði mikil styrking fyrir nemendur og þar að auki væri það samfélagslega 

hagkvæmt. Sú þekking og hæfni, sem hlýst af verknámskennslu, geti fjölgað tækifærum fyrir 

nemendur í hinum ýmsu störfum á vinnumarkaðinum. Mikilvægt er einnig að gera sér grein 

fyrir stöðu ungmenna hér á landi. Í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2015) var sjónum 

beint að stöðu íslenskra ungmenna sem stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði að loknu námi. 

Niðurstöður hennar sýndu að hér á landi hafa orðið töluverðar breytingar eins og hjá öðrum 

vestrænum þjóðum í atvinnuháttum. Slíkar breytingar hafi kallað eftir aukinni áherslu á 

menntun og hefur sókn í framhaldsnám á síðustu áratugum því aukist. Jóhanna bendir þó á að 

mikilvægt sé að skoða hvort krafa um aukna menntun hafi bætt stöðu vinnumarkaðarins. 

Staðan á Íslandi bendi til þess að atvinnutækifæri ungmenna séu mismunandi og að þau 

ungmenni, sem hafa minni menntun, séu líklegri til að fá þau störf sem eru lægra sett en 

ungmennin, sem fái hærra settu störfin, hafi yfirleitt mun meiri menntun. Jafnframt sé ljóst að 
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langskólagengið fólk þurfi að hafa starfsreynslu enda sé hún mikils metin af atvinnurekendum 

og það komi ungu fólki því illa ef það hafi hana ekki þegar námi lýkur. 

 

3.3 Þörf nýrra rannsókna og rannsóknarspurningar 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir rannsóknum sem beinast að mikilvægi skólaþróunar 

á grunnskólastigi og fjalla um áhugahvöt nemenda og sveigjanlega kennsluhætti í grunnskóla. 

Að auki var rætt um rannsóknir sem skoðað hafa þróun framhaldsskólastigsins þar á meðal 

verknáms og hvaða þættir tengjast námsvali nemenda á framhaldsskólastigi og brotthvarfi 

þaðan. Þrátt fyrir þessar rannsóknir og minnugur skýrra markmiða í námskrám grunn- og 

framhaldsskóla um að jafnvægi skuli vera á milli bók- og verknáms þá skortir enn nokkuð á að 

nægilega hafi verið leitað eftir sjónarmiðum skólafólks um helstu hindranir við að hlúa að og 

efla verknám.  

Í þessari rannsókn eru því settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem leitað verður 

svara við:  

(1) Hvernig vinna grunn- og framhaldsskólar að eflingu verknáms og tengslum við 

atvinnulífið?  

(2) Hvernig er hugað að samfellu milli grunn- og framhaldsskóla varðandi verknám? 

  



 

27 

4 Aðferð 

4.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) en í þeirri 

rannsóknaraðferð er leitað eftir reynslu, persónulegri sýn og viðhorfi viðmælenda gagnvart 

tilteknu viðfangsefni (Schutt, 2012). Markmið eigindlegra rannsókna er því ekki að alhæfa út 

frá niðurstöðum heldur gefa djúpa sýn á stöðu mála á ákveðnu rannsóknarsviði. Hér er sjónum 

beint að sýn ábyrgðaraðila grunn- og framhaldsskóla á verknámi til þess að fá sýn þeirra á 

verknámskennslu og hvað væri hægt að gera betur. Einnig þeirra sýn á ástæður dræmrar 

aðsóknar á verknámsbrautir í framhaldssnámi og á samstarf skólanna við atvinnulífið. Auk þess 

verður í rannsókninni leitað eftir reynslu þeirra af samfellu milli grunn- og 

framhaldsskólastiganna og í tengslum við atvinnulífið (Lichtman, 2013), sbr. áherslur og 

markmið þess efnis í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016).  

Stuðst er við fyrirbærafræði (e. phenomenology) sem byggir á því markmiði að túlka og 

lýsa sjónarmiði þátttakenda sem í þessari rannsókn eru ábyrgðaraðilar verknáms í grunn- og 

framhaldsskólum (Lichtman, 2013). Rannsakandi mun notast við hálfopin viðtöl, þar sem 

stuðst verður við fyrir fram ákveðna efnisflokka í spurningum en samhliða lögð áhersla á að öll 

sjónarhorn viðmælenda, upplifun og reynsla fái að koma fram um þætti sem þeir telja 

mikilvæga fyrir umræðu um verknám í grunnskólum og framhaldsskólum. Þannig geta viðtölin 

tekið óvænta stefnu (Braun, Clarke, Hayfield og Terry, 2018). Hér á eftir kemur stutt kynning 

á þátttakendum, sem voru tekin viðtöl við, til þess að gefa betri mynd af þeim. Farið verður 

stuttlega yfir skólagöngu þeirra og starfsreynslu. 

4.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsakandi byrjaði á því að velja til þátttöku í rannsókninni tvo fjölbrautaskóla úr sitt hvoru 

hverfinu. Í kjölfarið valdi rannsakandi alla þá grunnskóla sem eru í nærumhverfi þessara 

tveggja framhaldsskóla. Rannsakandi sendi tilteknum skólum tölvupóst sem allir eru staðsettir 

á höfuðborgarsvæðinu og óskaði eftir þátttöku þeirra og heimild til gagnaöflunar (Lichtman, 

2013). Rannsakandi stílaði tölvupóstinn á skólastjóra hvers skóla og var það í hans höndum að 

velja þátttakanda eða þann starfsmann í skólanum sem hafði þekkingu, reynslu og áhuga á 

stöðu list- og verkgreina. Í flestum tilfellum svöruðu skólastjórarnir sjálfir eða áframsendu 

póstinn á aðstoðarskólastjórann. Í einu tilfelli fannst skólastjóra hann ekki ráða við viðtalið og 

lét það í hendur á verknámskennara tiltekins skóla. Í lokin voru tekin átta viðtöl við einstaklinga 

sem allir höfðu faglega þekkingu og reynslu af íslensku skólakerfi. Þátttakendur voru valdir 

með markvissri úrtaksgerð (e. purposive sampling) þar sem viðmælendur höfðu sérstaka 

þekkingu á rannsóknarviðfangsefninu (Lichtman, 2013).  
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4.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru sjö skólastjórar og einn list- og verknámskennari. Allir voru þeir á miðjum 

aldri, fjórir karlar og fjórar konur. Úrtakið var markvisst og áherslan lögð á að fá sýn 

þátttakenda í tilteknum grunnskólum í nærumhverfi við tiltekna framhaldsskóla. Gætt var 

fyllsta trúnaðar um allar þær upplýsingar, sem fengust í viðtölunum, og nöfnum og staðháttum 

breytt til að gæta trúnaðar og til þess að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til tiltekinna 

einstaklinga eða skóla.  

Fálki er skólastjórnandi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur fjölbreytta reynslu af 

því að starfa innan grunnskólans. Starfsreynsla Fálka liggur mest í kennslu og þjálfun sem 

þróaðist út í stjórnun. „Ég ætlaði bara að byrja að kenna, ég geri það og svo einhvern veginn 

þróast þetta bara, eins og oft vill verða, óvart“. Meginverkefni Fálka sem skólastjórnanda í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu er að gera rekstraráætlanir og fylgja þeim, vera 

mannauðsstjóri, „allt starfsmannahaldið, það náttúrulega fylgir og að hafa snertiflöt á svo 

mörgu“. Fálki er með fimm manna stjórnunarteymi sem aðstoðar hann með ýmis verkefni. En 

þegar allt kemur til alls þá ber skólastjórnandinn ábyrgð á öllu skólastarfi. „Það er gaman en 

það er líka tímafrekt, það er mikilvægt að þú hafir gaman af svoleiðis“. Fálki endaði á því að 

segja að skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu séu í rauninni miklir framkvæmdastjórar. „Þetta 

eru náttúrulega stórar stofnanir stór fyrirtæki“. 

Lundi er skólastjórnandi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur eins og Fálki bæði 

langa og víðtæka reynslu af störfum innan grunnskólans. Meginverkefni Lunda sem 

skólastjórnanda eru skipulagsmál, starfsmannamál og peningamál. Lundi segist líka fylgist 

mikið með í kennslufræðum kennaranna. „Ég hef mjög mikinn áhuga á kennslufræði og ... hef 

alltaf verið mjög upptekinn af því og lít á það sem stóran part í mínu starfi“. Lundi leggur einnig 

mikla áherslu á stundaskrána: „Mér finnst að það sé svo mikið stýrikerfi fólgið í því hvernig við 

kennum; það er ekki bara einhver sem getur raðað saman, þetta er hugmyndafræði um leið“. 

Lundi finnur sér tíma með hverjum kennara og vinnur með þeim að stundatöflunni, ræðir um 

hvað er best að gera og hvernig þeir vilja hafa skipulagið.   

Ugla er verkgreinakennari í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað í sama 

grunnskóla í u.þ.b. áratug og kennt þar  öllum árgöngum textíl og heimilisfræði, sem henni 

líkar vel. Hún hefur einnig reynslu af umsjónarkennslu. 

Starri hefur mikla reynslu bæði sem kennari og skólastjórnandi. Meginverkefni Starra sem 

skólastjórnanda eru áætlanagerðir, gerð heildarskipulags og halda yfirsýn yfir öllu 

skólastarfinu; einnig að gæta þess að farið sé eftir lögum og reglugerðum; „það er hlutverkið“. 

Starri reynir eins og hann getur að fara á milli kennslustofa og fylgjast með, gefa kennurum 

ráðleggingar og fara eftir ábendingum sem koma inn á hans borð. 



 

29 

Spói er skólastjórnandi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu en hefur eins og aðrir 

þátttakendur langa starfsreynslu sem kennari og skólastjórnandi í grunnskóla. Meginverkefni 

Spóa sem skólastjórnanda er stefnumótun, framkvæmd á rekstri, starfsmannamál og ábyrgð 

á öllu smáu sem stóru. Kosturinn við starfið finnst Spóa vera hversu fjölbreytt það er. Áhugi 

Spóa á stöðu list- og verkgreina hefur alltaf verið fyrir hendi og hefur hann reynt að tala fyrir 

þeim. Það kom honum skemmtilega á óvart þegar hann tók við sem skólastjórnandi í 

grunnskólanum, sem hann vinnur hjá núna, er hversu vel er búið að list- og 

verkgreinakennslunni, „vegna þess að þetta er svo stór stofnun. Þannig ég myndi segja að það 

sé bærilegur metnaður fyrir list- og verkgreinum í þessari stofnun“. 

Dúfa er aðstoðarskólastjórnandi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur fjölþætta 

reynslu í starfi þar í hinum ýmsu hlutverkum en nú sem stjórnandi. Meginhlutverk Dúfu sem 

aðstoðarskólastjóra er stundatöflugerð, mannauðsmál, að hlúa að kennurum og nemendum. 

„Það er ótrúlega margt, þetta er mjög fjölbreytt. Ég veit ekki hvað ég geri ekki hérna það er 

svolítið þannig“. 

Súla er skólastjórnandi í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu.i. Hún segir: „Mitt 

áhugasvið var nú fyrst og fremst að vera kennari“ en segist einnig njóta þess að starfa 

aðstoðarskólameistari. Meginhlutverk Súlu er stefnumótun, skýrslugerð og að koma 

upplýsingum til Menntamálaráðuneytis og Fjármálaráðuneytisins. Ráðuneytin kalli eftir alls 

kyns upplýsingum. Einnig er hennar hlutverk að bera ábyrgð á því starfi sem fer fram í 

framhaldsskólanum samkvæmt lögum. Það gilda ítarleg lög sem þarf að fylgja. „Ég þarf að 

passa upp á að allt starf hér í þessum framhaldsskóla fari fram samkvæmt settum lögum og 

samkvæmt aðalnámskrá, það er nú kannski stóri ramminn“.  

Kría er skólastjórnandi í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu en hefur eins og aðrar 

skólastjórnendur í rannsókninni einnig langa reynslu af kennslu og störfum í tengslum við 

menntamál.Meginverkefni Kríu sem skólastjórnandi framhaldsskólans eru að vera í 

stjórnsýslunni og að skapa skólanum framtíðarsýn og reyna að sjá fyrir í hvaða átt skólinn eigi 

að fara. „Ég er að reyna að fá kennarana með mér í alls konar sniðug verkefni“. Kría hefur 

mikinn áhuga á stöðu starfsgreina og segir að hún hafi gert sér grein fyrir því hversu veika 

stöðu starfsgreinar hafa hér á landi í núverandi lagaumgjörð:. „Þau í rauninni höfðu verið 

algjörlega felld á brott og staða þeirra var veik “. 

4.4 Skráning og greining gagna 

Tekin voru átta viðtöl á tímabilinu september til nóvember árið 2018 á höfuðborgarsvæðinu, 

á vinnustað viðmælenda. Viðtalsramminn var byggður á fjórum efnisþáttum. Spurt var um 

bakgrunn þátttakenda, list- og verkgreinar í íslensku grunnskólakerfi, samfellu við 

framhaldsskólann og tengsl verkgreina við atvinnulífið. Hægt er að sjá viðtalsrammann í 
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viðauka rannsóknarinnar. Viðtölin voru frá 40 – 70 mínútur, hvert viðtal var hljóðritað með 

upptökutæki og síðan afritað orðrétt í tölvu. Öllum nöfnum og kennileitum var breytt til þess 

að gæta trúnaðar við viðmælendur (Braun og Clarke, 2013). Viðtölin voru því næst kóðuð og 

þemagreind og í framhaldinu flokkuð innan þriggja fyrirfram ákveðinna efnisflokka sem lögð 

var áhersla á í rannsókninni (Braun o.fl., 2018).  

 

4.5 Siðferðilegir þættir og takmarkanir rannsóknar 

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

rannsakenda. Rannsakandi gætti nákvæmni í úrvinnslu allra gagna og lagði áherslu á að virða 

skoðanir, hagsmuni og sýn viðmælanda (Sigurður Kristinsson, 2013). Að auki var rannsakandi 

minnugur þess að láta eigin bakgrunni og afstöðu til rannsóknarefnis ekki lita gagnaöflun og 

úrvinnslu rannsóknar. Áhersla var lögð á að sýna samkennd, skilning og að vera hlutlaus, leggja 

sínar eigin skoðanir og viðhorf til hliðar meðan á viðtölunum stóð. Rannsakandi hefur slæma 

reynslu af sinni grunnskólagöngu og hefur sú reynsla litað líf rannsakanda. Rannsakandi hefur 

þó trú á því að reynslan sé af hinu góða og mun leggja sig fram um að gæta ítrasta hlutleysis 

við úrvinnslu gagna. Við úrvinnslu voru gögn jafnframt marglesin og skoðuð til þess að minnka 

líkur á rangtúlkun (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Mikilvægt er að viðmælendur rannsóknarinnar taki þátt á sínum forsendum. Í þessari 

rannsókn útskýrði rannsakandi því fyrir viðmælendum eftir hverju sé leitað með rannsókninni. 

Einnig voru þeir upplýstir um til hvers gögnin yrðu notuð og þeim bent á að heimilt væri að 

draga sig úr rannsókninni hvenær sem er og að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Takmarkarnir þessarar rannsóknar er að einungis voru tekin viðtöl 

við átta einstaklinga er því ekki hægt að alhæfa niðurstöður þessara rannsóknar. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um sýn viðmælenda til þeirra þriggja efnisþátta sem lögð var 

áhersla á í rannsókninni. Í fyrsta lagi verður fjallað um sýn viðmælenda, sem starfa í 

grunnskólum, á list- og verkgreinar og þeirra sem starfa í framhaldsskólum á starfsnám. Í öðru 

lagi verður gerð grein fyrir samfellu milli grunn- og framhaldsskóla í þessum námsgreinum. Í 

þriðja og síðasta lagi verður fjallað um tengsl list- og verknáms/starfsnáms við atvinnulífið.  

 

Yfirlit yfir áherslur viðmælenda í hverjum efnisflokki má sjá í töflu 1. 

Tafla 1. Þemu sem fram komu hjá viðmælendum innan efnisflokkanna: Sýn á list- og 

verknám/starfsnám; samfella milli grunn- og framhaldsskóla; tengsl við atvinnulífið. 

EFNISFLOKKAR 

Sýn á list- og 
verknám/starfsnám 

 
Samfella milli grunn- og 

framhaldsskóla 
 

Tengsl við atvinnulífið 

ÞEMU 

 
Efling list-,verk- og starfsgreina 

er mikilvæg til að auka 
námsáhuga og ánægju 

nemenda 
 

Þörf er fyrir markvissari samfellu milli 
skólastiga 

Skortir markvissari tengsl við 
atvinnulífið 

Bóknám og verknám styður 
hvort annað 

 

 
Þörf fyrir aukna upplýsingagjöf 
framhaldsskóla til nemenda og 

foreldra 
 

Hlúa þarf betur að námsþáttum 
sem atvinnulíf gerir kröfu um 

Hlúa þarf betur að styrkleikum 
hvers og eins 

 
Endurskoða þarf verkferla 

starfsnáms 

Aukinn sveigjanleiki í 
námsframboði og 

kennsluháttum 

 
 

 

Auka þarf samþættingu bók- 
og verknáms 

 
 

 

Þörf er  á viðhorfsbreytingu til 
verknáms 

  

Skortur er á fé og 
fagmenntuðum kennurum 
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5.1 Sýn á list- og verkgreinar 

5.1.1 Efling list- og verkgreina mikilvæg til að auka námsáhuga og ánægju nemenda 

Í máli viðmælenda kom fram sá rauði þráður að mikilvægt sé að efla list- og verkgreinar í 

grunnskólum og starfsnám í framhaldsskólum. Þeir töldu Ísland standa ágætlega í samanburði 

við önnur lönd, skólarnir sem þeir starfi hjá vilji gera betur og unnið sé að eflingu verkgreina 

og starfsnáms að einhverju marki en þrátt fyrir þetta sé nauðsynlegt að gera enn betur. 

Viðmælendur ræddu einnig að bóknám og list- og verknám styðji vel hvort við annað og auki 

áhuga nemenda sem einnig sé lykill af farsælli skólagöngu þeirra og ánægjulegri upplifun af 

skólagöngunni. Fálki sagði að þess vegna væri mikilvægt að samþætta list- og verkgreinar sem 

hluta „DNA skólans“.  

Lundi talaði á sömu nótum og lagði áherslu á að fjölbreytni í námi sé mikilvæg og huga þurfi 

að því að bjóða upp á eitthvað nýtt, fylgja flæði samtímans þannig að í grunnskólanum sé hlúð 

að frjórri hugsun og kennsluháttum. Hann sagði einnig „að ef við ætlum að vera með 

einstaklingsmiðað nám og koma til móts við hvern nemanda þá verði að vera fjölbreyttara 

starf“. Hann orðaði það jafnvel svo að hin mikla bóknámsáhersla sé tímaskekkja. Sem dæmi 

nefndi hann samræmdu prófin sem hann telur ekki gagnleg fyrir nemendur. Horfa þurfi á 

skólastarf innan grunnskólans í stærra samhengi. Ekki sé síður nauðsynlegt að nemendur fái 

að njóta sín og líði vel“. Hugsjón Lunda er að uppbygging grunnskólans verði með öðru sniði 

sem myndi felast í ákveðinni verkefnavinnu sem myndi henta hverjum nemenda fyrir sig undir 

handleiðslu kennara; að verkefnavinna hvers nemenda væri hluti af stórri heild og kennarar 

fengju frekar það hlutverk að vera leiðbeinendur og bein kennsla yrði í litlum mæli. Lundi segist 

sjá heilmiklar breytingar innan skólans síns og hann sé á góðri leið með að sigla í þá átt út frá 

þeirri þemavinnu sem skólinn hefur unnið að því að innleiða inn í kennsluhætti sína eins og „í 

8.bekk hjá okkur núna erum við með átta tíma á viku, þar sem að þau eru að vinna 

þemaverkefni og það fer inn í allt saman“. Það sem Lundi á við þegar hann segir „fer inn í allt 

saman“ er að unnið er með allar námsgreinar undir einum og sama hatti. 

Starri tók í sama streng og sagði að skapandi starf væri lykill að áhugahvöt nemenda. Það 

væri svo mikilvægt að nemendurnir verði ekki þreyttir á viðfangsefnum skólans, „það skiptir 

máli að þau finni eitthvað sem að þeim líkar“. Áhuginn hjá nemendum geti dofnað á vissu 

þroskaskeiði og því sé nauðsynlegt að halda inni greinum eins og list- og verkgreinum, þar sem 

kennsla þessara greina sé öðruvísi uppbyggð. Skólastarf eigi að snúast um að nemendum líði 

vel, þar sem nemendur hafi einhver verkefni sem þeir hafi gaman af og ráði við. Nemendur, 

sem finna lítinn áhuga á að liggja yfir bókum og búa yfir mikilli orku, finni sig oft í list- og 

verkgreinakennslu. Starri sagði að grunnskólinn, sem hann starfar við, hafi verið „að rísa rólega 

upp“ og náð að efla list- og verkgreinakennslu sína með því að innleiða fyrir u.þ.b. 5 árum 
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þemaverkefnavinnu í skólastarfið. Fyrst hafi þetta verið hugsað fyrir 5. bekk en síðar hafi 

aðferðirnar verið teknar upp hjá fleiri árgöngum. Þemavinnan tengist t.d. því að setja upp 

leikrit sem einn tiltekinn umsjónarkennari hefur yfirumsjón með auk leikstjóra sem er fenginn 

inn sérstaklega. Nemendur vinna að öllu sem snertir leikritið, uppsetningu, fatnaði og búnaði. 

Í lok árs sýna þau svo leikritið og er það tekið upp. „Þarna fá nemendur að vinna með marga 

þætti og við erum alltaf að leita að breytingum á kennsluháttum og öðru því sem geti aukið 

áhuga á náminu innan grunnskólanna, við höfum verið að bjóða upp á valgreinar sem þau 

vilja“. Hann segist hlakka til komandi framtíðar með enn ríkari áherslu á slík vinnubrögð og 

það að efla samþættingu list- og verkgreinakennslu inn í alls kyns verkefni. 

Spói lagði einnig áherslu á fjölbreytni í skólastarfi og sagði skólakerfið of upptekið af þessu 

ferkantaða formi og því reyni hann að hafa áhrif á kennsluhætti innan skólans með 

þemaverkefnum. Meginmarkmið þemaviku í hans grunnskóla sé að samþætta bóknám og list- 

og verkgreinar. „Sýn mín á bóknám er að við erum búin að vera alltof upptekin af því í gegnum 

tíðina og það er oft dálítið þreytandi, leiðinlegt og einhæft fyrir krakkana“. Þó eru jákvæðir 

hlutir að eiga sér stað, þökk sé spjaldtölvum inn í skólaumhverfið en að hans mati hefur það 

styrkt bóknámið að því leyti að með þeim skapast fjölbreyttari leiðir og fleiri möguleikar fyrir 

nemendur að nálgast efni á mismunandi hátt. Spói ítrekaði að það kosti að sjálfsögðu aukatíma 

og undirbúning að ganga inn í slík verkefni og að samþætta allt námsefni og að skólarnir glími 

við viðvarandi tímaskort en aðalatriðið er viðhorfsbreyting til námsins. Í skólanum hjá Uglu 

hafa verið teknar upp þemavikur í vissum árgöngum þar sem eitthvað ákveðið verkefni er tekið 

fyrir. Eitt skipti var landnám Íslands tekið fyrir og búið til leikrit út frá sögunni. Inni í þessu ferli 

bjuggu nemendurnir til sviðsmynd, búninga og tónlist. Meðan á þemavikunni stendur þá er 

allri hefðbundinni kennslu ýtt til hliðar. Ugla sagði: 

Allir læra náttúrulega ótrúlega mikið að finna út úr þessu, það er ekki einhver 

uppskrift sem þú færð í hendurnar, þú þarft bara að finna út úr því sjálfur hvernig 

þetta á að vera. Bara eins og í lífinu og þau læra svo miklu meira af því. 

Uglu fannst mjög mikilvægt að nemendurnir fengju tækifæri í skólanum til að læra betur á 

hvernig lífið virkar og að hennar mati er hægt að hafa miklu meira af þemakennslu þar sem 

allir námsþættir eru teknir inn í verkefnin. Eins og Dúfa kom inn á þá er allt metið út frá 

hæfniviðmiðum og er mjög erfitt að meta hæfni út frá svo afmörkuðu formi eins og bóknámi 

einu og sér. Því þarf að fara hugsa þessa þætti á annan veg. Hjá Kríu, sem er stjórnandi í 

framhaldsskóla, kom fram að hún vilji sjá skorðurnar í töflukerfi framhaldsskólanna losna og 

jafnframt gera miklar breytingar á kennsluháttum en bætti við: Þó að ég hafi einhverja skoðun 

þá er ekki þar með sagt að það gildi fyrir alla. Við erum í samfélagi, samfélagið þarf að komast 

að niðurstöðu“.  
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Eins og sjá má komu hugmyndir stjórnenda sterkt fram um það hvað mætti gera betur 

innan skólakerfisins og fannst þeim öllum nauðsynlegt að einhver breyting yrði á áherslum á 

námsgreinar og kennsluhætti með einum eða öðrum hætti. Þemavikur, þemadagar eða 

þemavinna yfir allt árið virðist samkvæmt viðmælendum samþætta fjölbreyttar og ólíkar 

námsgreinar og vilja skólastjórnendur sjá meira af því innan skólanna. Þá voru viðmælendur 

einnig meðvitaðir um að slíkar áherslur væru í samræmi við markmið aðalnámskráa grunn- og 

framhaldsskóla (2016; 2015). 

5.1.2 Hlúir að styrkleika hvers og eins 

Hjá viðmælendum kom einnig fram að kennsla í list- og verkgreinum væri mikilvæg fyrir 

nemendur að því leyti að hún þjálfi færni nemenda á mörgum sviðum. Allir voru sammála um 

mikilvægi list- og verkgreina í námi þar sem þær þjálfa þekkingu, leikni og hæfni. Má lesa út úr 

ummælum viðmælenda að þörf er á meiri kennslu af þeim toga samhliða bóknámi.  

Ugla sagði að með list- og verkgreinakennslu í grunnskólanum væri verið að þjálfa ákveðna 

þekkingu því að með slíkri kennslu væri unnið með huga og hönd. Ugla heldur áfram og kemur 

inn á það að áhugi nemenda sé auðvitað misjafn en það sé einnig hollt að vinna að einhverju 

sem viðkomandi þyki leiðinlegt. „Allt sem að við erum að læra nýtt er bara erfitt og það verður 

ekki auðvelt fyrr en að við erum búin að æfa okkur“. Hún segist fá nemendur til þess að horfa 

á list- og verkgreinakennslu með jákvæðara viðhorfi með því að segja við nemendur sína: 

„Þetta hjálpar þér í öllu sem að þú gerir áfram“. Henni hafi fundist þetta hjálpa til við að opna 

augu nemenda fyrir styrkleika sem felst í kennslunni.  

Lundi lýsti áhyggjum sínum yfir því hvernig skólakerfið er byggt upp. Það geti verið svo 

villandi fyrir nemendur að finna sig og skólinn eigi að sinna því hlutverki að nemendur finni 

sína styrkleika og hvar þeir liggi. „Þá vita þau alveg hvað það er best að gera, hvert þau vilja 

fara eftir að grunnskóla lýkur“. Hann sagði að vegna þess hve þetta skipti hann miklu máli 

þætti honum svo mikilvægt að það sé gott samstarf milli list- og verkgreinakennaranna í hans 

skóla. Þeir vinni mikið saman og hafi þróað með sér þverfaglega vinnu sem hefur leitt til þess 

að þeir geti boðið nemendum sínum frjálsara val, meira val eftir áhugasviði hvers og eins. „Það 

er bara svo stór partur af því að vera með fjölbreytt skólastarf að koma til móts við ólíkar þarfir, 

hæfni og getu, það er bara mjög mikilvægur hlutur“.  

Mikilvægt sé að kenna nemendum að gera hlutina með aðferðinni „learning by doing“ 

sagði Dúfa. Það er nauðsynlegt að nemendur fái að prófa sig áfram með því að skapa. Með list- 

og verkgreinakennslu fái nemendur tækifæri til þess að nýta sínar hugmyndir og hæfileika. 

Nemendur fái ekki slíkan lærdóm með því að lesa bara upp úr bók. Fálki sagði góða list- og 

verkgreinakennslu kenna ákveðin vinnubrögð og „geri[r] extra við aðrar greinar“. „Það er 

langmesti styrkleikinn“ segir hann „því það hleypir huganum á flug“. Hann sagði að fljótlega 
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mætti sjá breytingu hjá nemendum sem finna sig ekki í bóknámi en blómstri í list- og 

verkgreinakennslu, nemendurnir læra að taka meiri ábyrgð á námi sínu, það er það góða við 

list- og verkgreinar ... það er önnur vídd, það felst líka svo mikill þroski í þessari nálgun“. Hann 

útskýrði að það skipti miklu máli hvernig list- og verkgreinakennsla fer fram, hvernig hún er 

kennd. Það þurfi góða samvinnu milli kennara og stjórnenda, „að þeir séu tilbúnir til að hleypa 

hlutunum á flug og að skólastjóri sem fær til sín spurningu eins og  má ég gera þetta?“ „verði 

tilbúinn að leyfa hlutunum að flæða“. 

Lundi sagðist hafa verið í Finnlandi í um rúmt hálft ár, þegar hann var að vinna að 

mastersritgerð sinni. „Þar sá ég mjög mikið list- og verkgreinar, það er ekkert ósvipað og hér“. 

Lundi kemur inn á að þeir voru þó búnir að taka meiri hönnun inn í list- og verkgreinakennsluna 

í grunnskólunum í Finnlandi og veit til þess að í Englandi eru þeir einnig sterkir þar. List- og 

verkgreinastoðin í skólanum, þar sem Starri er skólastjórnandi, hefur ávallt verið með góðan 

grunn eða sterka hefð. Starri hefur farið í heimsóknir í skóla erlendis og séð þar ýmislegt, 

ekkert ósvipað og hér á landi. Einnig hefur skólinn hans Starra tekið á móti heimsóknum bæði 

frá Hollandi og Póllandi tvö ár í röð og vakti það hjá Starra mikla undrun hversu slæm aðstaðan 

er í löndum kennaranna sem komu að skoða skólann hjá honum. Starri sagði: 

Þeir áttu ekki orð; þeim þótti alveg með ólíkindum hvernig þessi staður væri hér 

því að þeir sögðu mér – t.d hollensku kennararnir – að ef þeir vilja kenna list-og 

verkgreinar í sínum skóla þá eiga þeir að gera það sjálfir og geta komið með efnið 

að heiman. Við höfum haldið því og reynt að byggja upp þessa kennslu og styrkja 

hana eins og við mögulega getum, auðvitað með tilliti til aðalnámskrárinnar. og er 

stefnan sú að öll þau verk sem eru uppá veggjum hússins eru eftir nemendur. 

Þannig að að við reynum alltaf að láta það sem að þau eru að gera í þemavinnu, 

reyna njóta sín.  

Ugla sagðist þó ekki þekkja nægilega vel aðstæður annarra skóla en hefði heyrt að einhver 

staðar í Evrópu hafi land ákveðið að leggja alla sína orku í stærðfræðikennslu þar sem 

nemendurnir komu svo illa út úr Pisa-könnun eitt árið og var því öll list- og verkgreinakennsla 

lögð til hliðar.  

Svo var gerð rannsókn og nokkur ár liðu.  Allt í einu áttuðu skólayfirvöld sig á því 

að þetta var það versta sem að þau gátu gert af því að krakkarnir stóðu sig ekkert 

betur í stærðfræði og það var geysilega mikið brotfall úr skólum.  

Ugla sagði svo í kjölfarið að hún notaði þessa sögu óspart í skóla sínum þegar yfirmaður 

hennar fari inn á það að vilja skera niður list- og verkgreinakennslu. Sjónarhorn Súlu og Kríu á 

styrkleika starfsnáms er í sama anda og viðhorf grunnskólafólksins en með aðeins öðrum 
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áherslum þar sem þær eru skólastjórnendur í framhaldsskóla. Súla nefndi til dæmis að sumir 

grunnþættir menntunar skv. Aðalnámskrá framhaldsskóla séu ekki eins sýnilegir í verknáminu 

eins og bóknámi en á hinn bóginn séu markmið um þekkingu, leikni og hæfni betur uppfyllt í 

verknámskennslu en í bóknámi: „Verknámið er náttúrulega akkúrat þar, það er þekking, svo 

æfirðu leikni og út kemur hæfni“. Hún segir list-, iðn- og verknámskennslu alveg sniðna inn í 

þessi þrjú meginmarkmið Aðalnámskrár framhaldsskóla. 

Kría og Súla ræddu einnig list- og starfsnámskennslu framhaldsskólans. Kría sagði að slíkar 

námsgreinar hefðu til að bera þrjá mikilvæga þætti: „Vitræna þáttinn, það verklega og hjartað, 

tilfinninguna“,  Hún sagði að öll vildum við sem skólafólk mennta heilar manneskjur sem kunni 

„að vinna bæði með hug og hendi“. Með því læri þau hefðir, hvernig þú beitir höndunum, það 

er tengingin við veruleikann og atvinnulífið. Hún vitnaði í Stephan G. í þessu sambandi sem 

sagði: „Alhliða menntun sem felur í sér hvassan skilning, haga hönd, hjartað sanna og góða“. 

Súla benti einnig á að styrkleikar þess að hafa lokið starfsnámi væru ótvírætt þeir að þegar 

nemandinn útskrifast úr framhaldsskóla þá er hann með próf í höndunum sem veitir honum 

atvinnuréttindi. Það væri náttúrulega gríðarlegur styrkur þessa náms, það ríki meiri metnaður 

að öllu jöfnu í starfsnámsgreinunum – alla vega þeim greinum sem hún þekki, meiri en í 

bóknáminu, nemendur séu einbeittari í því sem þeir eru að gera af því þeir ætla sér þetta, þeir 

eru búnir að taka þessa ákvörðun, það er nefnilega svolítil ákvörðun. 

Súla sagði að auðvitað væri nauðsynlegt að horfa til annarra landa og skoða hvað aðrir gera 

og læra af því. Í Noregi sé framhaldsskólakerfið mjög svipað því sem er hér á landi, en bók-, 

list- og verknám er þar undir sama þaki. Í Þýskalandi, Danmörku og Finnlandi sé miklu meiri 

aðgreining. Þar séu sérstakir menntaskólar og sérstakir starfsmenntaskólar. Hér á Íslandi séum 

við mitt á milli. Það er gífurlega mikið af brautum í boði í starfsnámi, það eru hátt í hundrað 

brautir sem nemendur geta valið sér og það vanti ekki fjölbreytnina: „Ég vil meina að gæði 

námsins séu mikil og það sjáum við í þessum erlendu keppnum og í þessum samanburði sem 

við höfum við önnur lönd ... það eina sem vantar eru nemendurnir ... maður vill fá fleiri 

nemendur inn í þetta“. 

 

5.1.3 Auka þarf sveigjanleika í námsframboði og kennsluháttum 

Skólafólkið, sem rætt var við, lagði áherslu á að nauðsynlegt væri að umhverfi grunn- og 

framhaldsskólans væri sveigjanlegra fyrir nemendur og að það væri meira flæði á milli 

námsgreina og skólastiga. Dúfa til dæmis sagði að list- og verkgreinar séu mikilvægur þáttur í 

að koma til móts við alla nemendur. Hún sagði: 
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Ég lít á skólann svolítið sem okkar hlutverk við að koma til móts við mjög ólíka 

einstaklinga og það hlýtur þá að vera að við verðum að vera með ólíkar áherslur til 

þess að koma til móts við alla þannig að ég held að þetta sé líka svolítið lykilinn af 

því.  

Lundi talaði um að það sé mikil áhugi hjá nemendum að vinna á fjölbreyttan hátt og er 

áhuginn mikill þegar unnið er í list- og verkgreinum. Spói sagði jafnframt að hann vildi geta 

leyft nemendum sínum að velja meira námsefni út frá því hvar styrkleikar þeirra lægju: „Það 

er ein leiðin að koma til móts við nemendur ef maður hugsar þetta þannig“. Hann sagði að 

nauðsynlegt væri að gera betur til þess að koma til móts við þá, „við erum alltof upptekin af 

bóknámi og framhaldsbóknámi“. Starri lýsti áhyggjum sínum yfir því að það vanti mun meiri 

þjónustu fyrir nemendur þó svo að skólarnir séu settir upp sem skólar án aðgreiningar, „allir 

eigi að geta í rauninni notað sína hæfileika, að þá er alveg ljóst að okkur vantar þjónustu fyrir 

nemendur sem þurfa bara langtum meiri stuðning“. Starri sagði að það þurfi að hugsa út fyrir 

kassann, vera opinn og viðsýnn, það sé margt sem hægt sé að gera sem  kostar ekkert nema 

skipulagsvinnu og að þau hafi alveg tíma í hana. Starri sagði: 

Að vera talsmaður þess að vera með mesta fjölbreytni og sveigjanleika í öllu 

skólastarfi. Þá tel ég að list- og verkgreinar séu bara eðlilegur þáttur af lífinu og 

náminu þess vegna, bara hlýtur að vera grundvöllur. Af því að við getum komið til 

móts við alla nemendur, ég hef stundum verið svolítið hugsi yfir því að þurfum ekki 

einmitt að hafa meiri sveigjanleika í skólastarfi, hvort að við þurfum alltaf að keyra 

alla í gegnum sama prógrammið. 

Ugla nefndi einnig að mikilvægt sé að hjálpa nemendum að finna sitt áhugasvið og hvar 

þeirra styrkleikar liggja. „Það er hægt að gera margt annað en að fara bara í bóknám“. Starri 

taldi að það sem skipti mestu máli sé að vera með opinn huga og opin augu, skoða hvað er í 

boði en reyndar „vantar eitthvað svo að allir nemendurnir geti fengið að njóta sín“. Hann tekur 

fram að það komi niður á hinum nemendunum. Starri sagði: 

Ef að það væri mannskapur þannig að hver einstaklingur fengi manninn með sér 

eins og sagt er þá myndi það breyta mjög miklu gagnvart heildinni þannig að við 

erum svolítið að krafla í og reyna að standa okkur með það en það er alveg ljóst að 

við getum gert betur.  

Að vera víðsýn, með opinn huga fyrir nýjum hugmyndum er eitthvað sem Starri vill sjá hjá 

menntastofnunum. Starri sagðist vinna mikið eftir því sjálfur:  
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Hér er hugmynd, hver eru skilaboðin, er þetta eitthvað sem við erum að gera? Ef 

við teljum að þetta sé þess virði þá gerum við það. Alveg eins ef þetta eru hlutir 

sem kosta eitthvað, þá horfum við bara á það, hvort það sé þess virði og hvort við 

eigum að fara í samstarf við annan skóla eða fá menntasviðið með okkur í þetta. 

Til þess að gera eitthvað með það þannig, við reynum að loka aldrei leiðum, við 

viljum halda þeim opnum.  

Fálka fannst nauðsynlegt að fara að horfa fram á við, sérstaklega vegna þess sem 

nemendur í nútímaþjóðfélagi takast á við. „Ef þú ferð virkilega að spyrja krakkana hvað það er 

sem þau þurfa, segja þau: Ég þarf ekkert að kunna þetta, ég er með þetta allt hér“. Fálki veltir 

oft fyrir sér hvernig námið í skólunum nýtist þeim og hvað sé hægt að gera svo að það verði 

umbreyting í skólaþróun. Hann sagði: 

Við erum svolítið á þessum stað; hvernig getum við nýtt hæfileika þessara krakka 

sem fljúga áfram í bóknáminu, sem eiga mjög auðvelt með að muna og tileinka sér 

námsefnið, hvernig getum við látið nýta þekkinguna meira og búa sér til eitthvað í 

kringum það.  

Það sem Fálki sagði hér er að nemendur í dag geti gengið að öllu inni á netinu og finni því 

enga þörf fyrir því að læra á þann hefðbundna hátt eins og gert er í dag. Að kennsluhættir 

bóknámsins séu úreltir og tímabært sé að breyta því. Hann bætti við:  

Það þurfa allir að fá einhvern ákveðinn grunn og hvernig getur það nýst þér? Nýja 

námskráin sem er í gangi núna, virkar vel fyrir allar greinar sem ég hef verið að tala 

um, þar á meðal um list- og verkgreinakennslu. En við verðum að koma krökkunum 

á þann stað að þau verði tilbúin að fara út í samfélagið.  

Spói var á sama máli og Fálki og taldi að menntakerfið geri ekki nægilega góða hluti og þá 

sérstaklega á unglingastigi. Krakkarnir í rauninni velja sér eina listgrein og eina verkgrein á ári. 

Þau fara ekki í allar greinarnar heldur velja sér sem sagt eina listgrein og eina verkgrein. Þegar 

Spói byrjaði sem skólastjórnandi hjá sínum skóla þá var engin list- og verkgreinakennsla á 

unglingastigi:  

Við potuðum því inn náttúrulega vegna þess að maður vill hafa það en líka bara 

vegna þess að aðalnámskráin gerir ráð fyrir því, það er erfitt að gefa eitthvað 

lokamat í list- og verkgreinum á meðan við erum ekkert að kenna það á 

unglingastigi. Svona er staðan í grófum dráttum. 
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Ugla sagði einnig að þetta snerist mikið um tíma, tíma sem margir hverjir setji fyrir sig, þ.e. 

hvað list- og verkgreinar taki mikið frá bóklegum greinum: „Það er það sem við stöndum 

frammi fyrir og ... fólk er til í að fara út í þessar breytingar“. Viðmælendur í framhaldsskólanum 

sögðu að það vantaði aukna fjölbreytni í námi og meiri sveigjanleika. Súla til dæmis ítrekaði að 

sveigjanleiki í námsframboði væri eitthvað sem þyrfti að vinna í. Kría sagði að auðvitað væri 

„allt nám hollt, nákvæmlega hvað þú lærir er kannski ekki alveg aðalatriðið, við erum svolítið 

bundin í námsbrautum“.  

 

5.1.4 Auka þarf samþættingu bók- og verknáms 

Ein af þeim áherslum, sem komu fram hjá viðmælendum, var að samþætta þyrfti betur bók- 

og verknám í grunn- og framhaldsskólum. Starri til dæmis sagðist vera með þróunarverkefni í 

gangi sem snýr að því að útbúa rými fyrir alla kennara þar sem hver og einn kennari getur fylgst 

með hvað er verið að vinna með í öðrum greinum. Kosturinn við þetta er að við það skapast 

tækifæri til þess að samtvinna kennsluhætti og auka samvinnu og aðstoð kennara hver við 

annan. Eins og Lundi og fleiri tók Starri fram að mikilvægt sé að samtvinna bók- og verknám til 

þess að brjóta upp hefðbundna kennslu  

Spói sagði að auka þyrfti samspil greinanna. „Við erum svolítið föst í hjólförunum með 

námsgreinar.“ Hann sagði jafnframt að kennarar geti verið fastir í sinni sérhæfingu og þurfi að 

fá suma til þess að horfa út fyrir sína grein. Ugla var á sama máli og sagði að samþætting 

námsgreina þyrfti að vera miklu meiri. Hún er handavinnukennari að mennt og sá endalausa 

möguleika í samþættingu námsgreina í sinni kennslu. Það kemur fyrir að nemendur hennar 

finna sér eitthvert viðfangsefni sem þeir vilja vinna með í tíma og leiðbeiningar eða uppskriftir 

eru ekki á Íslensku. Þá taka nemendur sér það fyrir hendur að þýða efnið yfir á Íslensku áður 

en þeir geta byrjað á sínu verkefni. Einnig vinna nemendur hjá Uglu mikið með stærðfræði 

þegar þeir sníða fatnað hjá henni. Hún sagði að í verkefnum í kennslu hjá henni mætti  „tengja 

ótrúlega margar námsgreinar ... [og] það mætti alveg gera meira af því“. 

Dúfa, sem taldi að skólarnir séu alltof bóknámsmiðaðir og fastir í regluverki sagðist sjálf 

vera „hlynnt því að hafa meira en minna af list- og verknámskennslu“. Hún velti fyrir sér þeirri 

hugmynd hvort það gæti verið af því að orðræða samfélagsins líti meira upp til bóknáms. Dúfa 

er hlynnt því að breyta kennsluháttum svo að samþætting námsgreina geti orðið með 

skilvirkari hætti. Dúfa sagði: 

Við erum reyndar hérna í okkar skóla komin kannski framarlega, eins og í 

unglingadeildinni okkar, þá erum við með þemadaga sem við tengjum list- og 
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verkgreinum og tengjum allt þetta inn í bóknámsfögin og það er að koma 

gríðarlega vel út.  

Dúfa sá sóknarfæri í því að hætta að hugsa í kössum og hugsa kennsluhætti og námsefni 

grunnskólans meira sem heild sem samanstendur af mörgum þáttum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er sagt hversu margar kennslustundir eigi að vera fyrir hverja námsgrein „þannig 

að í rauninni er þar strax lögð línan“. Það þarf hins vegar ákveðinn sveigjanleika og það er hægt 

að samþætta með alls konar leiðum. Hún segir að þrátt fyrir að verið sé að gera góða hluti í 

skólanum hjá henni megi alltaf gera betur. „Ef við eigum að fara að vinna út frá aðalnámskránni 

þarf að hugsa þvert á námsgreinar og samþætta. Kennarar þurfa að ræða ákveðna hluti og 

finna einhvern grundvöll fyrir sinni samvinnu og ræða ákveðin viðfangsefni, það er ekki hægt 

öðruvísi.“ Í skólanum hjá Dúfu er þemavinna einu sinni í viku sem er heill dagur í 

unglingadeildinni. Þá er 8., 9. og 10. bekkur saman þar sem nemendur fá að vinna eitthvert 

verkefni út frá sínu áhugasviði. „Þessir þemadagar hafa verið í þróun í nokkur ár og fáum við 

margar heimsóknir til þess að skoða hvernig við vinnum að þessu.“ Dúfa sagði í framhaldinu: 

Allir þeir kennarar, sem að koma að þessum degi, eru að kenna list- , verk- og 

bóknám. Þeir eru að samtengja þessi fög. Þetta er náttúrulega nýja aðalnámskráin. 

Svona í rauninni er hún komin þarna í hnotskurn. Með því að að samþætta 

námsgreinar erum við að ná að tengja þetta allt saman.  

Starri sá mikinn kost í því að spjaldtölvur hafi rutt sér til rúms í mörgum skólum og sér hann 

spjaldtölvurnar sem handlangara fyrir bóknámið. Starri tók stutt dæmi þar sem nemendur í 

skólanum voru farnir að nýta spjaldtölvur með þvi að taka upp alls konar hljóð í umhverfi sínu 

og svo var unnið með það í tímum. Hann útskýrði þetta nánar og sagði: 

Það má í rauninni segja að bækurnar, sem notaðar eru í tónmennt, fengu allt í einu 

aukið vægi, það er að segja að þær voru útvíkkaðar. Bókunum er ekkert hent, þær 

eru hluti af náminu áfram, en það er hægt að finna svo mikið til þess að lífga þær 

upp, það er okkar markmið. Bókleg kennsla er ekkert að fara í burtu, aðferðirnar 

eru að breytast.  

Fálki tók í sama streng og Starri en lagði meiri áherslu á það að menntastofnanir þurfi að 

eignast námsefnisbanka, fá efni bókanna inn í tækin. Þar sem heimur tækninnar fer svo ört 

vaxandi að nemendur eru miklu lengra komnir inn í þennan tækniheim en kennarar nokkurn 

tímann þá megi „ekki ríghalda í bókina en það er erfitt vegna þess að þetta er dýrt“. Fálki sá 

einnig lausn á því hvernig best væri að innleiða samþættingu námsgreina með markvissum 

hætti með því að fá hóp af faglærðum einstaklingum sem eru með stefnu um hvernig best 



 

41 

væri að keyra kerfin inn í skólakerfið. „Það vantar svona heildarmynd.“ Lundi, sem lagði 

áherslu á að brjóta þurfi námsgreinamúrana, sagði að allt námsefni þurfi að renna saman. 

Hann bætti við:  

Ég veit að það hefur verið gert stundum þannig að list- og verkgreinar áttu bara að 

vera svona partur af ... en svo mislukkast það og bóknámið tekur yfir af því að 

bóknámsáherslan er svo sterk. 

Í skólanum hjá Lunda reyna þau eftir bestu getu að vera með samþættingu námgreina í 

gegnum ýmiss konar verkefni sem þau vinna með í gegnum þemaverkefni. Lundi hélt því fram 

að það þurfi að skapa aðstæður fyrir nemendur innan skólanna þar sem hugur og hönd fá að 

vinna saman. Hann telur að það sé gífurlega mikil þörf á því núna. Einnig hefur skólinn hjá 

Lunda þróað verkefni þar sem reynir á hina ýmsu þætti raunveruleikans; meginþemað er 

hvernig farið er með peninga. Lundi sagði: 

Þetta var mjög stórt verkefni tengt nýsköpun og fjármálalæsi. Það var ákveðið 

prógramm sem nemendur fóru í gegnum í sýndarveruleika. Við tókum heilan sal til 

að búa til samfélag þar sem unnin voru ýmis störf og þetta samfélag átti að rúlla 

svona heilan morgun með hópi nemenda. Það var farið í gegnum hvernig virkar 

það þegar maður er að vinna, þá fær maður laun og þarf að borga einhverja skatta, 

það var bara allur þessi pakki settur saman. Þetta var gífurlega vel heppnað og 

vinsælt. 

Í lokin sagði Lundi að þetta hefði ekki gengið nema fyrir það að nokkur fyrirtæki komu með 

þeim inn í þetta verkefni þar sem það er miklu raunhæfara heldur en að fá sveitarfélögin, þar 

sem svona uppsetning er mjög dýr. Lundi myndi vilja fá rými undir svona sýndarveruleika sem 

væri allan ársins hring þar sem skólar gætu komið með nemendur sína í slíka kennslu. 

Nemendur ná djúpum skilningi á því hvernig samfélagið virkar með þátttöku í þessu verkefni, 

skilning sem ekki er hægt að kenna upp úr bók. 

Kría ræddi einnig um samþættinguna en innan framhaldsskólans. Hún sagði: „Eitt byggir á 

öðru og þannig kemur meiri og meiri dýpt.“ Það þurfi að sýna uppbyggingarferli verknáms 

sömu virðingu og bóknámi. Allt nám er nám og því gott hafa í huga að slíkt ferli á að taka 

alvarlega, „hvort að þú farir í gegnum verknám eða bóknám, allar leiðir, öll tileinkun, allt 

tileinkunarferlið, það byggir þig upp. Maður lærir í gegnum hverja grein, einhvern tiltekinn 

hugsunarhátt og ákveðna starfshætti sem er þroskandi“. Kría sagði að mikilvægt sé að fá inn 

meiri jöfnuð milli bók- og verknáms, meiri þverfaglega vinnu og samtal milli greina innan 

framhaldsskólans: „Ég held að það mætti vera miklu meira þverfaglegt eða meira samtal milli 

greina og samtal milli kennara í vinnu með nemendum“ Kría hélt svo áfram og ítrekaði að hún 
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væri ekki að tala um að þurrka út eitthvert nám eða hverfa til þess að nemendur þurfi ekki að 

læra nokkurn skapaðan hlut og hún sé ekki sammála slíkum tillögum.  

Súla var á sama máli og sagði að það þyrfti að samþætta greinar í framhaldsskólanum í stað 

þess að kenna hverja grein eina og sér. Hafa þyrfti kennslu nemenda meira verkefnamiðaða í 

stórum verkefnum. Hún sagði jafnframt:  

Ég hef séð í skólum erlendis að menn eru farnir að horfa meira á verkefnamiðað 

nám þar sem greinarnar eru samþættar inn í stór verkefni og mín skoðun í dag er 

sú að það sé vænlegra til árangurs, það kennir nemendum meira þau vinnubrögð 

sem þau þurfa á að halda þegar þau eru komin út í atvinnulífið.  

Þá vildi Súla efla hópastarf meðal nemenda og nýbreytni í kennsluháttum. Þar sem 

atvinnuumhverfið er ekki eins ferkantað og skólaumhverfið þá þurfi nemendur á einhverjum 

tímapunkti að takast á við stórverkefni sem snúa að því að vinna með öðru fólki eins og þegar 

út á atvinnumarkaðinn er komið. Námsgreinar skólanna standa vel fyrir sínu en hvernig þær 

nálgast efnið er eitthvað sem þarf að skoða þar sem miklar breytingar og umsvif eru að eiga 

sér stað í atvinnulífinu í okkar samfélagi.  

 

5.1.5 Þörf á viðhorfsbreytingu til verknáms 

Viðmælendur lögðu allir áherslu á að mikil þörf væri á viðhorfsbreytingu gagnvart verknámi 

og slík viðhorfsbreyting snerti marga fletti. Ugla nefndi til að mynda að hún hefði þurft að 

berjast fyrir því að halda öllum list- og verkgreinatímum inni. Í hennar skólaumhverfi er mikið 

um að verið sé að skera af tímum og það sé afar misjafnt eftir árgöngum hvað nemendurnir 

fá: „Mér finnst þetta svolítið eins og [skólarnir] geti ákveðið þetta sjálfir og komist upp með 

það að sinna ekki þessu tímamagni“. Hún benti á að gott væri vegna þessa að teknar yrðu upp 

markvissar úttektir þar sem skoðað væri hvort skólar skili ekki örugglega inn réttu tímamagni 

sem list- og verkgreinakennslu er gefið.  „Tilfinningin er að ... margir [skólanna] ... mættu gera 

betur“. Hún sagði að það að teikna mynd í tíma með umsjónarkennara samsvari ekki því að 

sitja í myndmenntastofu með faglærðum myndlistarkennara. Ugla bætti við: 

Það er slæmt að þegar [list- og verknám] er notað í svona uppfyllingar og það 

verður ekkert markvisst. Ég hef alltaf verið svolítið að rífast yfir þessu, þú veist, 

reyna að halda í að þessu sé fylgt, að þau fái sitt tímamagn í þessum greinum og 

svörin sem að við höfum verið að fá er að bekkjakennarinn verði bara að fylla upp 

í restina af tímanum. 
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Spói velti fyrir sér af hverju hugmyndir samfélagsins séu svo neikvæðar gagnvart verknámi. 

„Er það ekki bara arfur af gömlu embættismannakerfi?“ Spói hafði orð á því að bóknám hefði 

þótt mjög fínt nám hér áður fyrr. Það að verða lögfræðingur, læknir eða prestur, það var 

aðalmenntunin. En að verknám hafi verið óæðri menntun, „er þetta ekki bara angi af því?“ 

Lundi hafði áhyggjur af því hvernig skólinn er uppbyggður, hvernig skólakerfið virkar og 

þessum stanslausu prófum, að sjálfsögðu litar það viðhorf foreldra. Einnig hafði Lundi orð á 

því að margir foreldrar hafi áhyggjur af því að börn þeirra komist ekki í framhaldsskóla ef þau 

standa sig ekki í bóknámsgreinum. Hann sagðist spyrja sig: „Hver eru skilaboð samfélagsins?“ 

Lundi sagði í stuttu máli frá einu máli, sem hann tókst á við í skólanum, þar sem hagur nemanda 

var ekki hafður í fyrirrúmi að hans mati. Hann sagði frá: 

Við fengum til okkar foreldra um daginn sem eiga barn sem gengur ekkert vel í 

bóknámi. Við vildum hér í skólanum hafa meiri sveigjanleika fyrir hann. En það kom 

ekki til greina hjá foreldrum hans, hann skal bara taka íslenskuna og stærðfræðina 

af fullum krafti og fá aukatíma í því.  

Lunda fannst tímabært að leggja niður samræmd próf og ofuráhersluna á bóknám. sbr. 

frásögnina hér að ofan. Þessi gömlu gildi sem segja til um hvernig kennsla skuli fara fram „séu 

fyrst og fremst í hausnum á okkur, það er nú bara þannig“. Spói nefndi að auðvitað sé það 

misjafnt eftir fólki – og vísar þá einkum til foreldra – hvaða áherslu þau telja besta í námi en 

sagði að hans reynsla sé að almennt virðist fólk vera miklu uppteknara af því að börnin þeirra 

nái árangri í bóklegum greinum. Foreldrar séu mjög stressaðir yfir velgengni barna sinna í 

bóknámi vegna inngöngu í framhaldsskóla og í því tilfelli horfi flestir foreldrar ekki til list- og 

verkgreina. „Ég vona það sé aðeins að breytast en samt einhvern veginn þegar á hólminn er 

komið þá veit ég það ekki alveg, sýn samfélagsins hefur alveg verið þannig að list- og 

verkgreinar eru lægra settar heldur en bóknámið“. 

„Undanfarin ár hefur verið reynt að efla og ýta undir jákvæða ímynd verknáms“, sagði Dúfa. 

Einnig benti hún á að henni hefði ekki fundist það hafa skilað miklu. Hún upplifi ennþá mjög 

mikið hjá nemendum sínum í grunnskólanum að það sé merkilegra að fara í bóknám þegar þau 

halda áfram námi í framhaldsskóla. Hún bætti við: „Kannski áttum við okkur ekki á því hverju 

[list-, verk- og starfsnám] skilar til okkar“. Fálki sagði að veikleikinn væri sá að meiri kraft 

vantaði í að lyfta verknámi hærra upp og bera virðingu fyrir þeirri kennslu. Verknám sé ekki 

hannað fyrir einn hóp nemenda, það hafi viðgengist að ungmenni, sem sigla ekki í gegnum 

bóknámið, hafi verið sett inn í verknám. „Það er að segja – ef þú ert ekki góð í íslensku, Kristín, 

þá ferð þú bara og lærir rafvirkjun. Þar sástu nemendur vera að hnýta einhverja víra og voru 

mjög neikvæð yfir því“. Hann benti á að verknám sé ekki geymslustaður fyrir þá sem sigla ekki 
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í gegnum bóknámið. Mikilvægt sé að horfa til þess hvar áhuginn hjá nemendum liggi og hvernig 

best sé fyrir þann einstakling að nálgast efnið. 

Starri og Lundi nefndu báðir dæmi sem  veldur þeim miklu hugarangri. Þeir sögðu frá því 

að fyrir rúmum tveimur árum hafi stutt könnun verið gerð í þeirra skólum meðal foreldra sem 

ber nafnið Skólapúlsinn. Í þeirri könnun var skoðað hverjar væntingar foreldranna væru til 

barna sinna í skólanum. Hjá Starra kom eftirfarandi fram varðandi niðurstöður:  

Alls 80% foreldra  höfðu væntingar um að börnin þeirra myndu klára háskólanám 

og 6% til viðbótar höfðu þær væntingar að þau myndu klára framhaldsnám í 

háskóla. Ekkert foreldranna valdi iðnnám.  

Af niðurstöðunum að dæma sagði Starri að af þessu megi ráða að foreldrarnir virðist hafa 

miklu meiri stýringu á vali heldur en nemendurnir sjálfir. Hann sagði námsráðgjafa gegna stóru 

hlutverki í því að aðstoða nemendur og foreldra hvað þetta varðar. Það er oft þannig að 

foreldrar gera sér enga grein fyrir því hvað er í boði, hvaða möguleikar eru opnir, „það þarf að 

leggja mikla áherslu á það“. Lundi sagði einnig í þessu sambandi að það hefði komið honum á 

óvart að sjá hversu háleitar hugmyndir foreldrarnir höfðu til barna sinna um að fara í 

háskólanám.  

Dúfa sagðist sjá þetta í kringum sig að foreldrar ýttu frekar á börnin sín í bóknám heldur en 

verknám. Námsáhugi nemenda á list- og verkgreinum er mikill að mati Dúfu en þegar á 

unglingastig er komið og nemendur farnir að horfa til framtíðar þá virðist breytingar eiga sér 

stað í hugsunarhætti og ekki sé til umræðu að fara í einhvers konar list- eða verknám á 

framhaldsskólastigi: „Ég held það sé bara í menningunni hjá okkur. Það er eitthvað merkilegra 

að vera í bóknámi í háskólanum heldur en að fara í pípulagnir eða kokkinn“.  

Ugla sagðist halda í þá von að umræðan í þjóðfélaginu sé eitthvað að breytast, að það sé 

ekki eins mikil skömm að fara í verknám. „Mér finnst það alveg komið, þú veist, eitthvað af 

stað, að þetta er náttúrulega bara eitthvað, það þarf að halda henni uppi, til þess að þessi 

viðhorfsbreyting verði“. Hún minnti einnig á að „fyrir ekkert svo mörgum árum var það þannig, 

ef þú fórst ekki í bóknám á framhaldsskólastigi, þá varstu að tapa öllum tækifærum í lífinu“. 

Ugla þakkaði fyrir að viðhorf samfélagsins hafi nú aðeins breyst og mikilvægt sé að halda því 

áfram. 

 Fálki var alls ekki ánægður með stöðu list-og verkgreina og hann myndi vilja sjá að það yrði 

miklu meira gert af hálfu kerfisins. Fálki upplifir það frá menntakerfinu að það sé ekki nægilega 

hlustað eftir því hverju þurfi að breyta til að styrkja stöðu list- og verkgreina. „Umræðan hefur 

aldrei komist á það stig, þú veist, að gera verk- og listgreinakennslu hátt undir höfði“. Í augum 

Fálka er þetta mjög einföld umræða og hann sagðist ekki þreytast á henni. Hann sagði: 
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Við erum að tala um menningarborg, við erum með tómstundir, tónlist, leiklist, 

myndlist, textílmenntapælingin, þessi sköpun og smíði – allt þetta dæmi. Það er 

alveg ljóst mál að Ísland vill standa fyrir það að vera svona land og borgin vill vera 

svona borg ... menn vilja hafa þennan þátt góðan.  

Fálki sagðist hafa reynslu af því sjálfur þar sem hann var skólastjórnandi í skóla úti á 

landsbyggðinni og þar – að hans mati – náðu hann og samstarfsmenn að gefa list- og 

verkgreinum meira rými eins og fram kom hjá Fálka: 

Kennarar, sem voru búnir að kenna í 20–30 ár og ennþá svo fullir af eldmóði fyrir 

„djobbinu“ sínu að það hjálpar til. Ég myndi segja það að á þessum mótunarárum 

mínum í stjórnun að þá áttar maður sig einhvern veginn á því að þarna eru 

ákveðnar leiðir.  

Aðalatriðið væri að fólk talaði saman, það væri þróunin. Fálki nýtir sína reynslu eins og 

hann getur í skólaumhverfinu sem hann vinnur við í dag en talaði um að höftin séu töluvert 

meiri á höfuðborgarsvæðinu. Meginmunurinn væri sá að í landsbyggðarskólanum talaði fólk 

meira saman og vann meira saman og einnig hafði Fálki meira fjármagn til þess að vinna með 

fyrir list- og verkgreinarnar. Fálki sagði einnig: 

Það þarf heildarskipulagningu, hvernig getum við nýtt þessa styrkleika. Svona gera 

verk- og listfræðikennarar núna, hvernig getum við látið þetta virkilega springa út. 

Það þarf svolítið að spóla til baka, það þarf að setja þetta svolítið sem stoð þegar 

við byggjum þennan nýja skóla.  

„Það mikilvæga í þessu, sagði Fálki, „sem ekki má gleyma er það að þeir sem stjórna, það 

eru einstaklingar sem fóru í gegnum bóknámið“. Til að fá alvöru breytingar inn í skólaumhverfi 

þá þarf að fylgja aðalnámskránni, fjölga kennurum til muna og endurskoða uppbyggingu 

kennsluhúsnæðis. Þetta þarf að vera hluti af okkar menningu, við erum alls ekki kominn 

þangað“. Fálki sagði að það skemmtilega við þetta sé þó að „þegar þú færð fólk í heimsókn, þá 

dregur þú alltaf verk- og listgreinarnar fram“. Hann sagðist hlusta eftir því sem samfélagið 

segir, við viljum fá faglærða einstaklinga í öll störf en við sem erum áhrifavaldar erum ekki 

tilbúnir að leggja neitt á okkur fyrir það“. Fálki hlustar líka eftir því sem foreldrar segja: „Við 

viljum auðvitað fá faglærða einstaklinga í list-, iðn- og verkgreinar en barnið mitt er ekki að 

fara læra það“.  

Lundi kvaðst leiðast þegar sú tiltekna umræða kemur í samfélaginu að grunn- og 

framhaldsskólar landsins standi sig ekki í því að mennta fólk í tilteknum greinum. „Að 

sjálfsögðu er það ekki okkar ábyrgð né hlutverk, við erum auðvitað ekkert í því. Við erum að 
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mennta nemendur til þess að verða sjálfstæðir og sterkir einstaklingar“. Einnig vildi Lundi taka 

fram, sem hann telur kalla á viðhorfsbreytingu, og það er sú staðalímynd sem virðast festast á 

nemendur eftir hversu færir þeir eru í bóknámi en það sé á algjörri skjön við raunveruleikann. 

Hann bætti svo við: 

Staðalímyndin er að ef þú getur ekki lært bóklegt nám, þá ferðu í eitthvað verklegt. 

Það er ekki svo einfalt og það er alls ekki svoleiðis. Þeir nemendur, sem standa sig 

best bóklega, eru líka að standa sig best verklega. Það helst ekki í hendur að þeir 

sem eiga erfitt með bóknám eigi þá heima í verklegum fögum. Það segir að það 

þurfi að horfa til annarra kennsluhátta.  

Kría sagðist fá í auknum mæli inn á borð hjá sér nemendur sem eru með stúdentspróf og 

hafa reynt fyrir sér á bóknámsbrautum á háskólastigi og ekki fundið sig. „Við erum í samfélagi 

þar sem við erum með aldurshóp sem eltir aðra svolítið og líka samfélag þar sem gildismatið 

okkar foreldranna er bara svolítið einsleitt. Þetta ákveðna gildismat samfélagsins er að það 

þykir mikilvægara að nemendur klári stúdentspróf“. sagði Kría. Oft og mörgum sinnum sér Kría 

að foreldrar, sem eiga ungmenni, sem hafa mikinn áhuga á starfsnámi, krefjast þess að þau 

klári stúdentspróf fyrst á bóknámsbraut og geta svo séð til seinna. Þeir nemendur, sem Kría 

fær í auknum mæli inn á borð til sín, eru börn þessara foreldra. 

Súla hafði sömu sögu að segja. Hún upplifir þá sýn í samfélaginu að það vilji allir fá vel 

menntaða iðnaðarmenn og góða þjónustu á því sviði en samt ráðleggja foreldrar börnum 

sínum að fara frekar í bóknám þrátt fyrir að áhugasvið þeirra liggi á þessu sviði. Súla sagði: 

Já, og þetta er einhvern veginn bundið í menninguna að það þyki einhvern veginn, 

ég veit ekki, merkilegra eða fínna eða, já, eitthvað vænlegra til einhvers árangurs 

– ég veit ekki hvers konar árangur það er að fara í bóknám frekar en verknám. 

Fordómar samfélagsins gagnvart starfsnámi á framhaldsskólastigi virðast liggja í gömlu 

viðhorfi og gildismati, hvað sé fullgilt nám. Súla hins vegar hafði áhyggjur af því að eitthvað af 

námsráðgjöfum grunnskólanna hafi mjög gamlan hugsunarhátt og litaðar skoðanir á bók- og 

verknámsgreinum. Súla vissi til þess að námsráðgjafi hefði sagt við nemenda hlut sem að 

hennar mati er ekki við hæfi af einstaklingi í slíkri stöðu: „Já, þú ert nú svo duglegur að læra; 

þú ferð ekki í verknám; þú ferð bara á náttúrufræðibraut“ en svo aftur á móti við þá sem eru 

ekki eins duglegir: „Já, það þýðir nú ekkert fyrir þig að fara í bóknám; þú skalt bara velja þér 

eitthvert verknám“. 

Súla lagði áherslu á að það sé ekkert samasemmerki milli þess að einstaklingur sé öflugur í 

bóknámsgreinum og þess að sá námsmaður eigi einungis heima í bóknámsgreinum og öfugt. 

Súla sagði: 
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Í auknum mæli erum við að fá hérna inn nemendur sem hafa lokið stúdentsprófi 

sem er auðvitað fínt en það má auðvitað spyrja sig hvort þessum tíma var vel varið 

hjá nemandanum. Nám er menntandi í sjálfu sér þannig að það að verða stúdent 

er auðvitað bara mjög þroskandi fyrir einstaklinginn. 

Frá því að Súla byrjaði sem skólastjórnandi hefur hún fundið fyrir talsverðum breytingum 

á því að múrarnir á milli bóknáms og verknáms hafi örlítið fallið. Súla hefur unnið að því á 

þessum árum að leggja sitt af mörkum við að brjóta niður múrana milli greinanna. „Það hefur 

nú margt gerst á þessum árum sem betur fer en ég er ekki að segja að það sé mér að þakka; 

það eru bara margir sem hafa lagt lóð á vogarskálarnar“. Sýn Súlu er að framhaldsskólarnir 

hafi upp á mikið að bjóða, það sé eitthvað annað í menningu sem stjórnar því í hvað 

nemendurnir fari. Það vantar ekki framboðið, gæði menntunar eða gæðin á þeim sem 

útskrifast. Hún sagði: „Ég vil meina að skólarnir séu bara almennt að gera vel í starfsnámi á 

framhaldsskólastigi. Okkur vantar bara fleiri nemendur“.  

Eins og kom fram í kaflanum á undan þá eru fordómar á lofti gagnvart list-, verk- og iðnnámi 

á framhaldsskólastigi hjá hópi nemenda og foreldra vegna þekkingarleysis og lítils skilnings að 

því er virðist. Í þessum kafla kemur fram út frá ummælum viðmælenda, hversu nauðsynlegt 

það er að gera hinum almenna borgara grein fyrir því að gömlu gildin eru ekki lengur við stjórn. 

Að nútíminn kalli eftir viðhorfsbreytingum á skólagöngu einstaklinga. 

 

5.1.6 Skortur á fé og fagmenntuðum kennurum 

Í máli viðmælenda kom fram að bæði fjárskortur og skortur á fagmenntuðum kennurum kæmi 

í veg fyrir að hægt væri að leggja jafn mikla áherslu á list- og verkgreinar í grunnskóla og 

starfsnám í framhaldsskóla og nauðsynlegt væri. Viðmælendur ræddu að skortur á fé til 

menntastofnana væri mikill og að það hefði bein áhrif á stöðu list- og verkgreina. List- og 

verkgreinar væru dýrari í kennslu en hið almenna bóknám vegna þess að list- og verkgreinar 

taka meira rými innan skólanna og í hverri kennslustund eru færri nemendur. Ramminn væri 

því oft erfiður. Fálki sagði: 

Það vantar svolítið fagþekkingu. Það er ekki enn þá farið að láta fjármagnið fylgja 

einhverri hugsjón, það verður að gerast. Þú þarft að vera tilbúinn að eyða svolítið. 

Ef þú vilt gera vel þá er einhver fórnarkostnaður sem fylgir því.  

Eins sagði Dúfa að kostir grunnskólanna séu rýrir og geti því skólarnir ekki hlúð að list- og 

verkgreinum eins og þörf er á. Áhugi kennara sé til staðar með samþættingu námsgreina en 
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Dúfa taldi þó þörf á að menntakerfið færi sig aðeins úr kassanum. Einnig er allur efniskostnaður 

mjög dýr og þarf skólakerfið að efla bjargir sínar og forgangsraða. Í lokin sagði Dúfa: 

Það eru bara ekki til peningar og ég sé ekki fram á að við höfum eitthvert fjármagn 

á næstunni. Þannig að kannski væri mögulegt að fara í meiri samvinnu við aðra til 

þess að við gætum verið að kynna hinar ýmsu nýjungar fyrir nemendum okkar.  

Fálki benti á að þegar horft sé til annarra landa í samanburði við Ísland þá væri umfangið 

miklu stærra en hér á landi. Þar taki einkafyrirtæki þátt í skólastarfseminni og hjálpaði það 

með tækjakostnað. Fálki taldi að það sé mjög erfitt fyrir okkar þjóð að bera okkur saman við 

slíkt. Hann hafði jafnframt sterka sýn á að mikilvægt væri að húsnæði skólanna sé skipulagt 

með það í huga að henta list- og verkgreinakennslu. Hann benti til að mynda á eigin hugmyndir 

í þá átt og sagði: „hérna er ... framsækin teikning sem dó í hruninu 2008“. Þar er teikning af 

handverkshúsi þar sem allar list- og verkgreinar samtvinnast og stofurnar eru í göngufjarlægð 

hver frá annarri.  

Spói taldi að það sem standi okkur mest fyrir þrifum séu peningar: „Eins þurfa 

grunnskólarnir að geta útvegað betri rými undir list- og verkgreinarnar fyrir mátulega 

fámennan hóp nemenda til þess að geta sinnt kennslunni eins og vera skyldi“. Starri benti 

einnig á að skólinn þeirra hafi undanfarið ekki fengið nægilegt fjármagn til þessara námsgreina. 

Skólinn hafi staðið sig töluvert betur í list- og verkgreinakennslu fyrir hrun. Útbúin var sérstök 

námskrá sem heitir Fjölfærni en hún gekk út á að efla list- og verkgreinar í skólastarfi þeirra. 

Það var gert með þeim hætti að tímafjöldi list- og verkgreina var tvöfaldaður og svo var 

umsjónarkennari ávallt með í tímum. „Við vorum svolítið rík þá, það var frábært verk“.  

 Lundi tók undir að margt af því sem þarf að betrumbæta í list- og verkgreinakennslu sé 

erfitt í framkvæmd vegna fjárskorts og geti það verið snúið að vera með metnaðarfulla kennslu 

ef búnaðinn vanti. Einnig tók Lundi það fram að það sé líka mikilvægt að geta verið með 

takmarkaðan fjölda nemenda í kennslustund hverju sinni. „Við erum ekki með meira en tólf 

nemendur í list- og verkgreinastofum í þessum skóla. Það er auðvitað dýrt en það bara skiptir 

mjög miklu máli að það sé sé hægt að leiðbeina vel“. 

Uglu fannst hún þurfa að berjast mikið fyrir list- og verkgreinum, þær séu alltof oft lagðar 

til hliðar þar sem þær greinar séu dýrari í rekstri en bóknámsgreinarnar. „Svo er það líka að við 

erum með færri krakka í hóp og það er aukakostnaður fyrir skólann“. Súla sagði að 

framhaldsskólinn hennar sé á aðeins betri stað fjárhagslega heldur en þeir grunnskólar sem 

tóku þátt í þessari tilteknu rannsókn. Þó hafa fjárveitingar framhaldsskólanna verið mjög 

tæpar og fólk þurfi að vera vel vakandi yfir hverri krónu, sem notuð er, svo að rekstur skólans 

fari ekki fram úr veittum fjárheimildum. Reksturinn á þessum skóla er umfangsmikill í ljósi þess 

að við erum hér með ákveðinn fjölda iðnnámsdeilda í ákveðnum fjölda greina. Það þarf að 
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kaupa mikið inn fyrir allar þessar greinar til að reka þessar deildir. Þannig að umsvif á öllu slíku 

hérna eru mjög mikil. Ég þarf auðvitað að passa upp á að allt saman gangi nú upp fjárhagslega.  

Á svona hátíðarstundum, sagði Súla, þá er alltaf sagt að við ætlum að efla verknám, efla 

tæknigreinar, iðngreinar eða listgreinar. Þetta sé því miður ekki mikið meira en orðin tóm og 

menn hafi aldrei almennilega farið út í það að ákveða í hverju þessi efling eigi að vera fólgin. 

„Það er náttúrulega alveg ljóst að það kostar meira að reka verknámsbrautir heldur en 

bóknámsbrautir og það hefur aldrei verið almennilegur skilningur á því, finnst mér, hjá 

stjórnvöldum“.Mikill samhljómur var einnig hjá viðmælendum um að skortur sé á 

fagmenntuðum kennurum í grunnskólunum og að erfitt geti verið að fá fagmenntaða 

einstaklinga inn í framhaldsskólana.  

Starri sagði um grunnskólann að alltaf sé verið að leita að fólki á sérsviðum list- og 

verkgreina. Þegar t.d. smíðakennarinn var að hætta vegna aldurs, þá ákvað Starri að vera vel 

undirbúinn og fór snemma að leita að góðum faglærðum kennara til þess að geta tekið við 

stöðu smíðakennarans. Starri var þungur á brún og sagðist þekkja til nokkurra skóla þar sem   

þeir glíma við skort á sérfræðingum eða réttara sagt á sérmenntuðum kennurum í list- og 

verkgreinastöður. Staða skólans hans Starra er mjög góð miðað við aðra og er hann mjög 

þakklátur fyrir það. Starri sagði: 

 Að veikleiki stöðu list- og verkgreina sé sá að ef okkur vantar sérfræðing í 

viðkomandi grein þýðir það að við erum að skerða réttindi krakkana.  Það vantar 

fólk sem menntar sig í list- og verkgreinum, þetta er að verða stórt vandamál. Það 

vantar og það er mjög erfitt að fá tónlistarkennara, smíðakennara, textílkennara 

og heimilisfræðikennara, það er helst hægt að fá myndlistarkennara. 

List- og verkgreinar skipta miklu máli fyrir einstaklinga. Markmið menntastofnana ætti því 

að vera að vinna kappsamlega að því að halda þessum greinum inni. Eina lausnin, sem Starri 

sér í því, er að vera einungis með sérmenntaða og hæfa einstaklinga í kennslu í list- og 

verkgreinum. Starri sagði: 

Ég vill bara ítreka það að list- og verkgreinar skipta verulegu máli fyrir einstaklinga 

og þess vegna er markmiðið að halda þeim sterkum eins og við mögulega getum 

og það næst með því að vera með hæfa einstaklinga sem kenna af því að þeir geta 

þróað greinarnar áfram, það er það sem skiptir máli.  

Spói tók undir þetta og sagði að staðan væri slæm í mörgum skólum og það hefði verið 

gripið til þess að fella niður einhverjar tilteknar kennslustundir á sviði list- og verkgreina því að 

ekki hefðu fengist kennarar í stöðurnar. Ekki sé hægt að ætlast til þess að umsjónarkennararnir 

sjái um alla kennslu, það hafi ekki verið mikið um það en það er að gerast í sumum skólum. 
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„Þetta er eitthvað sem að við eigum ekki að vera „ströggla við“, okkur vantar bara fleiri list- og 

verkgreinamenntaða kennara“. Ugla sagði að það „skipt[i] rosalega miklu máli, að það sé 

einhver sem er með menntunina sem sinnir þessu“. 

Lundi sagði að það sé gífurlegur veikleiki í kerfinu að það sé vöntun á faglærðum kennurum 

en það bjargi alveg list- og verkgreinakennslu að hafa faglært fólk. „Þeir eru svolítið svona „alt-

mulig-mænd“, þetta eru skapandi kennarar. Þeir hafa verið með nemendur í verklegum tímum 

og unnið á fjölbreyttan hátt. Kannski þarf menntunin að færast líka svolítið inn á það.“ Fálki 

hafði miklar áhyggjur af því sem Lundi talaði um en það er að ráða ófaglærða kennara á sviði 

list- og verkgreina burtséð frá því hvort viðkomandi kennarar séu fjölhæfir eða hafi þennan 

faglega grunn. „Það er rosalega lítið af fólki sem er að útskrifast í list- og verkgreinakennslu í 

dag, alveg rosalega lítið. Það er svolítið það sem ég hef áhyggjur af, það er ekki alveg að hjálpa 

okkur“. 

Í framhaldsskólanum eins og hjá Súlu er ekki auðvelt að fá kennara í þær verkgreinar sem 

kenndar eru í skólanum. „Laun kennara miðað við laun iðnaðarmanna eru bara ekki 

sambærileg þannig að það er ekki auðvelt að fá kennara en það hefur svona tekist“. Hún sagði 

að það sé mikið að gerast á þessu sviði og mikill metnaður í nemendum sem eru í þessum 

greinum. Þá skipti miklu máli að hafa góða kennara í verknámsgreinunum. „Ég tel okkur vera 

að skila mjög hæfu fólki út í atvinnulífið og það er auðvitað afskaplega gaman að vera 

þátttakandi í því að sjá þetta unga fólk, hvernig það er að blómstra úti í atvinnulífinu“. 

 

5.2 Samfella milli grunn- og framhaldsskóla 

5.2.1 Þörf fyrir markvissari samfellu milli skólastiga 

Þegar viðmælendur voru spurðir um samfellu milli skólastiga í list-, verk- og 

starfsgreinakennslu kom fram hjá öllum að samfellan þyrfti að vera markvissari milli skólastiga. 

Það er einhver samvinna á milli grunnskólans, sem Dúfa vinnur hjá, og framhaldsskólans sem 

er í nærumhverfi grunnskólans en fram kom að samvinnan væri ekki markviss. Nemendur 

grunnskólans fá að nýta sér aðstöðu í skólanum undir list- og verkgreinakennslu. Kennarinn, 

sem sér um þá kennslu, stendur fyrir henni og hefur myndað gott samstarf við 

framhaldsskólann og „við njótum góðs af því,“ sagði Dúfa. „Ég held að það sé eitthvað sem 

allir þurfa gera, það er að auka samvinnu við grenndarsamfélagið og á milli grunnskóla og 

framhaldsskóla“. Dúfa nefndi þó einnig að þeim nemendum, sem þurfa aukastuðning innan 

skólakerfisins, sé fylgt eftir á milli skólastiga. Haft er samband við námsráðgjafa 

framhaldsskólans og þeir taka á móti þessum tilteknu nemendum. Þetta er gert til þess að 
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koma í veg fyrir brottfall. Þrátt fyrir þessa jákvæðu þætti taldi Dúfa að vinna þurfi betur að 

þessu. Hún sagði: 

Ég held að allir þurfi bara að sýna meiri lit og þurfi að vinna frekar í þessum málum. 

Við erum alveg byrjuð, en þetta er eitthvað sem sífellt þarf að vinna að ... ég tel að 

það þurfi að vinna að því að það sé samfella á milli skólastiga, ég held að það sé 

gríðarlega mikilvægt að allir taki ábyrgð. Að öll skólastigin vinni saman með því að 

sýna frumkvæði.  

Grunnskólinn, sem Starri er skólastjórnandi við, hefur verið lengi í samstarfi við 

framhaldsskólann í sínu nærumhverfi og er mjög sáttur með það samstarf. Samstarfið hefur 

verið á þeim forsendum að nemendur á unglingastigi grunnskóla geti bætt við sig 

framhaldsskólaeiningum. „Við höfum svolítið reynt líka að horfa á það hvar áhugasviðið liggur 

hjá nemendunum og reynt að stýra þeim í því sem að við teljum að komi þeim að gagni“.  

Grunnskólinn, sem Spói vinnur hjá, er í ágætu samstarfi við framhaldsskólann, sem er í 

hans nærumhverfi, og einnig framhaldsskóla sem er í öðrum hluta höfuðborgarsvæðisins. 

Nemendur geta farið í bæði bóklegar og verklegar valgreinar hjá báðum framhaldsskólunum. 

Spói er sáttur við samstarfið við báða skólana en samstarfið við annan framhaldsskólann er 

tiltölulega nýtilkomið. Það samstarf kom þannig til að framhaldsskólinn sendi Spóa lista yfir 

valgreinar í list- og verkgreinum sem eru í boði fyrir nemendur í 10. bekk. „Markmið 

framhaldsskólans er í rauninni að efla tengslin milli grunn-  og framhaldsskóla og kynna fyrir 

nemendum listiðn og verknám. Þarna fá nemendur tækifæri til að kynnast nýjum 

viðfangsefnum“. Spói taldi að það sé þó erfitt fyrir grunn- og framhaldsskóla að vera með 

samstarfið einhvern veginn öðruvísi en það er í dag. Spói sagði: 

Það er svolítið erfiðara við að eiga vegna þess að það eru svo margir skólar. 

Nemendurnir dreifast mjög víða þegar þeir fara í framhaldsskóla. Með leikskóla og 

grunnskóla þá vitum við alveg að við erum að taka við ákveðnum nemendahópum, 

hitt er flóknara.  

Lundi kvaðst ánægður með samstarfið sem grunnskólinn hefur myndað við þrjá 

framhaldsskóla í hans nær- og fjærumhverfi. Hann sagði að skólinn sé í mestu samstarfi við 

framhaldsskólann sem er næstur grunnskólanum, sem hann vinnur við, og hefur svo verið í 

mörg ár. Nemendur í 10. bekk geta valið þar sem kallað er Z-val. Það val stendur yfir í eina önn, 

einu sinni í viku 4 tíma í senn. Þar fá nemendur að kynnast ýmsum greinum X, Y, Q-iðnaði og 

C. Rúmlega 10 nemendur velja sér þetta ár hvert. 

Hjá Lunda kemur fram að hinir framhaldsskólarnir hafa einnig boðið upp á valgreinar, bæði 

bóklegar og verklegar, en það hafi ekki skilað sér í mikilli aðsókn, eins og við á í 
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framhaldsskólanum sem er í nærumhverfinu. Tækifæri til samstarfs skapist þó á fundum þegar 

skólastjórar í nokkrum grunnskólum sveitarfélagsins hittast mánaðarlega á samráðsfundum 

og þangað kemur einnig aðstoðarskólameistarinn úr áðurnefndum framhaldsskóla. Þrátt fyrir 

þetta telur Lundi að auka þurfi samstarfið á öðrum nótum og hafa það markvissara svo að það 

skili einhverjum árangri inn í framhaldsskólana sem eru með verk-, list- og iðnnámsgreinar. 

Einnig kvaðst Lundi vilja fá nemendur úr framhaldsskólum inn í grunnskólana og vinna með 

þeim ýmis verkefni. Telur Lundi að það yrði skilvirk leið til að ná til nemenda. Lundi bætti við: 

Það þarf að vera alvörusamtal. Það hefur aldrei verið alvörusamtal milli skólastiga, 

það þarf að búa til það samtal. Það þarf stöðugt að vera að hringja á milli og spyrja. 

Hvað er í gangi hjá ykkur? Hvað eigum við að gera? Hvernig viljum við gera það? 

Fálki sér engin vandamál, hann sér verkefni sem hægt er að leysa með markvissum 

samskiptum og samtali milli kennara og skólastjórnenda á báðum skólastigum. Fálki sagði: 

Hvernig getum við nýtt það sem þið gerið og þið það sem við gerum? Það er 

nákvæmlega þetta, það verður að eiga sér stað þessi umræða um grunn- og 

framhaldsskóla. Ég er búinn að hafa marga menntamálaráðherra. Þeir segja allir 

það sama, það þarf að gefa meira í þetta, það þarf að auka þetta og það þarf að 

styrkja þetta, það þarf að fjölga verk- og listgreinakennurum, fyrir allar kosningar. 

Sama sagan það gerist ekkert.  

Ugla vill fá að sjá öflugra samstarf milli skólastiga en er ekki með á hreinu í hvers konar 

samstarfi grunnskólinn, sem hún vinnur hjá, er í við framhaldsskólana en Ugla veit þó til þess 

að nemendur fara í einhvers konar heimsóknir í framhaldsskóla þegar þau eru komin í 10. 

bekk. Uglu finnst að bæði grunnskólar og framhaldsskólar beri ábyrgð á því að samstarf milli 

þessara skólastiga sé gott. Það þurfi að vera markvisst samstarf og að einhverju samtali þurfi 

að koma af stað. Ugla velti því þó fyrir sér hvernig samstarfinu ætti að vera háttað eins og Spói 

gerði, þar sem framhaldsskólarnir séu svo margir og nemendur hafa mikið um að velja. Ugla 

segir að framhaldsskólarnir þurfi að markaðssetja sig markvisst og jafnvel með öðrum hætti 

en gert er í dag. Ugla veit ekki hvernig það ætti að fara fram en finnur samt sem áður að þörf 

sé á því. 

Framhaldsskólinn, sem Kría er stjórnandi hjá, er í samstarfi við grunnskólana í þeirra 

nærumhverfi og fjær. Kría talaði um að mjög gott samstarf sé milli nokkurra kennara á 

grunnskólastigi og kennara á framhaldsskólastigi, eitthvað sem hún sjálf skiptir sér ekki mikið 

af þar sem það samstarf byggist að öllu jöfnu á persónulegum tengslum og miklum áhuga á 

samstarfi þar á milli. Það samstarf tengist bóknámsgreinum, verk-, iðn- og listgreinum. Hún 

sagði að framhaldsskólinn sjálfur væri ekki með markvissa stefnu þegar komi að samstarfi við 
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grunnskólana, þar sem kennararnir, sem vinna innan framhaldsskólans, sjá mikið um það 

samstarf og einnig grunnskólarnir í kring sem sækjast eftir einhvers konar samstarfi. Kría 

upplifir því ekki í sínu umhverfi að það vanti eitthvað upp á samstarf milli skólastiga. Kríu finnst 

þó mikilvægt að einhvers konar samstarf sé á milli skólastiga og taldi að það þyrfti markvissa 

stefnu um það hvernig ætti að haga samstarfi svo það gangi upp.  

Súla sagði að framhaldsskólinn hennar sé í mjög góðu samstarfi við grunnskólana sem eru 

í nærumhverfi hennar skóla. Framhaldsskólinn býður á hverju ári öllum 10. bekkingum og 

foreldrum þeirra í morgunverðarkaffi. Súla sagði að á þeim degi væri farið yfir allt sem kennt 

er í skólanum. Einnig býður framhaldsskólinn upp á valáfanga sem nemendur í 10. bekk geta 

tekið og stendur yfir í rúmar 16 vikur. Nemendur fara í fjögur skipti í Q, fjögur skipti í X, o.s.frv. 

C og Y greinum. Tilgangurinn með þessu vali er að kynna fyrir nemendum helstu verk- og 

iðngreinar skólans.  

Þessi valáfangi er mjög vinsæll meðal grunnskólanemenda og sækja rúmlega 80 nemendur 

um hann á hverju ári. Súla tekur fram að framhaldsskólinn geti aðeins boðið grunnskólum sem 

eru í nærumhverfi framhaldskólans þar sem skólinn hafi hreinlega ekki svigrúm fyrir fleiri 

nemendur. En Súlu dreymir um að geta tekið á móti öllum grunnskólanemum landsins og leyft 

þeim að kynnast því námi sem framhaldsskólinn hefur upp á að bjóða. Súla kom einnig inn á 

það hvað henni þætti orðið tímabært að fara að efla samstarf milli skólastiga með markvissari 

hætti. Hún sagði: 

Tvímælalaust eigum við að ... vinna í því að minnka muninn á að fara úr 

grunnskóla yfir í framhaldsskóla – sama hvort þú ert að fara í bóknám eða 

verknám. Þarna ætti að vera miklu meira samstarf í gangi og miklu meira og 

eðlilegra flæði; það eiga ekki að vera þessi skörpu skil.  

5.2.2 Auka þarf upplýsingagjöf framhaldsskóla til nemenda og foreldra 

Fram kom hjá viðmælendum að þörf sé á að auka upplýsingaflæði til nemenda og foreldra 

varðandi námsframboð í framhaldsskólum samhliða því sem er að gerast í atvinnulífinu. Einnig 

kom fram hversu mikilvægt væri að útrýma fordómum fólks gagnvart starfsnámi í 

framhaldsskólum. 

Grunnskóli Starra hefur verið með áhugavert verkefni í gangi í nokkur ár. Vegna mikils 

áhuga á því verkefni hafa fleiri grunnskólar í hans nærumhverfi slegist í hópinn. Grunnskólarnir 

setja upp stóra kynningu fyrir nemendur og foreldra á því hvaða störf eru í boði í þjóðfélaginu. 

„Það eru rosalega margir sem gera sér ekki grein fyrir því hvaða störf eru til og það hafa komið 

upp störf í kynningunum sem ég vissi ekki um heldur.“ Starri telur þessa kynningu vera 

mikilvæga til þess að opna hug nemenda og foreldra og með þessu verkefni vonast Starri til að 
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það dragi úr fordómum gagnvart því að læra list- ,iðn- og verknám. Ugla tók undir með Starra 

og sagðist verða greinilega vör við að nemendur hefðu ekki hugmynd hvað sé í boði í 

framhaldsskólum fyrir utan bóknámsbrautir og þessar helstu iðngreinar þar sem hefðin í 

bóknám er svo sterk í okkar samfélagi. Ugla sagði: 

Ef enginn kemur til nemenda og kynnir fyrir þeim hvaða möguleikar eru í boði þá 

höldum við áfram að fá nemendur inn á bóknámsbrautir – nemendur sem eyða 

jafnvel einhverjum tíma í bóknám og finna sig ekki í því og hætta. Mér finnst það 

vanta, það vantar að brúa þetta bil.  

Ugla sagðist sjá það strax á nemendum sínum hverjir það væru sem mundu eiga erfitt með 

að fara á bóknámsbraut á framhaldsskólastigi. Ugla reynir eftir bestu getu að koma þeirri 

hugsun til tiltekinna nemenda að það séu aðrar leiðir en bóknámsbrautir. Hún reynir að hjálpa 

nemandum sínum að finna sitt áhugasvið svo að þeir geti fundið sér eitthvert nám tengt því. 

Þetta er hjartans mál fyrir Uglu, henni finnst vont að horfa til þeirra nemenda sem eiga erfitt í 

flestum námsgreinum, sjá þau útskrifast úr grunnskólanum, sem er frekar verndað umhverfi 

fyrir þessa einstaklinga, og sjá þau flosna upp úr framhaldsskóla af því að þau finna sig ekki. 

Uglu finnst mikilvægt að þessir tilteknu nemendur hafi einhverja stefnu: „Þau þurfa kannski að 

fara þá leið að fara í atvinnutengt nám með skóla, það mætti vera eitthvað af því“.  

Dúfu er mjög hugað um nemendur skólans og finnst mikilvægt eins og Uglu að upplýsa 

nemendur og sérstaklega foreldra hvaða námsmöguleikar séu í boði á framhaldsskólastigi. 

Dúfu finnst gaman að segja frá því að hún upplifi foreldra yfirleitt mjög jákvæða gagnvart list- 

og verkgreinum. Dúfa undrar sig á því og finnst mjög skrýtið þegar hún verður vitni að því þegar 

nemendur, sem eiga heima í list- og verknámi, þurfa að fara einhverjar krókaleiðir að því námi 

sem þeir blómstra síðan í  þegar á framhaldsskólastig er komið – því að einstaklingar í 

nærumhverfi nemandans koma í veg fyrir það. Dúfa telur að það þurfi að vinna betur í því að 

upplýsa foreldra til að hjálpa nemendum að fara sína leið.  

Starri hafði svipaða hluti að segja. Ef kennarar sjá að einhver ákveðin grein liggur vel fyrir 

nemenda þá fer ákveðið ferli í gang. Kennarinn vísar nemanda sínum að tilteknum skóla, þar 

sem greinin er kennd, eða reynir að koma honum þangað inn. Námsráðgjafinn gegnir einnig 

stóru hlutverki þar sem hann kallar til foreldra nemandans og ræðir við þá, hvað kennarar og 

námsráðgjafi sjá í tilteknum nemenda og hvar hans styrkleikar liggja. Með þessu ferli telur 

Starri að nemendur fái tækifæri til að velja nám eftir áhuga. Súla tekur ýmis sóknarfæri vera 

hjá framhaldsskólanum í að fá fleiri nemendur til sín í starfsnám og þá þurfi að kynna 

starfsnámið betur fyrir nemendum. „Ég held að við séum ekki nógu dugleg, hvort sem um er 

að ræða námsráðgjafa grunnskólanna eða okkur í framhaldskólanum, að koma réttum 

upplýsingum til grunnskólanema um einstakar greinar“.  Súla vill ráðast í þær aðgerðir að 
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kynna starfsemi síns framhaldsskóla fyrir nemendum á yngra stigi grunnskólans og jafnvel í 

leiksskólum með þá markaðssetningu í huga að verknámsgreinarnar verði ekki eins 

kynjaskiptar og raun ber vitni. Súla vill vinna að því að jafna kynin í þessum greinum.  

Eins og Súla kom inn á þá kann vandinn kannski að liggja í því að samstarf milli skólastiga 

sé ekki nægilegt og því er það svo að upplýsingagjöf um framboð framhaldsskóla til nemenda 

og foreldra skilar sér ekki. Súla telur að framhaldsskólar standi frammi fyrir því að þurfa að 

koma frá sér betri og markvissari upplýsingum til allra námsráðgjafa í grunnskólum landsins 

um hvaða nám þeir hafa í boði. Með því á námsráðgjafinn að geta í ljósi kunnáttu sinnar 

upplýst nemendur og foreldra betur. Einnig á námsráðgjafinn að geta leiðbeint nemanda um 

nám sem hæfir honum með hliðsjón af getu, hæfni og áhugasviði. Hún hélt áfram og sagði: 

En eins og ég sagði áðan þá hefur aðsóknin ekki verið nægileg. Við þurfum að gera 

allt sem að við getum til þess að auka aðsókn í iðn- og starfsnám á 

framhaldsskólastigi. Það er auðvitað markvisst unnið að því þó að kannski 

árangurinn mætti stundum vera meiri. Stundum finnst manni eins og maður sé að 

berjast við vindmyllur þarna.  

Kría er töluvert bjartsýnni en Súla og finnst að einhver vitundarvakning eigi sér stað í 

samfélaginu gagnvart starfsnámi. Henni finnst framhaldsskólarnir hafa tekið frumkvæði í því 

að markaðssetja sig með ýmsum hætti og telur Kría að það skili sér inn í skólana núna og 

nauðsynlegt sé að halda því á lofti.  

5.3 Tengsl list- og verknáms við atvinnulífið 

5.3.1 Skortir markvissari tengsl við atvinnulífið 

Fálki telur að atvinnulífið geri sér hægt og rólega grein fyrir því að nauðsynlegt sé að fá til sín 

fleiri einstaklinga með sköpunarhæfni. Honum finnst vanta marvisst samstarf milli skóla og 

atvinnulífsins. Hann bætti við: 

Það sem ég er mest gagnrýninn á er hvað það er erfitt að fá aðra en skólana til þess 

að vera með alvöru inngjöf. Það er enginn sem sest niður og spyr hvert sé 

markmiðið, hvert ætlum við að fara, hver á hvaða hlutverk í því? Það benda 

einhvern veginn allir hver á annan – eins og ég bendi á atvinnulífið og þeir benda 

örugglega á mig. 

Fálki benti jafnframt á að stóru hugbúnaðarfyrirtækin og þau fyrirtæki, sem þurfa 

sérmenntaða einstaklinga inn á sitt borð, þurfi að huga að því frekar fyrr en seinna að opna 

dyr sínar fyrir nemendum grunn- og framhaldsskólanna. Að öðrum kosti væri hætt við að 
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fyrirtækin standi frammi fyrir því að þau vantaði sérmenntaða einstaklinga í vinnu. Einnig þurfi 

atvinnulífið að vera meðvitað um hvað er að gerast innan skólanna og koma með ábendingar 

um nýjungar; jafnframt þurfi skólarnir að vera meðvitaðir um hvað er að gerast á 

atvinnumarkaðinum til þess að geta haldið í við þróun samfélagsins. Það er nauðsynlegt svo 

að nemendur komist í snertingu við það sem er að gerast í atvinnulífinu til þess að þeir geri sér 

almennilega grein fyrir því hvað sé í boði. Fálki hafði orð á því að einstaka fyrirtæki eða 

einstaklingar hafi haft samband við grunnskóla landsins til þess að bjóða upp á starfstengt 

nám, kynningu eða fræðslu innan grunnskólanna. Stundum er það fordæmt af samfélaginu; 

háværar raddir segja að „þetta [sé] ekki leyfilegt, það er verið að auglýsa þetta fyrirtæki en 

ekki öll hin. Hættum að vera svona skinheilög, við þurfum að komast þangað, það þurfa allir 

að vera með í því.“ 

Fálki og Lundi velta því fyrir sér hvað í okkar samfélagi valdi því að fyrirtæki eða stofnanir 

eigi erfitt með að vinna saman þar sem samfélagið sé einstaklega fast í þeirri hefð að skilja allt. 

Einnig upplifir Lundi að ábyrgð, sem er á herðum samfélagsins, lendi oftar en ekki á einstaka 

stofnunum eða fyrirtækjum – sem á sér enga stoð. Starri sagði um þetta: „Það er mjög 

mikilvægt að krakkar fái þessa innsýn í það hvað bíður þeirra“. Grunnskólinn hans er í 

samstarfsverkefni við Samtök atvinnulífsins en námsráðgjafi skóla Starra heldur utan um 

samstarfið og fer með nemendur á unglingastigi á fyrirtækjakynningar. Lunda þykir aðgengi 

fyrir grunnskólann að atvinnulífinu af skornum skammti. Skólinn hans hefur verið með ákveðið 

verkefni í gangi sem hann fékk innblástur af eftir eina skólaheimsókn til Finnlands. 

„Atvinnulífið og sveitarfélögin sameinuðust um að setja upp miðstöðvar fyrir skólahópa. Með 

því er hægt að keyra fræðsluna endalaust fyrir nemendurna. Þetta getum við lært af finnskum 

atvinnurekendum og sveitarfélögum sem leggja mikið upp úr þessu.“ Eina tengingin, sem 

nemendur hafa haft við atvinnulífið,  samkvæmt Lunda, er fólgin í því að „nemendur fóru í 

einhverjar fyrirtækjaheimsóknir en það er liðin tíð“. 

Spói sagði að „ef að það eru tengsl á milli skólans og atvinnulífsins þá værum við örugglega 

í meira mæli að setja nemendurna í einhver verkefni hérna í skólanum í samræmi við það sem 

er að gerast úti í atvinnulífinu“. Hann sagði að nemendurnir færu í einhverjar heimsóknir, skoði 

og fái einhvers konar fræðslu en það sé alls ekki mikið. Það komi fyrir en sé hvorki markvisst 

né innbyggt inn í kennsluna. Spói benti þó á að skólarnir þyrftu að vera vakandi fyrir því að 

aðalnámsskráin og atvinnulífið taki ekki yfir skólana og stýri stefnu þeirra. Spói sagði: 

Það getur verið neikvæða hliðin; ég veit ekki hvað er mikil hætta á því. En alla vega 

þær hugrenningar vakna hjá mér. En ég held það væri hollt fyrir okkur að gera 

miklu meira. Fara í heimsóknir og meiri tengingar, en það er ekkert sem við erum 

að gera markvisst . 
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Dúfa sagði um þetta: „Að sjálfsögðu þurfum við að vera í meiri samvinnu við atvinnulífið.“ 

Hún sagði nemendur á unglingastigi vera í einhverri tengingu við fyrirtæki í sinni verkefnavinnu 

sem þau sinntu á þemadögum. Hún útskýrði nánar:  

Þau fara alveg út og suður í verkefnunum sínum, það eru alveg tengsl við 

atvinnulífið þar. Þá fara þau í heimsóknir eitt og eitt, eftir því í hvaða verkefnum 

þau eru að vinna. En það er ekki mikið að hópar séu að fara.  

Súlu finnst að fara þurfi eitthvað öðruvísi að og gera betur varðandi samstarf við 

atvinnulífið. Samkvæmt henni eru í framhaldsskólum landsins hátt í hundrað 

starfsnámsbrautir í boði. Hún sagði um þær: 

Það þarf örugglega að bjóða upp á enn fleiri brautir sem eru þá lagaðar að þörfum 

atvinnulífsins ... sérstaklega núna á þessum tímum [þar sem] það verða einhver 

störf hugsanlega sem verða ekki til lengur eftir svolítinn tíma. Þá þurfum við 

náttúrulega líka ekki námsbrautir.  

Hún sagði einnig að efla ætti samstarfið við atvinnulífið á þeim forsendum að 

framhaldsskólarnir séu óhræddir við að leggja niður námsgreinar. „Af hverju erum við enn þá 

að þrjóskast við að halda í einhverjar greinar sem eru ekki lengur raunhæfar“. Kría vill fá 

kerfislæga skilgreiningu í lögum, hvernig samstarfi milli framhaldsskóla og atvinnulífs eigi að 

vera háttað. Hún segir:  

Það getur verið erfitt fyrir skóla að ná sambandi við einhver tiltekin fyrirtæki. Það 

þarf reglugerð og umgjörð til þess að skapa raunverulega virkni til þess að það eigi 

sér stað af allra hálfu. Það er ekki nægilega sterkt fyrir hendi hér. 

Kría hafði orð á því að hugmyndir hennar um hvernig menntakerfið og atvinnulífið eigi að 

vinna saman séu líklegast vegna tengsla hennar við Þýskaland. „Mér finnst að námið eigi að 

vera mun meira úti á vinnumarkaði, námið á ekki allt að vera í skólanum.“ Kríu finnst umgjörð 

verkmenntunar á Íslandi ekki nægilega sterk. Hún telur að vandinn liggi í því að atvinnulífið 

taki ekki með markvissum hætti þátt í verkmenntuninni. „Námið hefur færst of mikið inn í 

skólana að mínu mati,“ sagði Kría. Hún sagði að mikill ávinningur væri fólginn í því að færa 

námið meira út í fyrirtækin. „Ég veit ekki alveg í hvaða formi en það þarf bara virkilega að 

leggjast yfir það. En ég held að það þurfi að vera meiri þátttaka af hálfu atvinnulífsins, meiri 

skuldbinding.“ Kría kom einnig inn á að slík tengsl við atvinnulífið ættu að vera í fleiri greinum 

heldur en verkgreinum. Með því er verið að gefa nemendum tækifæri innan ramma 

menntunar sinnar undir leiðsögn fólks út í atvinnulífinu. „Ég held að það sé alveg ótrúlega 

gefandi og mikilvægt fyrir nemendur“. Kría bætti við: 
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Það er langt síðan við náðum þessum krítíska þröskuldi. Það er tímaspursmál 

hvenær fólk fer að viðurkenna vandamálið og sjá hversu mikilvægt það er að vera 

í góðum tengslum við atvinnulífið. Það þarf beint samtal milli skólanna og 

atvinnulífsins. Það þarf að vera gagnkvæmt traust. Það þarf að vera samvinna á 

milli stjórnvalda, atvinnulífsins og skóla sem gerir einn hring. 

5.3.2 Hlúa þarf betur að námsþáttum sem atvinnulífið gerir kröfu um 

Tiltekin atriði, sem koma hér fram í ummælum hjá viðmælendum, eru ekki einungis 

nauðsynleg fyrir atvinnulífið. Þessu tilteknu atriði mynda grunn að því að einstaklingum vegni 

vel í lífinu. Lundi telur að atvinnulífið kalli eftir einstaklingum sem hafi lausnamiðaða hugsun 

og mikla samstarfshæfni. Spói er á sama máli og sagði að kallað sé eftir einstaklingum með 

samskiptahæfni. Það er kallað eftir einstaklingum sem sýna frumkvæði, eru skapandi í hugsun 

og hafa gagnrýna hugsun. Lundi sagði:  

Ég held að þetta séu atriði sem skólakerfið er að vakna upp við og er að reyna að 

gera betur en áður. Við erum raunverulega að gera eitthvað markvisst í þessu, 

myndi ég segja í dag. Þessa hæfni sem atvinnulífið er að kalla eftir, er ekki eitthvað 

sem þú kennir með eyðufyllingum.  

Eins sagði Starri: „Það er verið að leita eftir frumkvæði, samstarfshæfileikum og víðsýni, 

það er mikil krafa um það“. Hann sagðist vera tilbúinn í það verkefni að þróa kennsluhætti 

innan grunnskólans í því markmiði að ná að útskrifa sína nemendur með þá hæfni sem 

atvinnulífið kallar eftir. Starri bætti við: 

Það er verið að sækjast eftir sjálfstæðum einstaklingum sem eru með gott 

sjálfstraust, góða félagsfærni og góða samskiptafærni. Ég held að samskiptahæfnin 

sé lykilatriðið, númer 1, 2, og 3.  

Dúfa nefndi einnig að þetta sé svo mikilvægt í nútímasamfélagi. Stór hópur af ungmennum 

sé að einangrast og er farinn að missa hægt og rólega sína samskiptahæfni því að öll þeirra 

samskipti fara í gegnum símann eða tölvuna. „Það er ekki samræmi á milli þeirrar þróunar, 

sem er að eiga sér stað hjá ungmennum, og því sem atvinnulífið er að kalla eftir“. Spói sagði 

að krafa atvinnulífsins sé mjög hávær og hún sé um að fá nemendur sem hafa mikla 

tækniþekkingu. „Flestir skólar eru svona farnir að vakna upp við það og eru farnir að kenna 

krökkum grunnatriði í forritun“.  Fálki benti á að „atvinnulífið þarf fólk með sköpunarhæfni“. 

Súla sagði að atvinnulífið kalli eftir tveimur þáttum: 
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Mjög sérhæfðri þekkingu í starfsnámi, sérhæft verklegt nám. Svo er atvinnulífið 

líka farið að kalla eftir einhverju sem að við erum ekki alveg farin að fóta okkur í. 

Það er að mennta einstaklinga til þess að vera góðir í samskiptum, eiga auðvelt 

með að vinna í samvinnu við aðra og leysa erfið verkefni með því að hugsa í 

lausnum.  

 „Það er trúlega svipað sem atvinnulífið hér á Íslandi er að kalla eftir – sem kemur fram í 

alþjóðlegum ráðstefnum. Það er samskiptahæfni, greiningarhæfni, þrautalausnir og gott 

hjarta,““ sagði Kría. 

5.3.3 Endurskoða þarf verkferla verknáms 

Þrír viðmælendur af átta komu inn á þetta tiltekna málefni. Fálki sagði að ramminn í kringum 

það nám, sem krefst sveins- og meistaraprófs, sé úreltur.  

Það getur verið erfitt fyrir kokka eða hársnyrtinema að finna einhvern meistara og 

þá geta þau ekki klárað námið. Þetta er dýrt og ríkið er ekki að styðja við bakið á 

þeim. Það þarf bara virkilega að fara að koma þessu á einhvern stað, annars verður 

ekkert gert, það er rosalega oft þar sem umræðan byrjar en svo stoppar hún, það 

vantar að klára þessa umræðu. 

Kría telur hluta skýringarinnar lélega aðsókn í iðn- og verknám sem krefst handleiðslu 

meistara að námsferill nemandans getur verið mjög óljós frá upphafi. Kría sagði: 

Það hefur ekki alveg verið aðgengilegt fyrir nemendur að koma inn í verknámið. 

Nemendur geta lent í því að byrja í smíði og svo fá þeir ekki lærlingspláss og þá ná 

þeir ekki að ljúka námi sínu. Ferilinn til enda er ekki nægilega vel tryggður, það er 

nú mikilvægt að það sé klárt.  

Súla er alveg á sama máli og Kría, að nauðsynlegt sé að tryggja námsferil nemenda sem 

fara í iðn- eða verknám sem krefst handleiðslu meistara á því námsviði sem nemandinn velur 

sér. „Ég ber bara ábyrgð á því sem gerist í skólanum og vinnustaðirnir bera algjörlega ábyrgð 

á því sem gerist á vinnustöðunum. Það eitt út af fyrir sig er náttúrulega mjög sérkennilegt“. 

Súlu finnst uppbygging námsins, að vera á samningi hjá meistara, vera orðið löngu úrelt. Þar 

sem það sé löngu orðið tímabært að samfella eigi að vera milli skólans og vinnustaðarins þegar 

nemandinn innriti sig í starfsnámið, ferlið eigi að vera ljóst frá upphafi. Súla sagði: 

Það tíðkast ekki í neinu öðru námi nema iðnnámi að það sé sagt við þig. Þú færð 

að vera hérna eins og hinir nemarnir. Þegar þú ert búin með grunnámið þitt hér 

innan skólans verður þú bara að fara út í bæ og ná þér í samning hjá einhverjum 
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meistara sem kemur mér ekkert við. Í raun og veru finnst mér að nemendurnir eigi 

bara að vera á samningi hjá fyrirtækinu frekar en að einn meistari sé að kenna þér.  

Súla vill leggja það til að fyrirtækin taki að sér að þjálfa nemandann. Þar sem ferlið er 

tvískipt í kennslu, sem er þá starfsnámið, og síðan starfsþjálfun þar sem einstaklingur æfir sig. 

Hún sagði: 

Að það þyrfti að sortera þetta svolítið upp, mér finnst að það eigi að borga 

fyrirtækjunum fyrir kennsluhlutann alveg eins og okkur. Ef við kennum nemendum 

hér þá fáum við borgað fyrir nemandann. Fyrirtækið á líka að fá borgað fyrir það 

sem er verið að kenna. 

 Súla skilur ekki hvernig þetta hefur viðgengist í alla þessa áratugi, þessar endalausu 

flækjur. Súla er í hópi skólameistara, sem hafa barist fyrir þessum breytingum og hefur þessi 

hópur skrifað þó nokkur bréf til menntamálaráðuneytisins og menntamálaráðherra. Í lokin fór 

Súla inn á þá umræðu að nemendum í starfsnámi eigi einnig að gera það auðveldara að komast 

í áframhaldandi nám á háskólastigi að loknu starfsnámi. Hún sagði að iðnstúdentspróf hefði 

leyst margan vandann og hefðu orðið gríðarlegar framfarir þegar það próf kom. Súla bætti við: 

En ég held að það þurfi alveg að endurskoða gildi eininga. Einingar í bóknámi og 

verknámi eiga að vera jafngildar. Ef þú ert kominn með 200 einingar í verknámi þá 

ættir þú að vera orðinn stúdent. Ef 200 einingar duga til að verða stúdent í 

bóknámi þá eiga 200 einingar í verknámi að gilda til stúdentsprófs. 
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6 Umræða og ályktanir  

Í þessum kafla verða dregnar saman meginniðurstöður rannsóknarinnar og þær nýttar til þess 

að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Samhliða verða niðurstöður 

settar í fræðilegt samhengi auk þess sem rætt verður um þann lærdóm sem draga má af 

niðurstöðum. 

6.1 Sýn skólastjórnenda grunn- og framhaldsskóla á stöðu list-, verk- og 
starfsgreina 

Í rannsókninni var í fyrsta lagi leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hver er sýn 

skólastjórnenda grunn- og framhaldsskóla á stöðu list-, verk- og starfsgreina? Nokkrar 

megináherslur komu fram í máli viðmælenda sem tengjast þessari spurningu. Allir 

viðmælendur voru sammála um að efla þyrfti verkgreinakennslu og verknám. Fram kom að 

flestir viðmælendur töldu Ísland standa ágætlega í samanburði við önnur lönd. Mikill vilji 

virðist vera hjá skólastofnunum að gera betur til þess að efla verkgreinakennslu, en oft á tíðum 

er skortur á fagmenntuðum kennurum og fé til þess að það geti orðið að veruleika.  

Fjárskortur innan íslenska menntakerfisins hefur verið viðvarandi um nokkurt skeið og haft 

víðtæk áhrif bæði í grunn og framhaldsskólum landsins. Dregið hefur verulega úr kaupum á 

námsgögnum og ýmsum búnaði, bekkir orðið fjölmennari og stöðugildum og 

stjórnendastöðum hefur fækkað (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2012). Skortur á fé til 

menntastofnana hefur bitnað á list- og verkgreinum í grunnskólanum enda er sú kennsla dýrari 

en hin almenna bóknámskennsla. Skólastjórar grunnskólanna nefndu að kostir grunnskólanna 

væru rýrir vegna fjárskorts og að þeir geti ekki hlúð að list- og verkgreinum eins og þörf sé á. 

Snúið sé að vera með metnaðarfulla kennslu ef búnaðinn vanti. Því megi ljóst vera að 

mikilvægt sé að efla bjargir í skólakerfinu og forgangsraða fjármagni í þágu verknáms.  

 Fulltrúar framhaldsskólans í rannsókninni ræddu einnig um skort á fjármagni til að reka 

verknámsbrautir og fannst stjórnvöld ekki sýna málinu skilning. Framhaldsskólinn virðist 

standa aðeins betur en grunnskólarnir fjárhagslega en fjárveitingar til framhaldsskólanna séu 

þó tæpar og fólk þurfi að vera vakandi yfir hverri krónu, sem notuð er, svo að rekstur skólans 

fari ekki fram úr veittum fjárheimildum. Mikill samhljómur var einnig hjá viðmælendum um að 

skortur sé á list- og verkgreinakennurum bæði innan grunnskólanna og framhaldsskólanna. 

Bent var á að með þessu séu réttindi nemenda skert þar sem ekki sé hægt að bjóða upp á 

leiðsögn og kennslu í ákveðnum greinum. Verknámið væri enda í samkeppni við atvinnulífið 

um mannauð en ekki séu greidd jafn há laun í skólastofnunum eins og t.d. hjá iðnaðarmönnum 

úti í atvinnulífinu (Guðrún, 2018b).  
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Viðmælendur færðu fyrir því skýr rök hvers vegna mikilvægt væri að tryggja list-, verk- og 

starfsgreinakennslu í skólum. Bent var á að með því að hlúa að frjórri hugsun og 

kennsluháttum í slíku námi væri verið að efla áhuga nemenda og ánægju af námi sínu og þessir 

þættir væru mikilvægur drifkraftur í námi. Eccles o.fl. (1993) hafa bent á í sínum rannsóknum 

að með sveigjanlegu námsumhverfi og kennsluháttum mætti efla færni og styrkleika nemenda 

sem stuðli að farsælli skólagöngu. Þátttakendur sögðu styrkleika list- og verkgreina fólgna í því 

að námið „hleypi huganum á flug“ og „nemendurnir lær[i] að taka meiri ábyrgð á námi sínu“. 

Fram kom að reynslan hafi sýnt skólafólkinu að það að vinna með huga og hönd auki samhliða 

þekkingu nemenda, leikni og hæfni og hjálpi þeim að finna styrkleika sína. Með þessu móti 

megi auka  áhuga og skuldbindingu nemenda og draga úr brottfalli frá námi (Kristjana Stella 

Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013) og það sé ekki síst mikilvægt á unglingsárum þegar 

námsáhugi fer dvínandi (Deci o.fl., 2001).. Þannig búi það einstaklingana vel undir að velja sér 

framtíðarvettvang og að læra á lífið.  

Í þessu sambandi kom jafnframt fram hversu mikilvægt væri að auka sveigjanleika í 

námsframboði og kennsluháttum en rannsóknir Ferguson og félaga (2012) hafa einmitt gefið 

til kynna að æskilegt sé að vera með skapandi og sveigjanlegt námsumhverfi í skólum til þess 

að koma til móts við fjölbreytileika og hlúa þannig að áhugahvöt nemenda. Hjá viðmælendum 

kom fram að t.d. í grunnskólanum verði að hætta að hugsa í kössum og hugsa kennsluhætti og 

námsefni grunnskólans meira sem heild sem samanstandi af mörgum þáttum. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) er talað um hversu margar 

kennslustundir eigi að vera fyrir hverja námsgrein og að jafnvægi eigi að vera milli bók- og 

verklegs náms. Skipting námsgreina í raunveruleikanum sé hins vegar  í andstöðu við þessi 

markmið þar sem úthlutun kennslustunda fyrir verknámsgreinar er 340 mínútur á viku en 2870 

mínútur fyrir bóknámsgreinar [viðmið fyrir 8.–10. bekk]. Viðmælendur í rannsókninni sögðu 

að með þessu væri „í rauninni ... strax lögð línan“. Mikilvægt sé að breyta þessu og nefna 

þátttakendur rannsóknarinnar ýmsar leiðir í því sambandi. Samvinna kennara sé lykilþáttur 

þess að samþætting bók-, list- og verknámsgreina sé möguleg. Einn viðmælenda nefnir t.d. 

þróunarverkefni í hans grunnskóla þar sem sameiginlegt starfsrými hefur verið útbúið fyrir alla 

kennara með það að leiðarljósi að liðka fyrir þverfaglegri samvinnu, samstarfi og því að 

kennarar miðli kennsluháttum og þekkingu hver til annars. Vísir að margs konar þverfaglegri 

samvinnu sé nú þegar til staðar í skólastarfi, t.d. með ýmiss konar þemavinnu. Hins vegar þurfi 

að þróa þetta áfram og bjóða nemendum frjálsara val eftir áhugasviði hvers og eins.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016) er rætt um 

mikilvægi þess að verkgreinar fléttist saman við bóknámsgreinar, en fram kemur að það sé í 

höndum hvers grunnskóla að ákveða hvort samþætting námssviða og námsgreina sé höfð að 

leiðarljósi. Í rannsókninni komu fram vísbendingar um ákall eftir auknum sveigjanleika í námi 
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unga fólksins. Reynslan hafi sýnt að bók- og verknám styðji hvort annað og að með slíkum 

starfsháttum megi betur koma til móts við alla nemendur og ekki sé nauðsynlegt að keyra alla 

í gegnum sama prógrammið. Slíkur sveigjanleiki væri jafnframt í samræmi við þann tón sem er 

gefinn í nýjum aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015/2016) um að huga skuli í skólastarfi, bæði að uppbyggingu 

og kennsluháttum sem miðast við þroska, velferð og menntun hvers og eins nemenda og því 

að undirbúa nemendur undir að takast á við hin ýmsu verkefni daglegs lífs í samfélaginu, flæði 

milli námsgreina bæði í grunnskóla og á námsbrautum í framhaldsskóla í samræmi við 

markmið aðalnámskrár skólastiganna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015/2016). 

Þessi sveigjanleiki væri enda sérstaklega mikilvægur á unglingastigi en einmitt þá verði verk- 

og listnám gjarnan lítið sem ekkert þrátt fyrir mikinn áhuga hjá nemendum að vinna á 

fjölbreyttan hátt. Fram kom að tæknivæðing nútímans styðji slíkan sveigjanleika og auðveldi 

öll samvinnuverkefni (Gerðar G. Óskarsdóttur, 2003). Einnig töldu viðmælendur tækifæri falin 

í því að koma upp rafrænum námsefnisbanka. Unga fólkið standi í tækniheiminum gjarnan 

framar kennurum og nýta þurfi þá styrkleika. Hvítbók um umbætur í menntun, sem gefin var 

út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2014) ræðir til að mynda mikilvægi þess að 

skoða hvaða námsefni sé í boði og  hvernig umhverfi náms og kennslu sé háttað. Því sé 

nauðsynlegt að fylgja tækniþróuninni og miða kennslu að því sem bíður nemenda að lokinni 

grunnskólagöngu. 

Þegar viðmælendur lýstu sýn sinni á list-, verk- og starfsgreinar kom jafnframt fram skýr 

áhersla þeirra á þörf fyrir viðhorfsbreytingu til slíks náms í okkar samfélagi. Töldu þeir að slík 

viðhorfsbreyting snerti marga fleti en einkum samfélagskerfin og fólkið í landinu. Í 

menntakerfinu þurfi að hlusta betur á raddir þeirra sem hafa brýnt stjórnvöld til aðgerða í 

þessu efni að gera verk-, list- og starfsgreinum hærra undir höfði; fjölga þurfi kennurum ásamt 

því að endurskoða uppbyggingu kennsluhúsnæðis. Mikilvægt sé að þessar greinar verði hluti 

af okkar menningu en samkvæmt þátttakendum „erum við alls ekki komin þangað“. Upplifunin 

sé á hinn bóginn sú að sérstaklega á yngri stigum í skólakerfinu sé list- og verknám notað sem 

uppfylling og gjarnan sé á niðurskurðartímum fyrst horft til þessara greina. Þannig fái 

nemendur mismikla menntun í þessum greinum eftir árgöngum. Skólarnir þurfi að miðla 

fjölbreyttu námi og markvissar úttektir á stofnunum ættu að sýna brotalamir í þessu efni.  

Viðmælendur sögðust upplifa mjög sterkt hjá nemendum strax í grunnskóla að það væri 

merkilegra að fara í bóknám í framhaldsnámi en verknám. Þetta virðist vera í menningu okkar 

samfélags hvar sem rætur þess liggja. Ef til vill liggja þær í hugmyndum um hið gamla 

embættismannakerfi á Íslandi þar sem menntun í lögfræði, guðfræði og læknisfræði þótti 

æðsta menntunin og viðhorfin mótist enn af því að verknám sé ekki jafngilt nám. Rumberger 

(1995) hefur meðal annars komið inn á það að uppeldishættir foreldra hafi áhrif á velgengi og 
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námsval nemenda. Fram kom jafnframt að nemendur fengju á sig ákveðnar staðalímyndir eftir 

því hversu færir þeir væru í bóknámi. Samkvæmt viðmælendum sé þetta á skjön við 

raunveruleikann, en einnig sú staðalímynd að ef einstaklingur getur ekki lært á bókina, þá fer 

hann í verklegt nám. Málið sé alls ekki svo einfalt og oft glími þessir nemendur einnig við 

námserfiðleika í verklegu námi. Leiðrétta þurfi þessa hugsanavillu og lyfta verknámi hærra 

ásamt því að hækka það í virðingarstiganum.  

Verknám er ekki hannað fyrir einn hóp nemenda en það hefur gjarnan verið viðhorfið hér 

á landi að ungmennum, sem sigla ekki í gegnum bóknámið áreynslulaust, sé beint í verknám. 

Þessu til staðfestingar nefndi framhaldsskólafólkið að nemendur sæki nú í auknum mæli í 

starfsnámsskóla, nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi í bóknámsgreinum en komi 

vegna þess að áhugi þeirra liggi í list- og verknámi. Þetta styður við niðurstöður rannsóknar 

Elsu Eiríksdóttur o.fl (2018) sem gaf til kynna að foreldrar geti með viðhorfum sínum haft áhrif 

á námsval barna sinna. Í niðurstöðum kom fram að nemendur finni fyrir miklum þrýstingi frá 

foreldrum sínum og samfélaginu um að velja sér námsbrautir á framhaldsskólastigi sem lýkur 

með stúdentsprófi og tryggja þannig möguleika þeirra á háskólanámi.  

Mikilvægt sé að hafa hugfast að viðhorf samfélagsins og næsta umhverfis skipti gjarnan 

sköpum þegar ungt fólk velur sér framhaldsnám að loknu grunnskólanámi. Á unglingsárum sé 

sjálfsmyndin veikari og því elti ungmenni gjarnan jafningja að einhverju marki auk þess sem 

gildismat foreldranna og nánustu ættingja skipti miklu máli í þessu efni (Deci o.fl., 2001; Elsa 

Eríksdóttir o.fl., 2018; Ferguson o.fl., 2012; Guðrún Ragnarsdóttir, 2018). Þetta geri það að 

verkum að val unga fólksins verður gjarnan einsleitt og nemendur hafi tjáð starfsnámsskólum 

að foreldrar þeirra hafi krafist þess að þau lykju stúdentsprófi fyrst á bóknámsbraut áður en 

þeir ákveði hvort þeir fari í það verknám sem hugur þeirra stóð til. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður annarra rannsókna hér á landi þar sem fram kom að  stór hópur íslenskra 

nemenda virðist velja námsbraut í framhaldsskóla gagnstætt áhugasviði sínu, mögulega vegna 

meiri virðingar í samfélaginu fyrir bóknámi (Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 

2013). Þessar niðurstöður ríma við niðurstöður könnunar eins skólastjórans sem rætt var við í 

rannsókninni. Þar voru kannaðar námsvæntingar foreldra fyrir börn sín til framtíðar. Fram kom 

að 80% foreldra  höfðu væntingar um að börnin þeirra myndu ljúka háskólanámi og 6% til 

viðbótar höfðu þær væntingar að þau myndu klára framhaldsnám í háskóla. Engir foreldrar 

höfðu væntingar um að börnin veldu iðnnám. Niðurstöður í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar, 

Kristjönu Stellu Blöndal og Sólrúnar Sigvaldadóttur (2016) gáfu á sama hátt til kynna að um 

85% nemenda, sem tóku þátt í rannsókninni, töldu foreldra sína vilja að þau lykju 

stúdentsprófi. Með framangreindar niðurstöður í huga er mikilvægt að huga að því hvernig 

megi vinna með viðhorf foreldra hvað þetta varðar. Viðhorfsbreytingar kalla á fjölþætta vinnu 

og það getur verið erfiðleikum bundið og mikið þolinmæðisverk að sjá slíkar 
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hugarfarsbreytingar verða að veruleika. Viðmælendur bentu meðal annars á að námsráðgjafar 

gegni mikilvægu hlutverki við að aðstoða nemendur og foreldra – eða eins og einn viðmælandi 

orðaði það, „að foreldrar gera sér enga grein fyrir því hvað er í boði, hvaða möguleikar eru 

opnir“ – og því þurfi að leggja áherslu á að tala við foreldra og fá þá til liðs við menntakerfið. 

Mikilvægt er að vali um að fara í verknám fylgi ekki skömm heldur vitund og skilningur allra 

um að nútíminn kalli eftir starfskröftum á sviði list- og verkgreina. Foreldrar myndu þá 

jafnframt upplifa að hag barna þeirra sé best borgið með því að velja nám í samræmi við áhuga 

og getu hvort sem um bóknám eða verknám er að ræða.  

6.2 Samfella milli skólastiga og tengsl við atvinnulífið  

Í rannsóknarspurningu tvö var spurt hvernig grunn- og framhaldsskólar hugi að samfellu milli 

skólastiga. Þátttakendur í rannsókninni ræddu mikið um þörf fyrir markvissari samfellu milli 

skólastiganna. Af svörum viðmælenda má álykta að dæmi virðast vera um eitthvað samstarf 

milli grunn- og framhaldsskóla en einkum í þeim tilgangi að bjóða grunnskólanemendum upp 

á aukaeiningar á framhaldsskólastigi á bóknámsbrautum.  

Tengsl skólastiganna um list-, verk- og iðngreinarnar hafa þróast rólega og virðast þessi 

tengsl einkum vera milli skóla í sömu hverfum og sveitarfélögum. Í þessu virðast því liggja mikil 

tækifæri. Hjá viðmælendum kom fram að oft sé að baki slíkri samvinnu persónuleg tengsl og 

samstarf ákveðinna kennara og ástríða þeirra fyrir námsgrein sinni. Þeir sem þekktu til 

samstarfs við verknámskennara úr framhaldsskóla telja grunnskólann og nemendur hans hafa 

„notið góðs af því samstarfi“ og þá séu gagnlegar kynningar framhaldsskólanna á 

námsframboði sem haldnar eru fyrir grunnskólanemendur einu sinni á ári. Þrátt fyrir það hafi 

flestir framhaldsskólar sem bjóða upp á list-, verk- og iðnnám, staðið frammi fyrir því að vanta 

nemendur inn í sína skóla. Nokkrir af þeim framhaldsskólum hafi gengið í það verkefni að búa 

til valáfanga fyrir nemendur á síðasta ári í grunnskóla. Með þessu hafi skólarnir viljað mynda 

tengsl við grunnskólana og kynna nemendum list-, verk- og iðnnám. Þarna fá nemendur 

tækifæri til að kynnast nýjum viðfangsefnum. Þrátt fyrir að þetta séu jákvæð skref til að auka 

samstarf skólastiga eru þau lítil og ná til þröngs hóps. Töluvert vantar upp á ef ná á þeim 

árangri að fá fleiri nemendur og sjá viðhorfsbreytingar í samfélaginu til list- og verknáms.  

Viðmælendur voru allir sammála því að móta þyrfti markvissari stefnu og samstarfsleiðir 

milli grunn- og framhaldsskóla. Í svörum viðmælenda um samfellu kom fram að ef takast ætti 

að auka hana þyrfti að auka upplýsingagjöf framhaldsskóla til nemenda og foreldra. 

Rannsóknir sem skoðað hafa val námsbrauta að loknu grunnskólanámi benda að sama skapi 

til þess að stór hópur íslenskra nemenda velji bóknámsbrautir á framhaldsskólastigi gagnstætt 

áhugasviði sínu vegna skorts á stuðningi foreldra við að velja verknám (Kristjana Stella Blöndal 

o.fl., 2013). Viðmælendur töldu framhaldsskólana þurfa að markaðssetja sig betur til 
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grunnskóla og upplýsa bæði nemendur og foreldra þeirra um námsleiðir sem framhaldsskólinn 

býður upp á. Aðsókn í list-, verk- og starfsgreinar innan framhaldsskólanna hafi ekki verið 

nægileg og sóknarfæri framhaldsskólanna, sem bjóða upp á starfsnám, liggi því í að 

markaðssetja námið með margs konar leiðum. Fylgja þurfi eftir þeim  skrefum sem þegar hafi 

verið tekin og gefa meira í þar sem á brattann sé að sækja. Þær kynningar, sem 

framhaldsskólarnir bjóði upp á, virðast ekki hafa skilað sér nægilega í aukinni aðsókn að list- 

og verkgreinum. Skólafólkið sagðist enda hafa orðið vart við að grunnskólanemendur og 

foreldrar þeirra þekki lítið annað en bóknámsbrautir og helstu iðngreinar.  

Að auki kom fram að mikils virði væri að kynna nemendum og foreldrum hvaða störf stæðu 

nemendum til boða eftir útskrift. Einn stjórnandi grunnskóla í rannsókninni sagðist hafa haldið 

slíkan kynningarfund fyrir nemendur og foreldra um hin ýmsu störf og hafi því verið vel tekið 

og fleiri grunnskólar viljað taka þátt. Þá kom fram að viðmælendur töldu námsráðgjafa gegna 

mikilvægu hlutverki í því að upplýsa nemendur og foreldra. Í fyrsta lagi þyrfti að tryggja að 

námsráðgjafi væri við skólann og að hann tæki að sér að leiðbeina nemendum eftir getu, hæfni 

og áhugasviði. Markvissar upplýsingar um námsleiðir, sem væru í boði, þyrftu þá að vera fyrir 

hendi hjá viðkomandi aðila til að tryggja upplýsingaflæði til nemenda og foreldra. 

Í rannsóknarspurningu tvö var einnig spurt um tengsl grunn- og framhaldsskóla við 

atvinnulífið. Fram kom að þörf væri á markvissari tengslum við atvinnulífið. Bæði þyrfti 

atvinnulífið að vera meðvitað um hvað er að gerast í skólunum til að geta bent á mikilvægar 

nýjungar sem huga þarf að í náminu en jafnframt þurfi skólarnir sjálfir að vera meðvitaðir um 

það sem er að gerast á atvinnumarkaðinum til þess að geta haldið í við þróun samfélagsins. 

„Hönnun starfsnámsbrauta á að styðjast við viðmið starfsgreinaráða og óskir atvinnulífsins“ 

(Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018). Grunnskólafólkið sagði samstarf við atvinnulífið af skornum 

skammti og grunnskólanemar fái lítil eða engin tækifæri til þátttöku í verkefnum sem tengjast 

atvinnulífinu. Fram kom að fyrirtækjaheimsóknir nemenda væru að mestu liðin tíð sem væri 

slæmt enda væri það forsenda þess að kveikja áhuga nemenda á að sérmennta sig á sviðum 

þar sem vantar fagfólk til framtíðar.  Fram kom að vísir að slíku samstarfi væri þó í einhverjum 

skólum. Einhverjir væru t.d. í samstarfi við Samtök atvinnulífsins og að námsráðgjafi skólans 

héldi utan um það verkefni. Einnig kom fram að einhverjir skólar tengdu þemavinnu við 

verkefni í atvinnulífinu og hefði það mælst vel fyrir.  

Raddir þátttakenda, sem leggja áherslu á aukið samstarf við atvinnulífið, eru í anda 

rannsókna sem gefið hafa til kynna að tengsl list- og verknámskennslu við atvinnulífið séu 

mikilvæg til að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda og opna augu þeirra fyrir 

möguleikum á vinnumarkaði (Knigth, 2015). Einn viðmælanda vildi jafnvel lögfesta hvernig 

samstarfi skólastofnana og atvinnulífs eigi að vera háttað með það að leiðarljósi að styrkja 

samstarfið og tryggja að því væri fylgt eftir. Jafnframt kom fram að skýra þyrfti markmið slíks 
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samstarfs, hlutverk aðila, hvaða leiðir eigi að fara til að ná þeim auk þess sem byggja þyrfti á 

gagnkvæmu trausti og samvinnu stjórnvalda, atvinnulífsins og skóla. Að auki lögðu 

viðmælendur áherslu á að endurskoða þyrfti verkferla verknáms og voru sammála um að 

umgjörð sveins- og meistaraprófa væri úrelt og löngu tímabært að samstarf náist milli 

verknáms og vinnustaða auk þess sem ferlið þurfi að liggja fyrir frá upphafi. Sú staðreynd að 

þetta ferli sé óljóst og vandkvæðum bundið sé án efa þáttur í dræmri aðsókn í iðn- og verknám.  

Þannig verði skortur á samvinnu og samfellu milli verknáms í skóla annars vegar og verknáms 

á vinnustöðum hins vegar til þess að ekki sé ljóst hver beri ábyrgð á námi nemandans í heild 

(Elsa Eiríksdóttir, 2017).  

Einnig kom fram hjá viðmælendum að kall væri eftir að þeir sem útskrifast af iðn- og 

verknámsbrautum teljist hafa fullgilt framhaldsskólapróf til að sækja um nám á háskólastigi og 

hlúa þyrfti betur að námsþáttum sem atvinnulífið gerir kröfu um. Allir þátttakendur voru 

sammála því að vinnumarkaður samtímans kalli á samskiptahæfni, lausnamiðun, sjálfstæði og 

frumkvæði og veltu fyrir sér hvort grunn- og framhaldsskólar vinni með þá þætti í náminu. Þeir 

sögðust upplifa að ungmenni væru þvert á móti að einangrast og samskipti þeirra fari mest 

fram í gegnum síma og tölvu. Vegna þessa þjálfist þau minna í samskiptum við annað fólk, 

augliti til auglitis. Nauðsynlegt væri að vinna betur með þessa þætti í skólastarfi. Að auki kom 

fram að aukin krafa sé um að einstaklingar tileinki sér nýja færni á sviði verklegra þátta og 

tækninýjunga og hafi jafnframt mikla aðlögunarhæfni (Biggart, 2009). 

Fjölbreyttir kennsluhættir og námsumhverfi í skólum gætu hlúð að þessum þáttum (Eccles 

o.fl, 1993). Með þessu móti má hlúa  að áhugahvöt nemenda gagnvart námi, styrkja hæfni til 

takast á við fjölbreyttari verkefni og stuðla að farsæld í námi (Eccles o.fl, 1993). Margir nefndu 

að skólarnir væru meðvitaðir um mikilvægi þess að vinna markvisst að því að þjálfa þessa 

hæfni hjá nemendum. Eins og Ferguson o.fl (2012) nefndi þá á skólakerfið og nám að aðlagast 

samfélagslegum breytingum á hverjum tíma. Ekki sé nóg að huga að því að kenna ákveðnar 

námsgreinar heldur þurfi alltaf að endurskoða hvort nám nýtist í samfélaginu á hverjum tíma. 
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7 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að áhersla á verknám innan grunnskólanna sé of 

lítil þrátt fyrir markmið í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2016) um að jafnvægi skuli vera milli bóklegs og verklegs náms. Aukning valstunda í lok 

grunnskóla nýtast ekki til að bæta þetta upp enda fá verknámsgreinar aðeins fjórðung af þeim 

heildartíma sem bóknámsgreinarnar fá. 

Rauður þráður í niðurstöðum, sem tengjast báðum rannsóknarspurningunum, er að bæði 

foreldrar og námsráðgjafar þurfi að koma að þessari vinnu. Viðhorfsbreytingar og stuðningur 

við að verknám verði jafngilt val og bóknám fyrir nemendur við lok grunnskóla verði ekki að 

veruleika nema með stuðningi þeirra. Einnig þurfi að stórauka upplýsingagjöf um verknám og 

starfsmöguleika að námi loknu. Hluti af þessu sé einnig að styrkja stöðu nemenda sem velja 

verknámsbrautir. Einkum þurfi að auka virðingu fyrir verknámi og tryggja samstarf við 

atvinnulífið svo að nemendur geti treyst á að geta lokið þeim námshluta sem fer fram á 

vettvangi. 

Mikilvægt sé að mennta fólk í samfélaginu til fjölbreyttra starfa í samfélagi okkar og sem 

lið í því að bjóða upp á fjölbreytt námstækifæri og virkt samstarf við atvinnulífið. Einnig sé 

mikilvægt að kennsluhættir og námsumhverfi á öllum skólastigum tryggi fjölbreytta 

kennsluhætti og námsumhverfi. Nemendur fái meðal annars tækifæri til að takast á við 

verkefni sem tengjast daglegu lífi og störfum.  

Það er von rannsakanda að niðurstöður þessar veki stefnumótunaraðila, skólafólk, foreldra 

og nemendur til umhugsunar um gildi fjölbreytts náms. Mikilvægt er að horfa ekki eins stíft á 

bóknám og gert hefur verið og gefa verknámi og sköpun meira rými á öllum skólastigum. Við 

búum á mikilli tækniöld sem krefst hæfileika á ýmsum sviðum. Mörg aðkallandi 

samfélagsverkefni kalla á sköpunarkraft, sjálfstæða hugsun, verkfærni og þekkingu. Hlúa þarf 

í námi að þessum þáttum, svo og að samskiptahæfni og getu til að leita sameiginlegra lausna 

á vandamálum samtímans. Verknám er sterkur hlekkur í þeirri samfélagskeðju. 
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Viðauki: Upplýst samþykki þátttakenda 

Viðtalsrammi - Grunnskóla 

I) Bakgrunnsspurningar 

1. Getur þú í stuttu máli lýst menntabakgrunni þínum og starfsreynslu? 

2. Hvert er starfheiti þitt  innan skólans og hver eru megin verkefni? 

3. Ég fékk ábendingu um þig sem ákjósanlegan viðmælanda vegna þess að þú hefur áhuga 

á stöðu list- og verkgreina. Getur þú útskýrt af hverju þú varst fyrir valinu? 

II) List og verkgreinar í íslensku grunnskólastarfi 

1. Hver er sýn þín á list- og verknám á grunnskólastigi?  

2. Hver er sýn þín á bóknám?  

3. Hvert er samspilið á milli þessara námsgreina? 

4.  Hverja telur þú helstu styrkleika list- og verkgreina á grunnskólastigi? En veikleika? Hvar 

sérðu sóknarfæri á þessu sviði? 

5. Finnst þér markmið aðalnámskrár grunnskóla sem varða list- og verknám höfð að 

leiðarljósi? 

6. Ert þú ánægð/ur með stöðu list- og verkgreina í grunnskólakerfinu annars vegar og 

skólanum þínum hins vegar? Ef svo er, afhverju? Ef ekki, afhverju ekki? 

7. Hefur umræða um þetta mál farið fram í þínum skóla?  

8. Hvað finnst þér vanta inn í íslenska grunnsskólakerfið til að efla áhuga á list- og 

verknámi? 

9. Hvernig upplifir þú sýn nemenda/ foreldra/ samstarfsfólks/ samfélagsins  á mikilvægi 

list- og verkgreina?  

10. Er samkeppni á milli námsgreina? Ef já, hvernig birtist sú samkeppni? 

11. Hefur þú kynnt þér stefnur annarra skóla út í heimi sem vinna með öflugt list- og 

verknám innan grunnskólakerfisins? Ef já, hver er þín sýn á þær leiðir sem farnar eru 

annars staðar? Hafa þessar ólíku stefnur verið ræddar innan skólans? 

III) List og verkgreinar í grunnskólum og samfella við framhaldsskólann 

1. Er skólinn sem þú starfar við í einhvers konar samstarfi við framhaldsskóla? Ef já, 

hvernig er því samstarfi háttað? Ertu ánægður með þetta samstarf? Ef ekki-af 

hverju? 

2. Telur þú það hlutverk grunnskóla að efla samfellu og samstarf á milli skólastiga? Ef 

svo er, af hverju? Ef ekki, af hverju ekki? 
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IV) List- og verkgreinar í grunnskólum og tengsl við atvinnulífið 

1. Hvers konar menntun og hæfni telur þú að atvinnulífið í íslensku samfélagi sé að kalla 

eftir? 

2. Er lögð áhersla á tengsl verk- og listgreina við atvinnulífið Ef já, með hvaða hætti? Ef nei. 

Af hverju ekki? Hver er þín sýn á mikilvægi slíkra tengsla? 

3. Er eitthvað sérstakt í þessu samhengi sem þú telur þörf á að breyta. Ef svo er, af hverju? 

Ef ekki, af hverju ekki? 

Nú fer viðtalinu að ljúka - er eitthvað sérstakt varðandi það sem við höfum rætt sem þú vilt 

nefna í lokin? (gefa fólki tíma til að hugsa sig um!!) 

Ég þakka þér innilega fyrir þátttökuna. 

 

Viðtalsrammi - Framhaldsskóla 

I) Bakgrunnsspurningar 

1. Getur þú í stuttu máli lýst menntabakgrunni þínum og starfsreynslu?  

2. Hvert er starfheiti þitt  innan skólans og hver eru megin verkefni? 

3. Ég fékk ábendingu um þig sem ákjósanlegan viðmælanda vegna þess að þú hefur áhuga 

á stöðu starfsgreina. Getur þú út skýrt af hverju þú varst fyrir valinu? 

II) Starfsnám í íslensku framhaldsskólakerfi 

1. Hver er sýn þín á starfsnám á framhaldsskólastigi?  

2. Hver er sýn þín á bóknám?  

3. Hvert er samspilið á milli þessara námsgreina? 

4. Hverja telur þú helstu styrkleika starfsnáms á framhaldsskólastigi? En veikleika? Hvar 

sérðu sóknarfæri á sviði starfsnáms? 

5. Finnst þér markmið aðalnámskrár framhaldsskóla sem varða starfsnám höfð að 

leiðarljósi? 

6. Ert þú ánægð/ur með stöðu starfsnáms í framhaldsskólakerfinu annars vegar og 

skólanum þínum hins vegar? Ef svo er, afhverju? Ef ekki, afhverju ekki?  

7. Hefur umræða um þetta mál farið fram í þínum skóla? 

8. Hvað finnst þér vanta inn í íslenska framhaldsskólakerfið til að efla áhuga á starfsnámi? 

9. Hvernig upplifir þú sýn nemenda/ foreldra/ samstarfsfólks/ samfélagsins á mikilvægi 

starfsnáms?  

10.  Er samkeppni á milli námsgreina? Ef já, hvernig birtist sú samkeppni? 
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11. Hefur þú kynnt þér stefnur annarra skóla út í heimi sem vinna með öflugt starfsnám 

innan framhaldsskólakerfisins? Ef já, hver er þín sýn á þær leiðir sem farnar eru annars 

staðar? Hafa þessar ólíku stefnur verið ræddar innan skólans? 

III) Starfsnám í framhaldsskólum og samfella við grunnskóla 

1. Er skólinn sem þú starfar við í einhvers konar samstarfi við grunnskóla.  Ef já, hvernig 

er því samstarfi háttað? Ertu ánægður með þetta samstarf? Ef ekki-af hverju? 

2. Telur þú að framhaldsskólar ættu að líta á það sem hlutverk sitt að efla samfellu og 

samstarf á milli skólastiga? Ef svo er, afhverju? Ef ekki, afhverju ekki? 

IV) Starfsnám og tengsl við atvinnulífið 

1. Hvers konar menntun og hæfni telur þú að atvinnulífið í íslensku samfélagi sé að kalla 

eftir? 

2. Er lögð áherslu á tengsl starfsnáms við atvinnulífið? Ef já, með hvaða hætti? Ef nei. Af 

hverju ekki? Hver er þín sýn á mikilvægi slíkra tengsla? 

3. Er eitthvað sérstakt í þessu samhengi sem þú telur þörf á að breyta. Ef svo er, af hverju? 

Ef ekki, af hverju ekki? 

Nú fer viðtalinu að ljúka - er eitthvað sérstakt varðandi það sem við höfum rætt sem þú vilt 

nefna í lokin? (gefa fólki tíma til að hugsa sig um!!) 

Ég þakka þér innilega fyrir þátttökuna. 

 


