„Menn ættu að velja skóla sem hentar eftir því
hversu sterkir námsmenn þeir eru“
Breytingar á starfsaðstæðum bóknámskennara og
stjórnenda í framhaldsskólum
Ásgerður Bergsdóttir

September 2019
Lokaverkefni til M.Ed.-prófs
Deild faggreinakennslu

„Menn ættu að velja skóla sem hentar eftir því hversu
sterkir námsmenn þeir eru“
Breytingar á starfsaðstæðum bóknámskennara og stjórnenda í
framhaldsskólum
Ásgerður Bergsdóttir

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í menntun framhaldsskólakennara
Leiðbeinandi: Berglind Rós Magnúsdóttir

Faggreinakennsludeild
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
September 2019

„Menn ættu að velja skóla sem hentar eftir því hversu sterkir námsmenn
þeir eru“: Breytingar á starfsaðstæðum bóknámskennara og stjórnenda í
framhaldsskólum
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs
í menntun framhaldsskólakennara við Faggreinakennsludeild,
Menntavísindasviði Háskóla Íslands
© 2019, Ásgerður Bergsdóttir
Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar.

Formáli
Líkt og margir meistaranemar hafði ég litla hugmynd um hvað lokaverkefni mitt ætti að fjalla
um þegar ég hóf nám í menntun framhaldsskólakennara haustið 2015. Eitt var þó ákveðið;
verkefnið skyldi tengjast framhaldsskólunum enda hafði ég varið mestum hluta starfsævi
minnar á þeim vettvangi, í stórum og litlum framhaldsskólum, bæði í höfuðborginni og úti á
landi. Annað var óákveðið enda var þá langt í ákvarðanatökuna.
Ári síðar, haustið 2016, sat ég námskeið Berglindar Rósar Magnúsdóttur og Önnudísar G.
Rúdolfsdóttur Mæðrun og feðrun í nútímasamfélagi. Þar var okkur nemendum falið að fjalla
um ólíka skóla í stuttu verkefni. Þá sótti ég í brunninn og fjallaði um ólíkan veruleika þeirra
skóla sem ég hafði starfað við. Þar fann ég ástríðuna og hugmynd að rannsókn á ólíkum
framhaldsskólum kviknaði. Rannsóknin mín tengist stærra rannsóknarverkefni leiðbeinanda
míns sem ber heitið Skólaval til stúdentsprófs á Íslandi: Sjálfsmyndarsköpun, stigveldi og
menningarleg aðgreining. Rannsóknarhugmynd mín var þróuð sem eins konar viðbót við þá

rannsókn. Ég vil þakka Berglindi Rós fyrir frábært og gefandi samstarf, óendanlegan stuðning
og jákvæðni. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson kemur að verkinu sem sérfræðingur og færi ég
honum mínar bestu þakkir fyrir afar góðar athugasemdir og ráðleggingar. Auk þess fékk ég
að sitja fundi með stýrihópi til undirbúnings á sérriti Netlu, Framhaldsskólinn í brennidepli,
og vil ég þakka fyrir það tækifæri. Að lokum vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir
þátttökuna, án þeirra hefði þessi ritgerð ekki orðið til.
Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri en nálgast má grein í Netlu sem var skrifuð upp
úr verkefninu þar sem Berglind Rós Magnúsdóttir er meðhöfundur minn. Berglind Rós lagði
hugmyndafræðilegan grunn, aðstoðaði við mótun rannsóknarspurninga og spurningalista
viðmælenda, aðstoðaði við gagnaöflun og var ötull yfirlesari og gagnrýnandi á öllum stigum
vinnunnar. Yfirskrift greinarinnar er Ólíkur félagslegur og menntapólitískur veruleiki íslenskra
framhaldsskóla: Nám til stúdentsprófs í 20 ár af sjónarhóli framhaldsskólakennara og stjórnenda. Greinin birtist í sérriti Netlu, Framhaldsskólinn í brennidepli, árið 2018.
Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. 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 þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða
öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með
undirskrift minni.

3

Reykjavík, 27. september 2019

Ásgerður Bergsdóttir

4

Ágrip
Framan af var framhaldsskólamenntun til stúdentsprófs aðeins fyrir fáa útvalda úr efri lögum
samfélagsins. Með tímanum jókst aðgengið og nú er framhaldsskólum á Íslandi skylt að
mennta öll ungmenni undir 18 ára aldri sem lokið hafa grunnskólaprófi. Stór hluti þeirra
þreytir stúdentspróf. Nám til stúdentsprófs hefur þróast og breyst undanfarna áratugi og þar
kemur ekki eingöngu til stækkandi og fjölbreyttari hópur nemenda sem sækja
framhaldsskólann heldur ekki síður tilteknir alþjóðlegir menntastraumar og
samfélagsbreytingar sem hafa sett mark sitt á kerfið. Þessar breytingar hafa snert
framhaldsskólana og starfsaðstæður innan hvers þeirra en þó með misjöfnum hætti.
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna starfsaðstæður framhaldsskólakennara og
-stjórnenda.; a) hvort og þá hvernig þær hefðu breyst á 20 ára tímabili, b) hvort og þá
hvernig hugmyndir viðmælenda mörkuðust af markaðsstöðu skólanna og ólíku félagslegu
samhengi þeirra c) hvort munur væri á upplifun kennara annars vegar og stjórnenda hins
vegar. Rannsóknin byggðist á einstaklingsviðtölum við átta reynda kennara og stjórnendur í
fjórum íslenskum framhaldsskólum. Val á framhaldsskólum í rannsókninni miðaðist við skóla
með ýmist hátt eða lágt höfnunarhlutfall við inntöku. Í ljós kom verulegur munur milli skóla
eftir höfnunarhlutfalli í þó nokkrum þáttum. Stefnubreytingar stjórnvalda varðandi styttingu
og fræðsluskyldu orkuðu ólíkt á skóla eftir markaðsstöðu þeirra þó að allir viðmælendur hafi
verið neikvæðir gagnvart henni. Félagslíf nemenda í skólum með lágt höfnunarhlutfall hafði
einnig breyst meira en hinna. Hins vegar voru aðrar breytingar sem orkuðu með svipuðum
hætti á viðmælendur, eins og virðing námsgreina, aukið álag og foreldrasamstarf og almenn
ánægja með hækkun sjálfræðisaldurs. Munur á skoðunum og viðhorfum kennara og
stjórnenda var lítill og frekar að skoðanir væru skiptar milli skóla en milli viðmælenda innan
sama skóla.
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Abstract
Professional working conditions in Icelandic upper-secondary schools during the last
twenty years: Perspectives of teachers and governors

At the forefront, upper secondary education for the matriculation exam (i. stúdentspróf)
was for only a select few from the upper strata of society. Over time, access has increased
and now colleges in Iceland are obliged to educate all young people under the age of 18
whom have completed compulsory education.
A large part of them do attempt to obtain the require diploma in order to continue.
Graduate studies have evolved and changed over the past few decades, not only due to the
expanding and diverse group of students attending college, but also for some of the
international educational streams and social changes that have made their mark on the
system. These changes have affected the upper secondary schools and working conditions
within each, but in different ways.
The aim of this research is to study working conditions of teachers and school govenors
or principals, focusing on; a) whether, and then how, their conditions have changed during
the past twenty years, b) whether, and then how, the ideas of those who were interviewed
were influenced by the school’s social context and market value and c) whether there was a
noticeable difference between teachers and supervisors in how they experienced this
change at their schools. The study was based on individual interviews with eight experienced
teachers and managers in four Icelandic upper secondary schools.
The choice of upper secondary schools in the study was based on schools with either high
or low rejection rates. This study revealed a considerable difference in how schools with a
high rejection rate and schools with a low rejection rate in several different factors. The
government's policy changes regarding shortening the matriculation exam and educational
duties in general differed in schools according to their market position, although all
interviewees were negative towards it. The difference between the views and attitudes of
teachers and administrators was small and opinions were rather divided between schools
than between interviewees within the same school.
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1 Inngangur
Miklar breytingar hafa orðið á vettvangi framhaldsskólans undanfarin ár, ekki síst á inntaki,
skipulagi og aðgengi að bóknámi. Á sama tíma hefur framhaldsskólum fjölgað um allt land og
því geta nú fleiri nemendur af landsbyggðinni sótt sér menntun í heimabyggð. Auk þess
sækja mun fleiri nemendur nú nám í framhaldsskóla en gerðu áður.
Árið 1999 gekk í gildi ný aðalnámskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) og
árið 2008 tóku gildi lög sem knúðu á um endurskoðun allra áfanga og brauta og
fræðsluskyldu fyrir alla nemendur undir 18 ára aldri sem lokið hefðu grunnskólaprófi.
Framhaldsskólakerfið á því nú að rúma alla undir 18 ára sem þangað vilja sækja (lög um
framhaldsskóla nr. 92/2008). Í lögunum var jafnframt fjallað um aukinn sveigjanleika
varðandi einingafjölda til stúdentsprófs. Margir skólar nýttu sér þennan sveigjanleika en aðrir
héldu sig áfram við hámarkseiningafjölda. Í október 2014 komu svo tilmæli frá þáverandi
ráðherra til skólameistara um að allar námsbrautir til stúdentsprófs skyldu styttar í þrjú ár
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Einhverjir skólar ætluðu sér að hafa áfram
sjálfdæmi um einingafjölda á brautunum en ljóst var að pólitísk stefna studdi slíkt ekki
fjárhagslega (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016). 1 Fyrsti árgangur sem fór allur í
gegnum þriggja ára kerfið (fæddur 2000) lauk stúdentsprófi vorið 2019.
Á síðustu 20 árum hafa Íslendingar upplifað miklar efnahagsumhleypingar, ekki síst í
aðdraganda og eftirmálum kreppunnar 2008, og ljóst er að framhaldsskólakerfið fór ekki
varhluta af því (Guðrún Ragnarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). Ríkjandi
menntastraumar sem kenndir hafa verið við nýfrjálshyggju hafa einnig haft viðkomu innan
íslenska menntakerfisins (Kristín Dýrfjörð og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016) og varða
meðal annars aukna áherslu á árangur, samkeppni, val og einstaklingsábyrgð í stað
samfélagsábyrgðar (Gewirtz, 2002). Foreldrar hafa fengið skilgreint hlutverk í skólastarfinu
og eiga að tryggja hagsmuni barna sinna innan skólans til 18 ára aldurs. Frá því að
Aðalnámskrá 1999 tók gildi hafa tækninýjungar, snjalltæki og samskiptaforrit af ýmsu tagi ýtt
undir einstaklingsvæðingu, breytingar á kennsluháttum og aukið upplýsingastreymi til
foreldra (sjá meðal annars Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur
Ásgeir Jóhannesson, 2013). Þetta eru alþjóðlegir menntastraumar sem hafa haft áhrif á
skólakerfi í hinum vestræna heimi (Lauder, Brown, Dillabough og Halsey, 2006).
Í takt við alþjóðlega strauma (Taylor, 2010) var framhaldsskólakerfið í heild skilgreint sem
eitt markaðssvæði (upptökusvæði) fyrir nám til stúdentsprófs og svæðisbundin ábyrgð
1

Þeir skólar sem ætluðu sér að bjóða upp á brautir sem fælu í sér fleiri einingar eða lengra nám urðu að lúta
fjárhagslegum skorðum ráðuneytisins, sjá til dæmis í fundargerð við MA: „Sagt var frá því að við gerð nýs
reiknilíkans væri verið að skoða að greiða eitt gjald fyrir brautir, óháð feiningafjölda. Það gæti því komið niður á
þeim sem eru með fleiri einingar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016).

10

gagnvart nærsamfélagi afnumin (reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla, nr.
98/2000). Á tæplega 20 ára tímabili síðan þá hafa skólar sem stóðu sterkt orðið enn vinsælli
og því má segja að stigveldi milli skólanna hafi orðið brattara. Tilteknir framhaldsskólar á
landinu hafa lengst af getað valið nemendur inn í skólana út frá einkunnum. Það hefur
einkum átt við um fjóra bóknámsskóla á höfuðborgarsvæðinu, auk eins bóknámsskóla utan
þess, en aðrir framhaldsskólar hafa fyrst og fremst sinnt nærsamfélagi sínu (Magnús
Þorkelsson, 2011). Hugmyndafræði um framhaldsskóla fyrir alla ryður sér til rúms og er svo
staðfest í framhaldsskólalögum 2008, meðal annars með ákvæði um fræðsluskyldu til 18 ára.
Kennslufræði inngildingar (e. inclusion) kemur fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011
að því leyti að skólum almennt er ætlað að laga sig að fjölbreyttum nemendahópi:
Kennsluhættir þurfa að veita öllum nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína
og gefa þeim kost á að fá endurgjöf á vinnu sína. … Fjölbreytni í vinnubrögðum og
kennsluaðferðum er ein forsenda þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni.
Mikilvægt er að hafa í huga að mismunandi hæfniviðmiðum er hægt að ná á
margvíslegan hátt og að sömu aðferðir henta ekki öllum nemendum jafnvel.
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39)
Eftir kreppuna 2008 sóttust margir eftir því að taka aftur upp þráðinn í
framhaldsskólanum, meðal annars í gegnum átaksverkefni stjórnvalda fyrir fólk sem misst
hafði vinnuna og fól í sér að öllum yngri en 25 ára sem sóttust eftir framhaldsskólavist var
tryggður aðgangur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Nýr hópur nemenda
innritaðist í fyrsta skipti árið 2009 sem vegna fötlunar (Helga Þórey Júlíudóttir, Kristín
Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016), uppruna/ríkisborgararéttar (Eva
Harðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018) eða námsárangurs hafði fram að því ekki
haft aðgengi að framhaldsskólum. Álag á framhaldsskólakerfið jókst því verulega á þessum
tíma. Í greininni er meðal annars fjallað um það hvernig þessi ákvæði um aukið aðgengi allra
nemenda að framhaldsskólanum, með tilheyrandi kröfum um aukna aðlögun skólanna að
nýjum nemendahópum, mótuðu starfsaðstæður innan skólanna með mismunandi hætti að
mati kennara og stjórnenda.
Eftir að landið í heild varð eitt innritunarsvæði jókst stigveldi milli skólanna. Það birtist
meðal annars í því að árið 2009 setti verulegur fjöldi nemenda á höfuðborgarsvæðinu sömu
skólana í fyrsta og annað val. Fyrir vikið fengu yfir 200 nemendur á höfuðborgarsvæðinu með
góðan námsárangur ekki inni í neinum þeirra skóla sem þeir sóttu um (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2009). Vorið 2010 settu því þáverandi menntamálaráðherra og
starfshópur á vegum menntamálaráðuneytisins af stað tilraun til að binda að nýju 40–45% af
innritun nýnema á stúdentsprófsbrautir við tiltekin skólahverfi grunnskóla. Þessi
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innritunarskilyrði voru einungis í gildi í tvö ár, frá 2010 til 2012, þar sem þau mættu mikilli
andstöðu og voru að lokum úrskurðuð ólögleg 2 (reglugerð um innritun nemenda í
framhaldsskóla, nr. 1150/2008; reglugerð um breyting á reglugerð um innritun nemenda í
framhaldsskóla, nr. 204/2012). Þessi tilraun er ein af stefnubreytingum stjórnvalda sem áttu
sér stað á því 20 ára tímabili sem rannsóknin náði til (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2015).
Titill ritgerðarinnar vísar ekki í hugmyndir allra viðmælenda heldur lýsir að nokkru leyti
hugmyndum viðmælenda úr skólum með hátt höfnunarhlutfall. Með hugtakinu
höfnunarhlutfall er átt við hlutfall nemenda sem settu skólann í fyrsta eða annað val en
fengu ekki inngöngu, sem sagt var hafnað. Viðmælendur skóla með hátt höfnunarhlutfall
töldu eðlilegt að skólar sérhæfðu sig í ákveðnum nemendahópum og að nemendur ættu að
velja sér skóla í samræmi við námsgetu frekar en að líta til skólanna í hverfinu eða
nærumhverfi sínu. Viðmælendur skóla með lágt höfnunarhlutfall töldu hins vegar eðlilegt að
allir skólar væru fyrir alla en á sama tíma gerðu þeir sér grein fyrir að hefðin fyrir þeirri
skiptingu sem orðin er sé sterk og erfitt að snúa til baka. Nánar verður vikið að þessu í
niðurstöðum.
Markmið rannsóknarinnar var að kanna starfsaðstæður framhaldsskólakennara og
-stjórnenda. Með starfsaðstæðum er átt við hvort viðmælendur merktu mun á vinnuálagi,
nemendahópnum, skipulagi kennslunnar vegna breytinga á lögum og nýjum reglugerðum og
fleira. Sérstaklega var þetta skoðað með hliðsjón af „vinsældum“ skólanna, það er hvort þeir
höfðu hátt eða lágt höfnunarhlutfall. Rannsóknarspurningarnar þessu tengdar voru þrjár; a)
hvort og þá hvernig starfsaðstæðurnar hefðu breyst á 20 ára tímabili, b) hvort og þá hvernig
hugmyndir viðmælenda mörkuðust af ólíku félagslegu samhengi og markaðsstöðu skóla og c)
hvort munur væri á upplifun kennara annars vegar og stjórnenda hins vegar. Þau 20 ár sem
horft er til eru frá 1997 eða ´98 og til ársins 2017 eða ´18, eftir því hvenær viðtölin voru
tekin. Rannsóknin, sem hér er til umfjöllunar, er ekki einföld viðhorfsrannsókn heldur
sögulegt yfirlit þeirra sem hafa tekið þátt í áðurnefndum hræringum, byggt á frásögnum
reyndra kennara og stjórnenda í framhaldsskólum. Reynt er að átta sig á þrástefjum og því
hvaða söguskoðun er ríkjandi meðal þátttakenda.
Ástæðan fyrir vali höfundar á rannsóknarefni er rakin í formála hér að framan. Í starfi
höfundar við ólíka skóla undanfarna áratugi hefur höfundur séð þróun verða á kennslu og
skólastarfi sem áhugavert væri að skoða. Auk þess telur höfundur fræðilega mikilvægt að
skilja afstöðu félagslegrar aðgreiningar sem birtist í menntakerfinu og ólíkum skólum. Þessi
aðgreining skapar stigveldi milli skóla og þótti höfundi mikilvægt að kanna hvort þessi
aðgreining kæmi fram í starfsaðstæðum kennara og stjórnenda við ólíka skóla. Vísindalegt
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gildi rannsóknarinnar er að kanna hvernig aðgreining og ójöfnuður skapast og endurskapast
milli menntastofnana fyrir tilstilli samkeppni þeirra á milli. Með rannsókninni verður –
vonandi – til sú umræða sem höfundur sækist eftir um starfsaðstæður kennara og
stjórnenda við ólíka skóla.
Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar er eigindleg tilviksrannsókn (e. case study) sem
byggist á hálfstöðluðum viðtölum við fjóra reynda kennara og jafnmarga stjórnendur úr
fjórum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Auk þess er unnið út frá tölulegum gögnum frá
skólunum sjálfum um aðsókn í þá, brottfall, fjölda hafnaðra umsókna og lokaeinkunnir
nemenda sem sækja um skólana sem tóku þátt í rannsókninni.
Að lokum er vert að gefa yfirlit yfir skipulag ritgerðarinnar. Í næsta kafla er fjallað um
rannsóknir sem styðja niðurstöður rannsóknar höfundar og kenningar sem liggja til
grundvallar rannsókninni. Í þriðja kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, fjallað um
skólana, viðmælendur og rýnt í tölulegar upplýsingar frá skólunum sjálfum. Fjórði kafli er
niðurstöðu- og umræðukafli þar sem fléttað er saman tilvitnunum í viðtöl við viðmælendur
og umfjöllun um rannsóknir sem hafa komist að sömu eða svipuðum niðurstöðum. Þeim
kafla er skipt upp í undirkafla eftir þeim þemum sem fram komu við greiningu viðtalanna.
Síðasti kafli þessarar ritgerðar er samantekt og lokaorð þar sem helstu niðurstöður eru
teknar saman og litið til framtíðar í málum framhaldsskólanna.
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2 Kenningar og rannsóknir
Í þessum kafla er kynntur sá fræðilegi grunnur sem lagður er til grundvallar í úrvinnslu
gagnanna. Komið er inn á erlendar rannsóknir sem tengjast efninu og styrkja niðurstöðu
þessarar rannsóknar en einnig minnst á íslenskar rannsóknir sem snerta á svipuðu efni og að
hvaða leyti þessi rannsókn og aðrar innlendar rannsóknir eru ólíkar. Hér verður einnig stiklað
á stóru í sögu framhaldsskóla á Íslandi en það er gert til að varpa skýrara ljósi á jarðveginn
sem skólarnir fjórir í rannsókninni spretta úr. Í þriðja hluta þessa kafla er gerð grein fyrir
félagslegu samhengi skólanna fjögurra til að skýra betur þann mun sem er á skólum sem eru
með hátt höfnunarhlutfall annars vegar og lágt höfnunarhlutfall hins vegar. Í síðasta hluta
kaflans er yfirlit yfir rannsóknir, greinar og bækur sem styðja við niðurstöður rannsóknar
höfundar.
Í rannsókninni er gengið út frá gagnrýninni rannsóknarhefð þar sem megináhersla er lögð
á félagslegt og pólitískt samhengi einstaklinga, skóla og samfélags. Innan gagnrýnu
hefðarinnar þykir ekki nóg að rýna í faglega starfið og breytingastjórnun innan skólans heldur
einnig í sögulegt, félagslegt og pólitískt samhengi skólasamfélagsins; stjórnenda, fagfólks,
nemenda og foreldra og það hvernig gagnvirkni á milli þeirra mótar gerendamátt og afstöðu
þeirra á menntavettvangi (Popkewitz og Fendler, 1999; Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016).

2.1 Markaðsvæðing og opið skólaval
Í erlendum rannsóknum hefur komið í ljós að afnám hverfistengingar og markaðsvæðing
skólavals ýtir gjarnan enn frekar undir stigveldi skóla og stéttskiptingu meðal nemenda
(Arnesen, Lahelma, Lundahl og Öhrn, 2014; Ball, 1993; Orfield og Frankenberg, 2013; Yoon,
Lubienski og Lee, 2018; Dovemark o.fl., 2018). Frelsi til að velja sér skóla eykst ekki nema hjá
hluta nemenda, þeim sem eru sterkir námsmenn og þeim sem hafa sterka félags-,
menningar- og efnahagslega stöðu (Klett-Davies, 2010).
Dovemark o.fl. (2018) fjalla um þær breytingar sem hafa orðið á norræna skólakerfinu, og
þar með því íslenska, í átt til meira valfrelsis nemenda og foreldra þeirra og
markaðsvæðingar. Hins vegar benda þau á að þrátt fyrir hugmyndir um að gæði náms aukist
með markaðsvæðingu benda rannsóknir víða um heim til þess að hún sé ekki til bóta og ýti
þar að auki undir stéttskiptingu og mismunun minnihlutahópa.
Niðurstöður rannsóknar Fjellman, Hansen og Beach (2018) eru samhljóða Dovemark.
Með aukinni markaðsvæðingu sænska skólakerfisins átti valfrelsi og „gæði“ náms að aukast
en valfrelsið kom aðeins í hlut ákveðins hóps, vel settrar millistéttar. Með aukinni
markaðssetningu í skólakerfinu voru foreldrar gerðir að neytendum sem skólarnir sáu fyrir
þjónustu og niðurstöður kannana og prófa voru upplýsingarnar sem neytendurnir höfðu til
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að miða við. Skólar í félagslega aðþrengdum hverfum komu því aldrei til greina fyrir þessa
neytendur, þeir fá aldrei tækifæri til að sanna sig á markaði skólanna vegna þess að þeirra
nemendur koma ekki eins vel út úr prófum. Foreldrar og nemendur – neytendurnir – voru til
í að leggja ýmislegt á sig til að komast í „réttu“ skólana út frá „gæðum“ þeirra en þeir fengu
takmarkaðar upplýsingar, þær sem auðvelt er að mæla. Skólarnir kepptust einnig um réttu
nemendurna, börn vel menntaðra og efnaðra foreldra í millistétt, búsettra í „góðum“
hverfum. Foreldrar í þeim hópi eru kröfuharðir neytendur en geta á móti mælt með
skólanum við aðra úr þeirra hópi sem eykur þá hróður skólanna og fleiri sækja í hann. Þannig
safnast „auðurinn“ á færri hendur, sumir skólar fá eingöngu sterka námsmenn með sterkt
bakland á meðan aðrir skólar eru með mun blandaðri nemendahóp, að meirihluta nemendur
sem búa eða hafa búið við krefjandi félagslegar og/eða efnahagslegar aðstæður, nemendur
af erlendum uppruna og nemendur sem glímdu við námserfiðleika.
Þau Fjellman, Hansen og Beach bentu einnig á úrræðin sem foreldrar úr millistétt og efri
stéttum nýta sér til að koma börnum sínum að í vinsælustu skólunum. Í sumum tilfellum
flutti fjölskyldan til að vera í skólahverfinu og geta nýtt það sem aðgöngumiða. Ef foreldrar
skildu fluttu þeir lögheimili barnanna á það heimilisfang sem var nær „góða“ skólanum eða
áfrýjuðu ákvörðun skólanna ef þeir tóku börnin þeirra ekki inn. Með öðrum orðum,
foreldrarnir nýttu þau meðöl sem þeir þekktu til að koma barninu sínu að.
Klett-Davies (2010) kemur einnig inn á það hvernig markaðssetningin – bein eða óbein – í
formi aukins valfrelsis, þjóni best millistéttarforeldrum. Þessir foreldrar hafa góða þekkingu á
skólakerfinu og jákvæða tengingu við það á meðan lágstéttarforeldrar þekkja illa inn á kerfið
og leita sjaldnast til skólans þar sem þeirra eigin skólaganga var þyrnum stráð og ekki
endilega eitthvað sem þeir tengja jákvæðum tilfinningum. Foreldrar af millistétt eru einnig
líklegri til að hafa tækifæri og fjármagn til að kaupa aukakennslu fyrir börn sín. Með þessari
aukakennslu hækka einkunnir þeirra og val þeirra um skóla eykst til muna.
Ýmsir erlendir fræðimenn hafa skrifað um fagmennsku og starf kennarans á tímum
breytinga og aukinnar (óbeinnar) markaðssetningar skóla (sjá meðal annars Ball, 2003; Ball,
Maguire og Braun, 2012; Bascia og Rottmann, 2011; Connell, 2009; Dovemark o.fl. 2018;
Lipman, 2008). Connell (2009) bendir til að mynda á hvernig eftirlit með og mat á starfi
kennara hefur aukist undanfarin ár í vestrænum löndum þar sem markaðssetning
skólakerfisins er áberandi. Sífellt meiri kröfur eru gerðar til kennara og fleiri þættir teknir inn
í kennaranámið án þess þó að því fylgi aukið fjármagn eða styrkir, hvorki til kennaranna né
skólanna sem mennta kennara. Eftirlitsaðilar vilja stöðugt meta kennara eftir „gæðum“
þeirra en mælitækin til þess eru umdeild enda oft aðeins miðað við útkomu nemenda úr
stöðluðum prófum. Auk þess eru þeir sem mæla „gæðin“ oft í litlum tengslum við skólakerfið
og raunveruleika kennaranna inni í skólastofunni.
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Hjá Bascia og Rottmann (2011) kemur fram að skólaþróun í Bandaríkjunum og víðar hefur
stefnt í áttina að því að fá alla nemendur til að passa inn í hagkvæman menntunarkassa
frekar en að hugsa um aðstæður kennara og sérhæfða kennslu sem hentar ólíkum hópum.
Kennarar eiga að sama skapi að vera eins og tannhjól í vel smurðri vél sem vinna eins, burt
séð frá aðstæðum í bekknum; hvort sem margir nemendur eru með sérþarfir eða ekki, hvort
sem bekkurinn er stór eða lítill, hvort sem nemendur eru með námserfiðleika eða ekki. Allt er
þetta gert með hagræðingu í huga þar sem skólar þurfa að geta skilað „vörunni“ –
nemendunum – eins út í samfélagið án þess að of miklu hafi verið til kostað. Kennarar eru
metnir út frá niðurstöðum prófa nemenda og eiga á hættu að vera sagt upp ef niðurstaða
prófanna er ekki sú sem ætlast var til.
Hjá Bascia og Rottmann kemur einnig fram að sjaldnast sé hlustað á raddir kennara þegar
kemur að setningu menntastefnu eða breytingum í nánasta umhverfi kennarans, skólanum,
kennslustofum, hópastærðum eða öðru. Þetta getur bitnað á nemendum sem hitta fyrir
þreyttari og útkeyrðari kennara sem eru líklegri til leita í önnur störf. Ef hins vegar er hlustað
á hugmyndir kennara er líklegt að jákvæðar breytingar verði á öllu umhverfi þeirra. Kennarar
verða áhugasamari í starfi og leggja sig meira fram, eru líklegri til að vera í jákvæðum
samskiptum og gefandi samstarfi við samstarfsmenn sína. Nemendur verða ánægðari og fá
betri kennslu og kennurum finnst þeir frekar geta sinnt hverjum og einum.
Connell (2009) talar einnig um mikilvægi þess að kennarar eigi í góðu samstarfi hver við
annan, að með samvinnunni verði kennslan betri, kennsluhættir fjölbreyttari og þannig
líklegri til að ná til fjölbreyttari hóps nemenda. Í markaðsvæddu skólasamfélagi séu kennarar
líklegri til að vera í samkeppni frekar en samvinnu. Skólarnir séu metnir út frá niðurstöðum
prófa og kennsluhættir verða einhæfari með það helsta markmið að láta nemendur ná
góðum einkunnum svo skólinn komi sem best út. Þannig grafi nýfrjálshyggjan undan góðum
kennurum og stuðli að einstaklingshyggju í stað samvinnu.
Gerðar hafa verið tvær sambærilegar rannsóknir við þessa sem hér er greint frá, að því
leyti að rýnt er í tilteknar breytingar á starfsaðstæðum kennara í íslensku framhaldsskólunum
undanfarin ár og áratugi (Guðrún Ragnarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014; Árný
Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Þá er einnig rétt að benda á
óútkomna doktorsritgerð Guðrúnar Ragnarsdóttur (2018) sem fjallar um sýn skólastjórnenda
í framhaldsskólum á áhrif ýmissa breytinga á skólastarfið og störf þeirra. Þar eru
breytingarnar þó rannsakaðar frá öðru sjónarhorni en gert er í þessari rannsókn. Guðrún
Ragnarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2014) skoðuðu breytingar á starfi
framhaldsskólakennara eftir efnahagshrunið 2008. Þau fjalla á nokkuð ítarlegan hátt um
breytingar sem urðu á starfi kennara við innleiðingu nýrra námskráa, bæði 1999 og 2008.
Auk þess fjalla þau um aukið álag sem kennarar fundu fyrir í starfi vegna stærri og
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fjölbreyttari nemendahóps sem fékk aðgang að framhaldsskólunum eftir hrun með ýmsum
átaksverkefnum sem vikið var að hér að framan. Þá skrifuðu Árný Helga Reynisdóttir og
Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2013) grein um viðhorf framhaldsskólakennara til breytinga á
starfi sínu í þrjá áratugi. Ýmislegt sem fjallað er um í þeirra grein skarast við þessa rannsókn,
enda er þar rætt við reynda kennara um breytingar á starfi þeirra. Breytingarnar snúa að
nýjum nemendahópi, ólíkum kennsluháttum, aukinni notkun tölvu- og upplýsingatækni í
vinnu kennara og álagi í starfi.
Auk þessara tveggja rannsókna birtust í Netlu árið 2010 niðurstöður rannsóknar Atla
Harðarsonar á áhrifum Aðalnámskrár 1999 á bóknámsbrautir framhaldsskólanna. Líkt og
þessi rannsókn byggir hún á viðtölum við reynda framhaldsskólakennara af bóknámsbrautum
og breytingar sem urðu á kennslu þeirra við nýja námskrá. Hjá Atla kemur fram nokkur
munur milli menntaskóla annars vegar og fjölbrautaskóla hins vegar sem er að nokkru leyti
sami munur og finna má í þessari rannsókn og komið verður betur að síðar. Rannsókn Atla
tekur þó aðeins til breytinga vegna þessarar námskrár og viðtölin við kennarana eru tekin
þegar skólarnir standa frammi fyrir enn einum breytingunum vegna nýrrar námskrár frá 2008
en viðtölin eru tekin stuttu eftir að sú námskrá tók gildi.
Allt eru þetta atriði sem viðmælendur í þessari rannsókn tala um en áhersla þessarar
rannsóknar er þó önnur en rannsókn Atla þar sem skoðaðir voru fleiri þætti en hann skoðaði.
Þá er áherslan einnig önnur en þeirra Árnýjar Helgu og Ingólfs Ásgeirs þar sem hér eru
skoðaðar breytingar milli ólíkra skóla út frá félagslegum og menntapólitískum veruleika
framhaldsskólanna. Áhersla þessarar rannsóknar er á það að efla skilning á áhrifum opins
skólavals og markaðsvæðingar á þróun starfsaðstæðna innan framhaldsskólanna á
höfuðborgarsvæðinu; þeirra sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum af markaðsvæðingunni.

2.2 Framhaldsskólar á Íslandi – Menntaskóli eða framhaldsskóli
Í þessum kafla verður stiklað á stóru í sögu framhaldsskólakerfisins á Íslandi en í því
sambandi er óhjákvæmilegt að skoða efsta stig grunnskólans, gagnfræðastigið, og þróun
þess. Saga framhaldsskólakerfisins er löng og nokkuð flókin en hér verður farið yfir helstu
viðburði sem leiddu til þess kerfis sem framhaldsskólar nútímans byggja á. Einnig verður
fjallað um þann ólíka jarðveg sem framhaldsskólarnir fjórir, sem rannsóknin nær til, spretta
úr.
Skólarnir fjórir eru, eins og áður segir, á gjörólíkum stað varðandi inntöku nýnema.
Víðisskóli og Hlynsskóli, sem hafa hátt höfnunarhlutfall, eru skólar sem standa föstum fótum
í ríkum og nokkuð gömlum hefðum. Bjarkarskóli og Einisskóli hafa lágt höfnunarhlutfall og
eru yngri skólar þótt þeir séu langt frá því þeir yngstu í flóru framhaldsskóla landsins. Tveir

17

síðarnefndu skólarnir gátu frá stofnun skapað sínar eigin hefðir, ólíkt fyrrnefndu skólunum,
sem þó hafa margar látið undan síga eins og vikið verður að í fjórða kafla.
Framhaldsskólaganga viðmælenda rannsóknarinnar fór yfirleitt fram í skólum eins og
Víðisskóla og Hlynsskóla, gömlum skólum með ríkar hefðir. Viðmælendur Víðisskóla og
Hlynsskóla eru auk þess flestir fyrrum nemendur í skólunum þar sem þeir starfa nú sem
kennarar eða stjórnendur og þekkja því vel hefðirnar sem mótað hafa skólana og horfa
gjarnan á nemendur og skólana út frá því hvernig þeir voru á þeim tíma sem þeir voru
nemendur sjálfir.
Eins og nefnt var í inngangi var framhaldsmenntun aðeins á færi fárra útvalinna og þá
voru það helst synir efnafólks sem fengu menntun eftir að skólaskyldu sleppti. Á árunum um
og upp úr seinni heimsstyrjöldinni fjölgaði Íslendingum hins vegar hratt og þar með óx þörfin
á menntun fleiri og fjölbreyttari hóps en áður, fyrst í grunn- og gagnfræðaskóla en síðan –
eins og við er að búast – jókst þrýstingur á að ungmennin fengju menntun á
framhaldsskólastigi. Árið 1941 var unnið að því að undirbúa nýja fræðslulöggjöf og skipaði
Alþingi til þess milliþinganefnd sem í sátu skólafróðir menn. Nefndin samdi svo lagafrumvörp
sem lögð voru fyrir Alþingi og samþykkt á vormánuðum 1946 sem skólar hófu fyrst að vinna
eftir árið 1949. Meðal þess voru lög um menntaskóla en löggjöfin í heild sinni var kölluð
„fræðslulögin 1946“ (Hlynur Ómar Björnsson, 2008).
Lögunum var ætlað að bæta aðgengi að framhaldsnámi eftir skyldunám. Með þeim var
til að mynda lagt til að menntaskólar tækju inn nemendur eftir samræmt próf sem þreytt
væri á sama tíma um allt land við gangfræðaskólana í stað inntökuprófa áður. Þessi
samræmdu próf, landsprófin, áttu að jafna stöðu nemenda um allt land (Hlynur Ómar
Björnsson, 2008) og næðu nemendur tilskildum árangri í prófinu, einkunninni 6,0 að
lágmarki, gátu þeir sótt nám í menntaskólunum tveimur sem starfræktir voru í landinu,
Menntaskólanum á Akureyri og Menntaskólanum í Reykjavík. Námskröfurnar í
landsprófsdeildunum miðuðust því við þær kröfur sem gerðar voru við þessa tvo
menntaskóla, ekki síst námskröfur MR, þótt hugmyndin hafi verið að gagnfræðaskólarnir
ættu að undirbúa nemendur sína undir lokapróf hins nýja miðskóla (Helgi Skúli Kjartansson,
2008), próf sem átti að veita nemendum aðgang að menntaskólanámi.
Með fræðslulögunum 1946 var gagnfræðastiginu skipt í tvennt. Annars vegar var um að
ræða bóknámsdeildir sem lauk þá með landsprófi. Síðasta árið á bóknámssviði
gagnfræðastigsins, sem ekki var skyldunám, var undirbúningsár fyrir landsprófið og prófið
þreytt eftir þetta undirbúningsár. Nemendur sem sóttust eftir að komast í menntaskóla sátu í
landsprófsdeild. Þeir sem stefndu hins vegar ekki á menntaskóla gátu valið nám í
verknámsdeild (Hlynur Ómar Björnsson, 2008) en bóklegt nám í þeirri deild var fyrstu tvö ár
gagnfræðastigsins sambærilegt bóknámsdeild en síðasta árið, sem ekki var skylda, var
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sérstakt fyrir verknámsdeildina. Fyrst um sinn fékk landsprófið meiri athygli stjórnvalda enda
þurftu gagnfræðaskólar landsins strax að huga að úrræðum vegna þeirra en auðveldara var
að fresta hugmyndum um verknámsdeildir innan gagnfræðaskólanna (Helgi Skúli
Kjartansson, 2008b).
Þótt landsprófinu væri ætlað að jafna stöðu ungmenna til framhaldsskólanáms var
prófið eingöngu hugsað fyrir þá nemendur sem ætluðu sér í langskólanám. Nám til
landsprófs var erfitt, mikil og hröð yfirferð undirbúningsárið fyrir landsprófið og prófið sjálft
þungt og því var nokkuð um fall. Sumir nemendur reyndu oftar en einu sinni og árið 1950,
þegar landspróf var krafa beggja menntaskólanna um inngöngu, tók aðeins lítill hluti
gagnfræðaskólaárgangsins prófið og enn lægra hlutfall náði tilskildum árangri. Prófinu var
ætlað að sía út þá sem voru verðugir til langskólanáms og því töldu margir ekki óeðlilegt að
aðeins fáir útvaldir næðu í gegn (Helgi Skúli Kjartansson, 2008b).
Hins vegar voru ýmsir sem gagnrýndu landsprófið. Þeir bentu á að ítroðsla fyrir einstakt
próf og upptalning minnisatriða væri ekki líklegt til árangurs, sýndi aðeins hversu góðir
nemendur væru í að leggja á minnið og taka próf en ekki fram á raunverulega færni þeirra.
Atriði sem lærð eru einungis fyrir próf eru ekki líkleg til að sitja eftir og nýtast þeim sem
leggur þau á minnið (Hlynur Ómar Björnsson, 2008; Helgi Skúli Kjartansson, 2008b). Auk þess
var bent á að þegar svo lítill hluti nemenda næði prófinu stæði allt of stór hópur frammi fyrir
því að komast ekki í framhaldsnám þrátt fyrir að sækjast eftir því. „Nálaraugu
menntabrautarinnar voru orðin of þröng fyrir aukna menntasókn sem bæði óskir æskunnar
og þörf þjóðfélagsins stóðu til“ (Helgi Skúli Kjartansson, 2008b, bls. 53). Stjórnvöld urðu því
að grípa til einhverra aðgerða.
Verknámsdeildir gagnfræðaskólanna byggðu ekki á gamalli hefð eins og landsprófið og
því var lagt af stað með ólíka tilhögun verknámsins í nokkrum skólum sem fengu nokkuð
frjálsar hendur um mótun námsins. Verknámið átti að vera úrræði fyrir þá nemendur sem
ekki hefðu getu eða áhuga á að stunda bóknám, taka landspróf og fara í menntaskóla. Ýmsir
töldu að verið væri að búa til nám fyrir seinfæra nemendur en ekki aðeins þá sem hefðu
áhuga og hæfileika á sviði verknáms (Helgi Skúli Kjartansson, 2008b). Strax á þessum tíma
risu þessar ólíku fylkingar, eða togstreita milli ólíkra fylkinga, bóknámsins og verknámsins
sem síðar verður vikið betur að.
Lögunum frá 1946 var ætlað að beina ungmennum inn á ólíkar brautir eftir áhuga, getu
og framtíðarmarkmiðum, inn á bóknámsdeild eða verknámsdeild. Fljótlega eftir að lögin voru
sett fóru hins vegar allir unglingar í gegnum sömu unglingadeildina, hópnum var ekki skipt
upp í bóknámssvið og verknámssvið eins og hugmyndin var. Gagnfræðaskólar skiptu
nemendum þó upp í bekki en þá eftir hugmyndum skólanna um námsgetu nemendanna
frekar en eftir framtíðarmarkmiðum ungmennanna (Jón Torfi Jónasson, 2008).
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„Þegar kom fram um 1960, og áhrif stækkandi árgangs bættust við af fullum þunga, varð
uppbygging framhaldsskólakerfisins að knýjandi viðfangsefni og jafnvel vandamáli“ (Helgi
Skúli Kjartansson, 2008a, bls. 14). Um 1960 var það því ekki einungis stækkandi árgangur
sem kallaði eftir nýjum framhaldsskólum. Hópurinn var fjölbreyttari, þurfti ólík úrræði og
ungmenni sóttu frekar í framhaldsnám og vildu hafa val. Framhaldsskólarnir voru því ekki
aðeins of fáir og smáir heldur buðu þeir ekki upp á það fjölbreytta nám sem kallað var eftir.
Fyrir utan menntaskólana tvo sem fyrr voru nefndir útskrifaði Verzlunarskóli Íslands stúdenta
á þessum árum eftir tveggja ára viðbótarnám við verslunarnám sitt og Kennaraskólinn hóf að
útskrifa stúdenta úr menntadeild, fyrst árið 1968. Þeim sem vildu bæta við sig bóknámi
bauðst svo haustið 1969 að sækja um tveggja ára framhaldsdeild Kennaraskólans. Ljóst var
að ekki var nóg að koma á framhaldsdeild við Kennaraskólann, opna þyrfti fleiri
framhaldsdeildir fyrir þá sem vildu halda áfram námi en höfðu ekki áhuga á verknámi. Því
voru stofnaðar framhaldsdeildir víða í gagnfræðaskólum landsins og þeim fjölgaði hratt. Í
Reykjavík var strax stofnaður sérstakur skóli fyrir framhaldsdeildina (Helgi Skúli Kjartansson,
2008c).
En nám í framhaldsdeildum gagnfræðaskólanna leiddi ekki til ákveðins áfanga.
Nemendur sem luku þeim gátu hugsanlega haft forskot í annað nám eða störf en að öðru
leyti leiddi námið ekki til ákveðins lokaáfanga. Hópurinn sem sótti þetta nám fór þó
stækkandi enda fjölgaði Íslendingum en þó var það ekki síst vegna þess að stúlkur, sem áður
var gert ráð fyrir að yrðu húsmæður og sæktu ekki í nám, hófu nú að sækjast eftir námi eftir
skylduna. Þörfin fyrir nýja skóla varð því brýn og árið 1966 var fyrsti nýi menntaskólinn í
Reykjavík stofnaður, árið 1969 sá næsti og síðan hver framhaldsskólinn á fætur öðrum, bæði
á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi (Helgi Skúli Kjartansson, 2008c; Jón Torfi Jónasson,
2008).
Skólakerfi í mótun frá árunum 1946 (frá setningu fræðslulaganna) og fram til 1970 þegar
lög um menntaskóla eru sett – og jafnvel lengur – er mjög flókið og menn töldu brýnt að
reyna að einfalda kerfið. Fjölþættur vandi sem tengdist lagasetningu og ósamræmi milli
skólagerða og skólastiga var þó veruleiki skóla af öllum gerðum eftir að skyldunámi sleppti.
Orðið framhaldsskóli var ekki notað fyrr en snemma á áttunda áratug 20. aldar. Í frumvarpi
til laga sem lagt var fyrir Alþingi 1970 (lög um menntaskóla nr. 12/1970) og í skýrslu
Fræðsluskrifstofu Reykjavíkur er skólastigið milli grunnskóla og háskóla kallað
framhaldsskólastig og fljótlega festi þetta orð sig í sessi (Jón Torfi Jónasson, 2008).
Í lögunum frá 1970 er skólunum veitt svigrúm til að taka nemendur inn eftir fjölbreyttara
nám en aðeins landsprófið og grunnur lagður að því kerfi sem framhaldsskólar búa enn við í
dag. Skólafólk vildi gjarnan marga ólíka framhaldsskóla sem víðast en sameina þurfti skólana
í einu kerfi þar sem hver námsbraut fengi þó að halda sérstöðu sinni. Lög um fjölbrautaskóla
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voru samþykkt árið 1973 og urðu þau lagastoðin sem framhaldsskólakerfið byggði á þar til ný
lög um framhaldsskóla voru sett árið 1988. Í 1. grein frumvarps til laga um heimild til að
stofna fjölbrautaskóla er talað um að menntamálaráðuneytinu og Reykjavíkurborg sé heimilt
„að stofna til tilraunaskóla, er nefnist fjölbrautaskóli. Skólinn skal vera fyrir nemendur, er
lokið hafa skyldunámi, og veiti þeim tiltekin réttindi til sérnáms í framhaldsskólum eða
háskóla, svo og menntun og þjálfun í ýmsum starfsgreinum“ (frumvarp til laga um heimild til
að stofna fjölbrautaskóla nr. 14/1973). Strax tveimur árum eftir setningu þessara laga var
fyrsti fjölbrautaskóli landsins stofnaður í Reykjavík og margir framhaldsskólar eftir það úti um
allt land (Jón Torfi Jónasson, 2008).
Í grein Atla Harðarsonar (2010) kemur fram að fjölbrautaskólarnir hafi þrátt fyrir þetta
búið við ákveðna lögleysu þar til lög um framhaldsskóla (nr. 58/1988) eru samþykkt. Það er
vegna þess að engin heildarlöggjöf var til um framhaldsskólastigið fyrr en þá og námskrármál
að mestu undir skólunum komin. Undir þetta tekur reyndur skólamaður í rannsókn höfundar
og betur verður vikið að því í kafla 4.1 hér á eftir.
Hér hefur verið stiklað á því allra helsta í mótun framhaldsskólakerfisins á landinu, frá
menntaskólunum gömlu og nýju til fjölbrautaskólanna sem spruttu upp um allt land. Sagan
sem hér er sögð er mjög einfölduð en varpar ljósi á þau atriði í sögunni sem skipta skólana í
rannsókninni mestu máli.
Eins og fyrr segir var hugsun stjórnvalda og skólafólks, sem komu að skipulagi og
breytingum á skólakerfinu, lögum og reglugerðum, að einfalda kerfið, jafna rétt barna og
ungmenna til náms, gera próf úr einum skóla jafngilt prófi úr öðrum og búa til samfellu milli
skólastiga. Hvort þetta hafi tekist eða sé að breytast nú á allra síðustu árum er líklega nýtt
rannsóknarefni.

2.3 Áhrif stéttastöðu, auðmagns og kyns
Hér verður gerð grein fyrir fleiri rannsóknum og umfjöllunarefnum fræðimanna sem stuðst
er við og vitnað til í niðurstöðukafla hér á eftir.
Fjölmargir fræðimenn hafa fjallað um stétt og hvernig hún mótar allt í lífi fólks. Bourdieu
(1998) fjallar meðal annars í bók sinni The State Nobility um hvernig uppsafnað auðmagn,
félagslegt, menningarlegt og fjárhagslegt, hefur áhrif á skólaval fólks og einnig skólana sem
ákveðnir hópar sækja. Vincent (2001) fjallar um þau áhrif sem foreldrar af ólíkum stéttum
hafa á skólastarf og nám barna sinna. Í grein Brown (1990) er umfjöllunarefnið sú breyting
sem hann telur hafa orðið á skólakerfinu, allt frá því að miðast út frá getu og áhuga
nemendanna til þess að stýrast af áhrifamætti og auði foreldra. Því væri það nokkur
einföldun – ef ekki rangt – að segja að allir nemendur hefðu jafna stöðu, að allir byrjuðu á
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sama upphafspunkti í lífinu. Þessi stéttamunur hefur svo áhrif á skólana, og þar með
starfsfólkið innan þeirra, sem nemendur sækja.
Stéttamunur kemur meðal annars fram í þekkingu fólks á skólakerfinu. Þeir Forsey,
Davies og Walford (2008) koma í bók sinni inn á aukinn þátt foreldra víða um heim í
skólastarfi barna sinna. Þeir fjalla ekki síst um þá kröfu að þeir taki virkan þátt í vali á skóla,
hvernig foreldrar eru gerðir að virkum „neytendum“ á „markaði“ skólanna. Þar kemur
forskot efri- og millistéttarforeldra á foreldra af lægri stéttum enda er þekking þeirra
fyrrnefndu á skólakerfinu mun víðtækari en hinna.
Fræðimenn tengja oft stéttastöðu barna og foreldra þeirra við samskipti við skólana og
aukna ábyrgð foreldra í skólastarfinu. Grein Holloway og Pimlott-Wilson (2013) fjallar meðal
annars um hvernig skólastarf hefur breyst í þá átt að leggja meiri ábyrgð og skyldur á herðar
foreldra, líkt og þeir Forsey, Davies og Walford gera. Þær Holloway og Pimlot-Wilson fjalla
hins vegar um það hvernig vinna sem þessi lendir oftar en ekki á mæðrum. Niðurstöður
þeirra sýna að mæður úr efri og millistétt geta mun betur sinnt þessum verkefnum, bæði
vegna sveigjanlegs vinnutíma sem og vegna þekkingar þeirra á skólakerfinu. Grein Berglindar
Rósar Magnúsdóttur og Helgu Hafdísar Gísladóttur (2017) kemur inn á svipað efni en þær
skoða reynslu mæðra úr ólíkum stéttum af samskiptum við kennara og annað fagfólk í
grunnskólum. Hjá þeim Berglindi Rós og Helgu Hafdísi kom meðal annars fram að mæður af
millistétt standa betur að vígi þegar kemur að þjónustu, ráðgjöf og stuðningi við börn þeirra.
Francis, Skelton og Read (2012) skoða í bók sinni tengslin milli kyns, kynþáttar og stéttar við
árangur og vinsældir góðra námsmanna (e. high achieving pupils) og þar kemur sami
stéttamunur í ljós. Þetta rennir enn frekari stoðum undir stéttamun varðandi aðgengi,
aðstoð og stuðning skólakerfisins við börn og foreldra og aðstöðumun barna varðandi tengsl
og vinnu foreldra inni í skólunum.
Fleiri hafa fjallað um kynjamun í tengslum við skóla og nám. Hrafnhildur Snæfríðar- og
Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2011) fjalla í grein sinni meðal annars um kynjað val
námsgreina. Í grein Valgerðar S. Bjarnadóttur (2018) í Netlu er umfjöllunarefnið ólíkar
námsgreinar og samfélagsleg virðing sem borin er fyrir ákveðnum greinum en ekki öðrum.
Þar kemur meðal annars fram að meiri virðing er borin fyrir námsgreinum sem teljast
karllægar. Fleira en stétt og staða fólks mótar því skóla- og námsval nemenda og þar með
einnig starf skólafólks.
Til þessara fræðimanna og annarra sem nefndir hafa verið hér að ofan verður vísað í
fjórða kafla þessarar ritgerðar þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar og viðtöl við
viðmælendur greind.
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3 Aðferðir og rannsóknarvettvangur
Hér verður fjallað nánar um rannsóknina; félagslegt samhengi skólanna, viðtölin, greiningu
gagna, þátttakendur og skólana. Ætlunin var að byggja hana að mestu á viðamikilli reynslu
þessara kennara og stjórnenda og þess vegna þóttu hálfstöðluð viðtöl besta leiðin til
gagnaöflunar (Creswell, 2013). Hálfstöðluð viðtöl eru eigindleg rannsóknaraðferð þar sem
spurningalisti er til viðmiðunar, spurningar aldrei einfaldar já eða nei spurningar heldur
krefjast þess að viðmælendur segi skoðun sína og leiti í reynsluna af því sem spurt er um.
Hálfstöðluð viðtöl veita rannsakanda auk þess tækifæri til að bregðast við svörum
viðmælenda og spyrja nánar út í það sem komið hefur fram í svarinu. Eigindleg
rannsóknaraðferð eins og þessi þótti betri en einungis megindleg göng þar sem ætlunin var
að ná fram skoðunum fólks og upplifunum á breytingum innan skólanna og menntakerfisins
(Braun og Clarke, 2013, Creswell, 2013).
Í upphafi var ætlunin að ræða einungis við kennara. Þegar viðtölin og vinnsla gagna var
hafin vaknaði áhugi rannsakanda á að kanna hvort munur væri á skoðunum kennara og
stjórnenda á starfsaðstæðum þar sem þeir sinna ólíkum störfum innan framhaldsskólanna og
koma að nemendahópnum úr ólíkum áttum. Því var ákveðið að bæta stjórnendum við
þátttakendahópinn. Viðmælendur fengu nokkuð opnar spurningar sem þeir þurftu að svara
eftir bestu getu, oftast eftir minni, stundum nokkur ár, jafnvel áratugi, aftur í tímann. Þeir
voru með ártöl og aðrar tímasetningar á hraðbergi og virtust vera mjög öruggir í frásögnum
sínum.
Þau þemu sem birtust í viðtölunum og höfðu haft áhrif á störf viðmælenda urðu
grunnurinn að kaflaskiptingu og greiningu gagnanna. Þemun voru skólabragur eða menning
skólanna, breyting á sjálfræðisaldri nemenda, ný námskrá 1999, virðing námsgreina, opið
skólaval, félagslíf skólanna og stytting náms til stúdentsprófs.

3.1 Rannsóknarvettvangur
3.1.1 Félagslegt samhengi skólanna
Hér verður fjallað um það félagslega samhengi sem skólarnir fjórir í rannsókninni spretta úr.
Nauðsynlegt er að horfa til grunnskólahverfanna sem næstir eru framhaldsskólunum enda
sækja margir nemendur enn í hverfisskólann sinn. Um leið verður skoðað hvernig skólar með
hátt höfnunarhlutfall verða sífellt vinsælli meðan skólar með lágt höfnunarhlutfall þurfa á
köflum að hafa mikið fyrir því að ná inn lágmarksfjölda nýnema.
Skólaval í grunnskólum fer enn aðallega fram í gegnum búsetuval, að meðaltali yfir 80%
nemenda sækja hverfisgrunnskóla sinn (Berglind Rós Magnúsdóttir og Auður Magndís
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Auðardóttir, 2018), en innritun nemenda í aðra skóla en hverfisskólann hefur samt sem áður
aukist talsvert á allra síðustu árum, meðal annars með tilkomu fleiri einkarekinna skóla á
grunnskólastigi. Hverfaforgangur er enn við lýði í grunnskólunum en foreldrar geta sótt um
aðra hverfisskóla og geta fengið inni í þeim skólum ef svigrúm leyfir.
Þó að hverfaforgangur í framhaldsskóla hafi verið aflagður sinna langflestir
framhaldsskólar landsins fyrst og fremst nærsamfélagi sínu. Meginbreytingin á
innritunarreglum fyrir framhaldsskólann var sú að nemendur með háar einkunnir fengu
forgang í þá skóla sem þeir sóttust eftir umfram þá sem bjuggu í nærsamfélagi skólans. Þó að
landið hafi ekki orðið eitt innritunarsvæði fyrir nám til stúdentsprófs fyrr en eftir síðustu
aldamót stóðu skólar að einhverju leyti opnir fyrir nemendur sem bjuggu utan nærsamfélags
þeirra en aðsóknin utan hverfis ógnaði ekki rétti þeirra sem náðu lágmarksárangri og bjuggu í
skólahverfinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018).
Á síðustu árum hefur stigveldið milli skólanna orðið brattara og erfiðara en áður að
komast inn í tiltekna skóla (Magnús Þorkelsson, 2011), eins og til dæmis Hlynsskóla og
Víðisskóla. Hlynsskóli er afar vinsæll og aðsóknin mikil í hann. Skólinn er í einstakri aðstöðu til
að velja inn nemendur þar sem hann tekur minna en helming þeirra nemenda sem sækja um
skólann í fyrsta eða öðru vali. (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir,
2018). Þrátt fyrir það var rúmlega 16% brottfall úr skólanum hjá árganginum sem skoðaður
var. Víðisskóli hefur 40% höfnunarhlutfall, sem telst hátt miðað það sem tíðkast í flestum
skólum (sjá nánar í töflu 1). Víðis- og Hlynsskóli eru meðal þeirra fimm skóla á landinu sem
hafa hæst höfnunarhlutfall.
Í Bjarkarskóla kom í ljós að þeir nemendur sem komu inn haustið 2013 og stóðu best að
vígi námslega af þeim sem sóttu um (efstu 25%) völdu sér flestir sérhæfðar brautir en ekki
hefðbundnar bóknámsbrautir, eins og félagsfræði-, mála- eða náttúrufræðibraut. Stór hluti
alls hópsins útskrifaðist ekki vorið 2017, eins og hann hefði átt að gera samkvæmt viðmiðum
um fjögurra ára skólagöngu til stúdentsprófs (sjá nánar í töflu 1). Í Bjarkar- og Einisskóla var
reglan gjarnan sú að nemendur á réttu róli, það er að útskrifast eftir fjögurra ára nám, voru í
hópi þeirra sem hæstar einkunnir höfðu úr grunnskóla. Í Bjarkarskóla dvelja nemendur oftast
lengur en fjögur ár í skólanum. Með öðrum orðum; fjöldi útskrifaðra á „réttum tíma“,
útskrifaðir vorið 2017, er lágt hlutfall í skólunum með lágt höfnunarhlutfall (Berglind Rós
Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018).
Fjárhagsleg og félagsleg misskipting milli hverfa á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist á
síðustu 20 árum (Auður Magndís Auðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018) og til hafa
orðið þyrpingar barnafjölskyldna í krefjandi aðstæðum í ákveðnum skólahverfum
höfuðborgarsvæðisins. Greina má tilhneigingu meðal íslenskra foreldra til að velja sig frá
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þessum skólahverfum þannig að æ stærra hlutfall nemendahópsins í þessum hverfum er af
erlendum uppruna (Berglind Rós Magnúsdóttir og Auður Magndís Auðardóttir, 2018).
Grunnskólahverfin í kringum Bjarkarskóla hafa ekki farið varhluta af þessari þróun, en
innritun nýnema byggist fyrst og fremst á nemendum úr nærsamfélagi skólans. Einisskóli fær
hlutfallslega færri nemendur en Bjarkarskóli úr grunnskólahverfunum í kring. Hann tekur við
stórum hópi nemenda sem hverfa frá námi í öðrum skólum eða taka aftur upp þráðinn í námi
sínu eftir hlé. Það sýndi sig meðal annars í því hversu erfiðlega gekk að finna viðmælendur
sem voru í efsta árangursfjórðungi og höfðu jafnframt verið í skólanum frá upphafi (Berglind
Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018). Breytingar hafa því orðið á
nemendasamsetningu milli skólanna, bæði vegna lýðfræðilegra breytinga í nærumhverfi
þeirra og opins skólavals.
3.1.2 Þátttökuskólarnir
Tölfræðigögnum, sem stjórnendur létu höfundi í té (tafla 1) um nemendur fædda 1997, var
safnað frá þátttökuskólunum. Þeir nemendur voru útskrifaðir eða hefðu átt að útskrifast eftir
fjögurra ára nám til stúdentsprófs vorið 2017, eða um það bil sem flest viðtölin voru tekin.
Þetta er nánar sýnt í töflu 1.
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Tafla 1 Yfirlit yfir afdrif ´97-árgangsins sem hóf nám í þeim fjórum skólum sem þátt tóku í
rannsókninni.
Hátt höfnunarhlutfall

Lágt höfnunarhlutfall

Hlynsskóli

Víðisskóli

Bjarkarskóli

Einisskóli

Meðaleinkunn úr grunnskóla

9,3

8,8 / 9,33

6,7

7,1 (26% voru með
stjörnumerktar einkunnir)4

Höfnunarhlutfall

55%

40%

17%

0%

Útskrifuð 2017 eða fyrr

84%

77%

18%

4%

0%

6%

37%

26%

16%

16%

45%

70%

•

Enn í skólanum

•

Brotthvarf ´97árgangsins úr
skólanum vorið 2017

Skólarnir sem valdir voru til þátttöku búa við gjörólíkar aðstæður þegar kemur að innritun
nýnema eins og sést í töflu 1. Tveir þeirra eru meðal þeirra sem hafa lægst höfnunarhlutfall
þegar kemur að inntöku nemenda á stúdentsprófsbrautir og hinir tveir eru meðal þeirra
skóla sem eru með hæst höfnunarhlutfall og taka nemendur eingöngu inn á
stúdentsprófsbrautir. Eins og fyrr segir er höfnunarhlutfall hlutfall nemenda sem settu
skólann í fyrsta eða annað val en fengu ekki inngöngu, sem sagt var hafnað. Skólar sem hafa
hátt höfnunarhlutfall geta því valið úr fjölda umsókna og hafnað nemendum eða valið þá inn
eftir einkunnum. Skólar með lágt höfnunarhlutfall fá færri umsóknir og hafna fáum eða
jafnvel engum nemendum.

3.2 Val á þátttakendum
Samtals voru tekin átta viðtöl, við fjóra framhaldsskólakennara og fjóra stjórnendur
(áfangastjóra eða aðstoðarskólameistara) í sömu framhaldsskólum. Val á þátttakendum
miðaðist við kennara með langa kennslureynslu og stjórnendur með mikla stjórnunarreynslu.
Miðað var við að kennararnir hefðu allir kennt í framhaldsskóla í að minnsta kosti 20 ár en
horft var til stjórnunarreynslu innan framhaldsskólanna þegar kom að vali á stjórnendum.
3

Einkunnir nemenda sem komust inn í skólann 2013 voru á bilinu 8,8 til 9,3.
Ef einkunnir eru stjörnumerktar þýðir það að nemandi hafi ekki fylgt hefðbundinni námskrá og/eða fengið
annað námsefni en aðrir nemendur árgangsins. Hjá einum stjórnanda Bjarkarskóla kom fram að ómögulegt
væri að gefa upp hlutfall stjörnumerktra einkunna þar sem lítið væri að marka merkingarnar. Aðeins sumir
grunnskólar stjörnumerktu einkunnir nemenda sinna. Þess vegna hefði það iðulega komið fyrir að nemendur
hefðu fengið inngöngu í skólann miðað við ómerktar einkunnir. Síðar kæmi í ljós þegar þeir hæfu nám við
skólann að þeir hefðu átt að vera með stjörnumerktar einkunnir.
4
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Úrtakið var markmiðsbundið að því leyti að viðmælendur voru fundnir í tilteknum skólum
sem skilgreindust með hátt/lágt höfnunarhlutfall og þurftu að uppfylla tiltekin skilyrði
varðandi reynslu af kennslu/stjórnun í þeim skóla sem um ræddi. Valið var svo út frá
hentugleika innan þessara viðmiða og tryggt að kynjahlutföll væru nokkuð jöfn (Silverman,
2010).
Allir stjórnendurnir höfðu unnið í yfir 20 ár við sama framhaldsskólann en þó ekki allan
tímann sem stjórnendur. Til að finna viðmælendur var ýmist sendur tölvupóstur til
stjórnenda skólanna eða hringt í þá. Reynt var að finna viðmælendur úr ólíkum
kennslugreinum og höfðu þátttakendur sérhæft sig í og kennt íslensku, stærðfræði, erlend
tungumál, félagsgreinar og raungreinar.
Nöfnum viðmælenda og skólanna hefur verið breytt og öll persónueinkenni þátttakenda
máð út. Kynjahlutfall viðmælenda var jafnt. Helga er kennari og Guðmundur er stjórnandi í
Víðisskóla en sá skóli hefur fengið mikla aðsókn undanfarin ár og höfnunarhlutfall nemenda
er því hátt. Hið sama á við um Hlynsskóla, en þar var rætt við Skúla kennara og Huldu
stjórnanda. Bjarkarskóli og Einisskóli hafa verið með minni aðsókn en Víðisskóli og Hlynsskóli
undanfarin ár og höfnunarhlutfall þeirra er því tiltölulega lágt. Nemendur sem sækja um þá
skóla geta verið nokkuð vissir um að fá skólavist þar sem aðsóknin er minni í þá en í
eftirsóttustu skólana. Þótt nemendur eigi góða möguleika á að vera teknir inn í skóla með
lágt höfnunarhlutfall er þó ekki víst að þeir fái endilega inni á þeirri námsbraut sem þeir kjósa
helst. Í Bjarkarskóla var rætt við Ásdísi kennara og Albert stjórnanda en í Einisskóla var talað
við Ómar kennara og Nínu stjórnanda.
Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt og gögnin þemagreind með markmið og
rannsóknarspurningar verkefnisins í huga og rýnt í þrástef sem birtust í viðtölunum. Fyrstu
viðtöl voru tekin í lok febrúar 2017 og það síðasta í mars 2018. Afritun viðtala fór fram á
sama tíma.
Upplýsingarnar sem viðmælendur fengu áður en viðtöl fóru fram má sjá í viðauka 1 og 2,
spurningar sem kennarar voru spurðir í viðauka 3 og spurningar til stjórnenda í viðauka 4.
Viðmælendur lásu fyrst upplýsingablað til skólafólks (viðauki 1) um rannsóknina og skrifuðu
síðan undir upplýst samþykki (viðauki 2) þar sem skýrt var að þeir gátu hafnað eða hætt
þátttöku í rannsókninni þegar þeir vildu.
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Tafla 2 Yfirlit yfir viðmælendur.
Þátttakandi

Staða

Skóli

Höfnunarhlutfall

Viðtal tekið

Helga

Kennari

Víðisskóli

Hátt

Feb. 2017

Guðmundur

Stjórnandi

Víðisskóli

Hátt

Okt. 2017

Skúli

Kennari

Hlynsskóli

Hátt

Apr. 2017

Hulda

Stjórnandi

Hlynsskóli

Hátt

Nóv. 2017

Ásdís

Kennari

Bjarkarskóli

Lágt

Mars 2017

Albert

Stjórnandi

Bjarkarskóli

Lágt

Sept. 2017

Ómar

Kennari

Einisskóli

Lágt

Mars 2017

Nína

Stjórnandi

Einisskóli

Lágt

Mars 2018

Það er athyglisvert að allir viðmælendur í öllum skólunum, kennarar og stjórnendur, eru með
sambærilega menntun, það er BA- eða BS-próf frá Háskóla Íslands, kennslufræði frá sama skóla
og framhaldsmenntun (meistaragráðu) frá erlendum háskóla. Öll höfðu þau unnið lengi í
skólunum sem þau störfuðu við, jafnvel alla sína kennslu- og stjórnunartíð, og sum gengu í
sama skóla og þau kenna við. Þau gátu því rifjað upp hvernig skólinn var frá því að þau voru
sjálf nemendur eða byrjuðu að kenna og gátu þá oft litið um 40 ár aftur í tímann þótt sjónum
þeirra hafi verið beint að breytingum síðastliðin 20 ár.

3.3 Viðtölin
Viðtölin byrjuðu öll á spurningu um menntun og fyrri störf. Flestir viðmælendur nefndu í
hvaða framhaldsskóla þeir hefðu verið en voru spurðir um það og ástæðu fyrir vali á
framhaldsskóla ef þeir sögðu ekki frá því að fyrra bragði. Með því var ætlunin að kanna hvort
bakgrunnur þátttakendanna væri ólíkur milli skólanna. Í framhaldinu voru viðmælendur
spurðir hvernig skólabragurinn hefði verið fyrir um 20 árum í þeim skóla sem þeir starfa í og
síðan hvort og þá hvernig hann hefði breyst. Næst komu spurningar er sneru að stefnu
stjórnvalda og var þá sérstök áhersla á námskrárbreytingar. Yfirleitt nefndu viðmælendur
sjálfir þessar breytingar en ef ekki voru þeir spurðir sérstaklega um þær. Þar á eftir var spurt
um tilraun menntamálaráðuneytisins á árunum 2010–2012 til afturhvarfs til hverfaskiptingar
við inntöku nýnema, hvernig viðmælendum hefði líkað sú tilraun og hvernig hún snerti
skólann. Þá var spurt um breytingu á sjálfræðisaldri nemenda og breytingar á
nemendasamsetningu skólans almennt undanfarin 20 ár. Síðan voru viðmælendur beðnir að
meta skólann sinn, bæði út frá öðrum framhaldsskólum og hvernig hann hefði brugðist við
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hinum ýmsu breytingum sem orðið hefðu. Lokaspurningin tengdist oft því hvaða breytingar
hefðu haft mest áhrif á starf þeirra undanfarin 20 ár.

3.4 Siðferðileg álitamál rannsóknarinnar
Gengið er út frá því hér að sú þekking sem skapist í eigindlegum hálfstöðluðum viðtölum sé
sameiginleg þekkingarsköpun og mótist alltaf óhjákvæmilega af því hver tekur viðtölin og
hverjir móta viðtals- og rannsóknarspurningar (Kvale, 1996). Höfundur tók öll viðtölin en hún
er starfandi framhaldsskólakennari og hefur starfað í ólíkum framhaldsskólum sem kennari
og stjórnandi, bæði í Reykjavík og úti á landi og þekkir því ágætlega veruleika viðmælenda.
Suma viðmælendur rannsóknarinnar þekkti hún vel, aðra lítið sem ekkert en flest viðtölin
þróuðust á svipaða vegu og ekki fengust alltaf mestar upplýsingar hjá þeim sem rannsakandi
þekkti vel.
Viðmælendur voru eins ólíkir og þeir voru margir. Vissulega kom meira fram í sumum
viðtölum en öðrum, sumir töluðu frjálslega um allar breytingar sem hafa orðið á skólanum
þeirra og öðru sem spurt var um. Aðrir gáfu aðeins upp það sem spurt var um og töluðu lítið
út fyrir efnið. Þrástefin í svörum þeirra benda hins vegar til þess að þessi saga sé viðurkennd
meðal skólafólks, það er gefi mynd af ríkjandi orðræðu meðal þess.
Þótt nöfnum skóla og viðmælenda sé breytt getur reynst erfitt að „fela“ hvaða skóla er
fjallað um í litlu samfélagi eins og okkar. Ýmislegt var gert til að leyna nöfnum skólanna. Til
dæmis var allt sem gæti gefið vísbendingar um nöfn skólanna tekið út úr beinum tilvitnunum
enda ein forsenda þátttöku viðmælenda að halda nöfnum þeirra og skólanna leyndum.
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4 Niðurstöður og umræður
Í þessum kafla er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þá vísað í viðtölin til
stuðnings. Höfundur taldi nauðsynlegt að flétta saman sögulegum heimildum og
rannsóknarniðurstöðum ýmissa fræðimanna við eigin hrágögn. Þessi flétta myndar saman
niðurstöður þessarar rannsóknar.
Þessum niðurstöðu- og umræðukafla er skipt í sjö undirkafla. Í fyrsta kafla er bakgrunnur
framhaldsskólanna, sem tóku þátt í rannsókninni, skoðaður í því sögulega ljósi sem kynnt var
í öðrum kafla ritgerðarinnar. Annar undirkaflinn fjallar um þær breytingar sem urðu á starfi
viðmælenda þegar sjálfræðisaldur nemenda þeirra hækkaði úr 16 árum í 18. Þær fólu í sér
aukið samstarf milli foreldra og skóla og upplýsingagjöf skólanna til foreldra. Í þriðja
undirkafla er umfjöllun um breytingar á námskrá framhaldsskóla 1999 sem viðmælendur
töldu hafa þrengt val framhaldsskólanema töluvert. Fjórði kafli fjallar um virðingu
námsgreina, hvernig ákveðnar brautir og námsgreinar virðast njóta umtalsvert meiri
virðingar en aðrar og hvernig sú hugmynd hefur mótað val nemenda nú og áður. Í fimmta
undirkafla er fjallað um tilraunina sem var gerð árin 2010–2012 til að tengja innritun nýnema
aftur að hluta til hverfaskiptingu framhaldsskólanna og hvað sú tilraun hafði í för með sér
fyrir skólana. Í sjötta kafla má finna umfjöllun um félagslíf framhaldsskólanemenda sem
hefur tekið miklum breytingum en þó mismiklum eftir skólum. Sjöundi og síðasti kaflinn
fjallar um nýja námskrá og styttingu náms í framhaldsskóla. Kaflarnir sjö kallast á við þau
þemu og þrástef sem komu fram við greiningu viðtalanna og greindu á milli skólanna út frá
höfnunarhlutfalli.

4.1 Að kenna fiskum að synda eða leiða fjölbreyttan hóp menntaveginn
Eins og kemur fram í öðrum kafla byggja Hlynsskóli og Víðisskóli, skólarnir með hátt
höfnunarhlutfall, á gömlum hefðum. Nemendur sem fyrr á árum sóttu Hlynsskóla gátu komið
í skólann eftir nokkrum leiðum en í tilfelli Víðisskóla voru nemendur aðeins teknir inn eftir
nám í landsprófsdeild og síðan landspróf. Viðmælendur í þessum tveimur skólum minntust
tímans þegar landsprófin voru enn sían sem ákvarðaði nemendur inn í skóla þótt fáir þeirra
hafi sjálfir upplifað þá síu. Aðeins einn kennari, Helga í Víðisskóla, hóf að kenna þegar
landsprófin voru enn aðgöngumiðinn að skólanum, á þessum tíma þurftu nemendur að
„ávinna sér sess“ í skólanum, segir hún. Hún viðurkennir að skólinn sé að mörgu leyti
gamaldags og hefðbundinn vegna þessa, hefðin mótar skólann. Hún minnist þess líka þegar
landsprófið var lagt af:
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Þá var fellt niður landsprófið og menn komu þá hingað, nemendur sem áttu
ekkert erindi inn í svona bóknám, og það fannst mér mjög erfitt, að vera með
slíka bekki vegna þess að það var þeim svo mikið áfall hreinlega að koma hérna
inn með lítinn undirbúning ... (Helga, Víðisskóla)
Eins og fyrr segir var landsprófinu ætlað að sía út þá sem gátu lært, námið var stíft og
prófið erfitt. Kennarar þeirra skóla sem tóku við nemendum eftir þessi próf voru vanir að
taka við nemendum sem voru sterkir námsmenn, kunnu að vinna í stífu bóknámsumhverfi,
þeir þekktu leikreglurnar, vissu hvernig ætti að læra og undirbúa sig fyrir nám og próf af
þessu tagi. Kennari og stjórnandi Hlynsskóla töluðu báðir um óánægju bæði skólafólks og
merkisfólks í samfélaginu þegar rýmka átti reglurnar varðandi inntöku í framhaldsskóla og
stúdentsprófið. Í þeirra skóla hefðu nemendur hins vegar alltaf þurft að sýna fram á góðan
námsárangur í prófum þótt landsprófið hafi ekki alltaf verið aðgöngumiði í skólann.
Bourdieu (1998) bendir á að þegar skólar taka eingöngu við nemendum af þessu tagi,
góðum námsmönnum sem „kunna á kerfið“ ef svo mætti kalla, í stað þess að taka við
fjölbreyttri flóru nemenda með ólíkar þarfir, séu þessir skólar eingöngu að kenna nemendum
það sem þeir kunna fyrir – bara betur. Bourdieu vill meina að þeir séu – eins og Rómverjar
kölluðu það – að kenna fiskum að synda.
Einisskóli og Bjarkarskóli hafa ekki þessa hefð, þeir eru yngri og námsvalið þar að auki
fjölbreyttara en í Hlynsskóla og Víðisskóla og þeir vanari því að taka inn fjölbreyttari hóp en
hinir skólarnir. Hefðirnar hefta þessa skóla ekki og viðmælandi talar um ævintýri þegar hann
talar um fyrstu ár fjölbrautaskólanna. Hann man vel þá tíma þegar verið var að móta
framhaldsskólana og setja þá á stofn, einn af öðrum:
Þetta var bara rosalegt ævintýri, þetta var alveg ný tegund af skóla, að raða
saman öllum þessum mismunandi skólum undir eitt þak, sjúkraliðanám, ....
Hjúkrunarskóli hafði verið og sjúkraliðaskóli Íslands var nýbyrjaður og þetta er
tekið hér inn. Hér er tekið inn matreiðsla, hússtjórnarsvið,
húsmæðrakennaraskólinn settur hér inn, hér er tekið inn uppeldissvið, fóstrunám
... (Albert, Bjarkarskóla)
Albert er reynslumikill skólamaður og líkt og viðmælendur Atla Harðarsonar (2010)
minntust á man Albert einnig vel eftir því lagalega tómarúmi sem skólarnir störfuðu í fyrst
um sinn:
Allir íslenskir framhaldsskólar unnu í lögleysu í mörg, mörg ár. Að þegar [skólinn]
byrjar að þá eru engin lög um framhaldsskóla til. Það hafði komið fram frumvarp
1974 um samræmdan framhaldsskóla en hafði aldrei farið lengra en í einhverja
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nefnd. '77 kemur annað frumvarp fram. Ekkert samþykkt eða neitt. Þannig að við
vorum að vinna samkvæmt reglugerð um menntaskóla frá 1946. Það er alveg
brjálað að hugsa út í það að þessi reglugerð um menntaskóla, hún var sett til að
taka yfir eða ná utan um nám í iðnskóla, hjúkrunarskóla, matreiðsluskóla,
sjúkraliðaskóla, .... fóstruskóla og allt þetta. Og listaskóla, myndlistarskóla. Þetta
er náttúrlega absúrd. En þetta var það sem við þurftum að fara eftir. Við höfðum
ekkert í höndunum. (Albert, Einisskóla)
Og hópurinn sem sækir skóla eins Bjarkarskóla og Einisskóla hefur alltaf verið fjölbreyttur,
það er ýmist stefna skólans frá upphafi, eins og Albert bendir á, eða nemendahópurinn hefur
orðið það vegna þess að vinsælli skólar, skólar með hátt höfnunarhlutfall, geta vísað
nemendum frá sér og þessir skólar taka „fagnandi á móti þeim“ eins og Ómar í Einisskóla
orðar það. Námið er auk þess fjölbreyttara og höfðar því til breiðari hóps:
Þessi skóli [Einisskóli] er með í bóknáminu breiðara aldursbil heldur en aðrir
skólar. Það eru til dæmis allmargir nemendur sem hafa hætt eitt ár í [vinsælum
skóla með hátt höfnunarhlutfall] og ætla svo að koma aftur þar og halda áfram.
Þá bara, ... þegar þú ert orðinn tvítugur færðu ekkert að fara þangað. (Ómar,
Einisskóla)
Einisskóli og Bjarkarskóli virðast því þjóna þeim fjölbreytta hópi sem sækist eftir
framhaldsnámi meðan hefðbundnir skólar eins og Víðisskóli og Hlynsskóli geta, í krafti
vinsælda sinna, þjónað helst þeim hópi sem stendur vel að vígi í skólakerfinu. Margt hefur þó
breyst í skólakerfinu undanfarna áratugi og nálarauga inntökuprófa eins og landsprófsins
forðum alls ekki eins þröngt og áður. Að því verður betur vikið í næsta kafla.

4.2 Breyting á sjálfræðisaldri – Innleiðing á foreldrasamstarfi
Kennarar og stjórnendur í öllum skólum töldu að hækkun á sjálfræðisaldri árið 1999, úr 16 í
18 ára, hefði aukið vinnu þeirra. Breytingin jók vinnu allra en þó voru viðmælendur sammála
um að breytingin hefði að mestu leyti verið jákvæð.
4.2.1 Nýtt hlutverk kennara og stjórnenda
Kennarar og stjórnendur í öllum skólum töldu að breytingar á sjálfræðisaldri hefðu aukið
vinnu þeirra töluvert. Stjórnendur þurftu að vera í mun meiri samskiptum við foreldra en
áður og allir nemendur yngri en 18 ára þurftu umsjónarkennara. Kennararnir sem rætt var
við höfðu takmarkaða reynslu af því að hafa umsjónarbekk, það var yfirleitt í höndum yngri
kennara en þeirra, en þó höfðu þrír af fjórum kennurum haft umsjónarbekk einu sinni eða
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oftar. Kennararnir, samkennarar þeirra og stjórnendur töluðu um aukið álag vegna samskipta
og upplýsingargjafar til foreldra.
En mér fannst mikil breyting þegar sjálfræðisaldurinn var færður upp í 18 ár, það
var mikil breyting. En mér fannst það mikil breyting á kennslu. Þessi krafa, sko, að
hafa samband við foreldra, hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir foreldra inni á
netinu og ... eiga í rauninni að láta foreldra vita ef að ekki gengur sem skyldi ...
(Helga, Víðisskóla)
Kennarar nefndu að þeir hefðu ekki verið sérstaklega vel undirbúnir undir þetta nýja
hlutverk, að vera umsjónarkennarar.
... við umsjónarkennarar, sem höfðum oft litla menntun eða þekkingu eða hæfni
til að takast á við þessi ótrúlegu vandamál sem að nemendur eiga við að glíma.
Að sem betur fer eiginlega sko, leita þau frekar til námsráðgjafanna sem kunna
betur á þessu að taka heldur en umsjónarkennarar. (Ómar, Einisskóla)
... það fylgdi því ákveðin vinna og ákveðin ábyrgð sem að ... maður var kannski
ekki alveg fullkomlega undir það búinn hvernig á ég að snúa mér í því af því að
maður var alinn upp með þetta ... þetta er einkamál nemandans og hann á bara
að standa skil á sínu sjálfur. Svo að mér fannst þetta breyting. (Helga, Víðisskóla)
Í kennaranáminu í Háskóla Íslands, sem viðmælendur fóru allir í gegnum, var ekkert
fjallað um foreldrasamstarf fyrr en eftir að lögum um sjálfræðisaldur var breytt. Það er því
skiljanlegt að viðmælendum hafi fundist þeir óundirbúnir fyrir þetta nýja hlutverk.
4.2.2 Innleiðing á foreldrasamstarfi
Með breytingum á sjálfræðisaldri þurfti ekki aðeins að skipa umsjónarkennara yfir hópana og
miðla meiri upplýsingum til foreldra og forráðamanna heldur þurfti að auki að stofna
foreldrafélög í framhaldsskólunum, bjóða upp á alls konar kynningarfundi og fleira í þeim
dúr.
[Við breytingu á sjálfræðisaldrinum] ... þá náttúrlega kemur allt þetta
foreldrasamstarf og annað og foreldrafélag og foreldrar. Og náttúrlega á sama
tíma, upp úr aldamótum, að þá kemur Inna og foreldraaðgangurinn ... (Nína,
Einisskóla)
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Þrátt fyrir aukna vinnu við þessa breytingu voru allir sammála um að breytingin væri til
góðs vegna þess að nú fylgdust foreldrar betur með námi barnsins síns og félagslífi þess,
aðhaldið að heiman hefði orðið meira.
Þetta er auðvitað meiri vinna en ég held, hún skilar sér, ef henni er sinnt að þá
skilar hún sér. Svo náttúrlega er hún líka oft bara mjög erfið. Og svona samstaða
líka, þú veist, með eins og böllin og allt þetta, það er svona, og þar sé ég líka
mikinn mun, hvernig er með drykkju og annað. ... Af því að það er meira
utanumhald (Nína, Einisskóla)
Nína í Einisskóla og Alfreð í Bjarkarskóla töluðu bæði um hvernig hefði gengið að fá
foreldra í foreldrafélagið. Orðalagið er ekki ósvipað hjá þeim: Nína segir að foreldrar hafi ekki
beinlínis slegist um að fá að vera í stjórn foreldrafélagsins í Einisskóla og Alfreð segir að það
hafi þurft að berjast fyrir því að fá fólk inn í stjórn foreldrafélagsins í Bjarkarskóla. Það hafi
reyndar tekist fyrir rúmum 10 árum að fá öflugt fólk í stjórnina en fram að því hafi þetta verið
erfitt og fáir mætt á foreldrafundi, sérstaklega ef litið er til þess hversu stór skólinn er og
margir nýnemar.
Það er vel þekkt úr erlendum rannsóknum að erfitt getur verið að manna foreldraráð og
formleg störf foreldra inni í skólasamfélögum í félags- og efnahagslega krefjandi umhverfi
(Holloway og Pimlott-Wilson, 2013). Algengast er að vinna foreldra fyrir skóla barna og
unglinga sé í höndum mæðra sem eru ekki á vinnumarkaði, eru í hlutastörfum eða hafa það
mikinn sveigjanleika í starfi að þær geti bætt slíkum ábyrgðarhlutverkum á sig. Oftar en ekki
hafa foreldrar sem eru sjálfboðaliðar í skólastarfi jákvæða reynslu af skóla og þeim líður vel í
því umhverfi og eiga sjálfir börn sem gengur vel í skóla félagslega og/eða námslega. Það er
því ekki nóg að hafa tíma til að sinna foreldrastarfi heldur þarf einnig sjálfstraust og
samsömun við menningu skólans. Slíkt á mun oftar við um foreldra í milli- og efri stéttum
(Berglind Rós Magnúsdóttir og Helga Hafdís Gísladóttir, 2017; Vincent, 2001).
Í Hlynsskóla var veruleikinn annar, þar er því sem næst 100% mæting á foreldrafundi og
oft fylgja báðir foreldrar nemandanum. Hulda, stjórnandi í Hlynsskóla, sagði að stjórnendur
og kennarar skólans yrðu óánægðir ef mæting á foreldrafundi og nýnemakynningar væri
léleg en það gerðist sjaldan. Hún viðurkenndi að hennar skóli væri með „rjómann“ af
nemendahópnum og taldi það ekki síst vera vegna aðhalds foreldranna, nemendur í
Hlynsskóla ættu góða að: „Já, ég held að það sé nemendahópurinn, það er sérstaðan okkar,
og þessir foreldrar sem að hugsa svona vel um börnin.“ Á hinum endanum eru nemendur
Einisskóla:
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Þetta eru ekki þessar sjálfsöruggu og flottu týpur sem eru að koma hérna og
bara, þú veist, hafa frumkvæði að því. Þú ert kannski brotinn, skilurðu, með
falleinkunn ... Ég veit ekki hvort maður á að segja það að krakkar sem koma með
lélega útkomu úr grunnskóla, þetta getur að einhverju leyti endurspeglað
einhvern menningarmun líka – krakkar sem ekki var sinnt nógu mikið, þú veist, af
því að foreldrarnir, þau unnu myrkranna á milli. Ég veit ekki, ég veit ekki hvort
maður má segja svona ... (Nína, Einisskóla)
Viðmælendur úr Hlynsskóla voru ekki endilega vissir um að of mikið utanumhald væri til
góðs:
Og svo ... böllin og ... allar þessar skemmtanir, hvað sést í leikritunum. Hvað það
er lesið í dönskubókum, það er allt í einu farið að kvarta yfir öllu, foreldrarnir
meira inni í því. Og maður alveg: Ha!? Þessi saga hefur verið kennd í 20 ár ...
[hlær]. Næstum því, sko. Maður gat alveg séð þetta, að það gerðist að bara
foreldrarnir eru miklu meira innviklaðir í allt. Og stundum alveg einum of. Og mér
finnst, sko, leiðinlegi hlutinn af því er að mér finnst börnin þroskast seinna. ...
foreldrarnir VILJA vita allt sem krakkinn er að gera, ... allt annað umhverfi en
þegar við vorum ung. [hlær] (Hulda, Hlynsskóla)
Þessar tvær tilvitnanir lýsa vel þeim mun sem kennararnir töldu vera á félagslegu
samhengi skólanna. Því hærri sem menntunar- og stéttarstaða er meðal foreldrahópsins sem
tengist tilteknu skólasamfélagi, þeim mun meiri líkur eru á að foreldrar veiti skólanum
gríðarlegt aðhald (Ball, 2003; Brown, 1990). Á móti kemur að skólinn nýtur góðs af
menningar- og félagsauði foreldra og nemenda þegar kemur að markaðssetningu og
gæðaímynd skólans.
Almennt virtust viðmælendur vera sammála um að hækkun sjálfræðisaldurs hefði aukið
vinnu þeirra, hún yki aðhald og eftirlit foreldra með börnum sínum og svo eftirlit með
fagfólkinu í þeim skólum sem voru með hátt höfnunarhlutfall. Viðmælendur í Hlynsskóla og
Víðisskóla töldu hins vegar að í þeim efnum – líkt og annars staðar í lífinu – mætti eftirlitið
ekki ganga út í öfgar, foreldrar yrðu að slaka að einhverju leyti á taumi barna sinna og virða
faglegt sjálfstæði kennara.

4.3 Breytingar vegna nýrrar námskrár (1999) – Stöðlun og fækkun
námsbrauta
Nokkrir viðmælendur ræddu sérstaklega hversu miklar breytingar hefðu orðið á öllu námi
með nýrri námskrá sem tók gildi árið 1999. Fæstir voru ánægðir með þá breytingu, töldu að
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þá hefði val nemenda þrengst. Brautum fækkaði með nýju námskránni svo val nemenda
þrengdist og brautir hættu að verða sérhæfðar eins og þær voru, hver braut varð annarri lík.
Viðmælandi taldi ámælisvert
að það sé eingöngu hægt að ljúka stúdentsprófi af náttúrufræðibraut, málabraut,
félagsfræðibraut. Búið! Bara þessar þrjár bóknámsbrautir. Stúdentsprófsbrautir.
Lendum við í því að, til dæmis viðskiptasviðið, það hrynur á þremur árum [frá
árinu 1996-´99 þegar námskráin tekur gildi], bara hverfur. Þá [áður] sögðum við
bara: OK! viðskiptanemandinn hann tekur fjórar einingar í stærðfræði fyrir
verslunarprófið og bætir við sig 8 einingum til að klára stúdentspróf. Hann tók
rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði og eitthvað svona. En þarna, ´96, þá kemur
bara: hann þarf að fara á félagsfræðibraut. Þá þarf hann bara að bæta við sig 12
einingum í félagsfræði. Og svona mörgum einingum í sagnfræði og ég veit ekki
hvað og hvað og hvað. Þannig að það allt í einu, fjögra ára nám var orðið fimm
ára nám. Og að sjálfsögðu vildu krakkarnir ekki gera það. Þannig að þau sóttu
ekki um. Þau fóru í aðra skóla, til að fara í viðskiptanám eða bara eitthvað allt
annað nám. Stysta leiðin er sú leið sem þau velja. Og við sögðum það strax þegar
við sáum þetta: þetta eyðileggur viðskiptanámið hjá okkur. (Albert, Bjarkarskóla)
Nemendur gátu ekki lengur notað fyrsta árið sitt í framhaldsskóla til að hugsa um
hvaða braut þeir vildu fara á (fyrsta árið voru allir í sömu áföngum, burt séð frá brautum)
heldur þurftu að ákveða brautina um leið og þeir sóttu um framhaldsskóla.
En það sem gerðist við þetta var það sem ég nefndi áðan, hræðslan við
málabrautina færðist neðar þannig að færri fóru að velja málabrautina. En
stundum hafa það margir skipt um skoðun að það hefur verið hægt að hafa fleiri
málabrautarbekki þrjú seinni árin, sko. (Guðmundur, Víðisskóla)
Guðmundur kemur þarna inn á aðra breytingu sem hefur verið áberandi í íslenskum
framhaldsskólum, upphafningu stærðfræðitengdra viðfangsefna á kostnað annarra greina
eins og tungumála og félagsgreina en að því verður vikið í kafla 4.4.
Óánægjan sem viðmælendur lýsa hér er að nokkru leyti samhljóma því sem kemur fram
hjá viðmælendum Atla Harðarsonar (2010) um námskrána. Þeir litu svo á að með þessari
námskrá hefði tilraun ráðuneytisins til samræmingar mistekist. Samræmingin hugnaðist ekki
öllum, en þó síst kennurum í gömlu menntaskólunum sem héldu í skipan eldri námsbrauta
þrátt fyrir ákvæði Aðalnámskrár 1999 og ráðuneytið ekkert skipt sér af því. Þetta kemur heim
og saman við rannsókn þessa þar sem breytingar verða frekar í yngri skólum eins og
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Bjarkarskóla og Einisskóla en meira viðnám er gegn breytingum í eldri skólum eins og
Hlynsskóla og Víðisskóla.

4.4 Breytingar er varða virðingu námsgreina
Fleiri viðmælendur en Guðmundur nefna aukna ásókn í stærðfræðitengd fög. Nemendur
velja náttúrufræðibrautir frekar en aðrar, jafnvel þótt þeir ætli sér ekki að læra neitt sem
tengist raungreinum eða stærðfræði í framtíðinni. Alfreð í Bjarkarskóla sagðist hafa rætt við
aðra skólastjórnendur um tilhneigingu nemenda til að velja alltaf náttúrufræðibraut jafnvel
þótt áhuginn lægi annars staðar. Sama staða hefði verið uppi í öðrum skólum; mun fleiri
sóttu um á náttúrufræðibraut en höfðu áhuga á því námi. Alfreð vitnaði í samtal sem hann
átti við nemanda um ástæðuna fyrir náttúrufræðibrautarvali:
-Af því að hún er besti undirbúningurinn undir það sem ég ætla kannski að gera í
framtíðinni.
-Og ertu góður í stærðfræði?
-Uuu, ég hef aldrei kunnað neitt í stærðfræði!
-En þú ætlar á náttúrufræðibraut þar sem þú þarft að taka þetta margar einingar
í stærðfræði og eðlisfræði og svoleiðis? ...
-Já, já, ég þarf að klára þessa braut!
[Nemandinn] fór á náttúrufræðibraut, féll alltaf í stærðfræði 10. Og ég sagði við
[hann]: Bíddu, ... hvað viltu? Hvað ætlarðu að verða? Ætlarðu að fara í
læknisfræði eða ...?
-Nauts!
-Ætlarðu að verða efnafræðingur eða eitthvað svoleiðis?
-Nauh! ... Ég ætla bara að verða flugfreyja og kannski kenna.
-OK! Ég talaði við [foreldrana]: Af hverju eruð þið að berjast við það að [barnið
ykkar] sé á náttúrufræðibraut?
-Þetta er besti undirbúningurinn! ... það á að halda dyrum opnum. (Albert,
Bjarkarskóla)
Albert taldi þessi viðhorf hafa viðgengist í fjölda ára og vandamálið því ekkert nýtt. Undir
þetta taka Guðmundur í Víðisskóla og Hulda í Hlynsskóla. Hulda segir að aðsókn í skólann hafi
ekki verið sérlega góð fyrr en skólinn hóf að bjóða upp á nám á náttúrufræðibraut. Þótt
skólinn hafi verið með stærðfræðibraut var engin náttúrufræðibraut undir þeirri braut og þá
komust „nánast allir inn í skólann“ – óháð einkunnum. Þegar náttúrufræðibrautin var hins
vegar sett á laggirnar „þá bara varð holskefla ... þá byrjuðu þessar vinsældir [skólans] ... sem
sér ekki fyrir endann á“.
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Guðmundur í Víðisskóla telur mikilvægt að reyna að fá nemendur til að opna augun fyrir
annars konar námi en náttúrufræðibrautarnámi, ekki síst í nútímasamfélagi sem krefst til
dæmis mikillar málakunnáttu. Hann hefur ekki svörin við því hvernig skal gera það en hann
telur þetta vera eitthvað sem gegnsýrir samfélagið allt:
Það vantar líka finnst mér einhverja leið til að opna augu grunnskólanemenda
fyrir öllu því námi sem er ekki bóknám, sko, í grunninn, verknám og iðnnám og
listnám. Við erum svona þjóðfélag svolítið í vandræðum til dæmis með skort á
iðnaðarmönnum, ekki síst í svona góðæri, þegar það er. Og það einhvern veginn
eins og það sé einhver annars flokks vinna að vera iðnaðarmaður. Það er eitthvað
í þjóðfélaginu sem lítur niður á eða segir að iðnaðarmenn séu ekki eins fínir. Svo
er annað með málabrautina sem ég skil ekki heldur af hverju það velja ekki fleiri
málabraut. Maður hefði haldið að svona alþjóðasamstarf og [með]
alþjóðavæðingu og hnattvæðingu og internetinu og allt þetta, það er bara
stöðugt meiri þörf fyrir gott málafólk. En það hefur eiginlega ekkert breyst með
aðsókn á málabraut. Það er eins og menn séu að loka einhverjum dyrum eða
eitthvað svoleiðis. Það er fullt af fólki sem getur plumað sig vel á málabraut og
það er oft fólk sem hefur engan sérstakan áhuga á raungreinum og myndi hvort
eð er á endanum ekki velja sér neitt raungreinastarf, eða svona þar sem reynir á
raungreinar. (Guðmundur, Víðisskóla)
Þetta viðhorf á sér hugsanlega djúpar rætur í sögu framhaldsskólanna eins og komið er
inn á í öðrum kafla. Verknám framhaldsskólanna byggir á því verknámi sem á árum áður var
sett upp í gagnfræðaskólum sem valkostur fyrir þá sem áttu erfitt með bóknám. Þess vegna
var ímynd þess náms – án þess að hugsunin hafi verið sú – að þar væru nemendur sem ættu
erfitt með nám, væru ekki góðir námsmenn (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Eins og kemur
fram víða framar í þessari ritgerð var bóknám auk þess aðeins hugsað fyrir fáeina útvalda,
drengi úr ákveðinni stétt og/eða með ákveðna stöðu í samfélaginu (Helgi Skúli Kjartansson,
2008). Hugsanlega liggja ræturnar því enn dýpra, alla leið í þá hugmynd að (bók)nám sé ekki
fyrir alla.
Þetta viðhorf til náms á náttúruvísindabraut tengist einnig áherslum innan
þekkingarhagkerfisins og inntökuskilyrðum háskólanna sem lengi hafa sett lágmarksviðmið
um stærðfræði- og raunvísindaþekkingu á meðan hug- og félagsvísindadeildir hafa tekið við
öllum sem ljúka stúdentsprófi (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018). Eins er þetta í takt við
kynjakerfið þar sem meiri virðing er borin fyrir þekkingu sem telst karllæg (Hrafnhildur
Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011).
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Í rannsókn Valgerðar S. Bjarnadóttur (2018) um virðingarröð námsgreina hefur þetta
einnig komið skýrt fram. Samasemmerki er sett milli þess að stunda nám á
náttúrufræðibraut og að vera góður námsmaður. Góður náttúrufræðibrautarnámsmaður er
betur metinn, hann kemur úr efri stéttum samfélagsins og er líklegri til að fá betur launað
starf. Foreldrar þessara nemenda geta frekar greitt fyrir aukatíma svo að börnin þeirra
komist í gegnum námsefnið og nái góðum árangri. Viðhorf samfélagsins hefur með öðrum
orðum gert nám á náttúrufræðibraut að „námi þeirra vel settu og kláru“.

4.5 Fræðsluskylda og opið skólaval
Árið 2010 gerðu þáverandi menntamálaráðherra og starfshópur á vegum
menntamálaráðuneytisins tilraun til að skilyrða inntöku í framhaldsskóla að nýju við tiltekin
skólahverfi grunnskóla (Katrín Jakobsdóttir, 2011). Vegna mikillar andstöðu var horfið frá
þessari tilraun árið 2012 og aðeins óskað eftir því að framhaldsskólar tækju aukið tillit til
nemenda úr hverfinu, án þess að gerðar væru kröfur um tiltekið hlutfall.
4.5.1 Hverfisskólar eða úrvalsskólar
Í Víðisskóla og Hlynsskóla hafa nemendur lengi verið valdir inn eftir einkunnum, ekki síst í
Hlynsskóla. Stjórnandi Hlynsskóla taldi hverfaskiptinguna ekki hafa haft nein teljandi áhrif á
sinn skóla en þó komu á þeim tíma inn nemendur í Hlynsskóla sem ekki réðu við námið: „Það
komust einhverjir inn sem að maður mundi segja: hann ræður aldrei við þetta. Þeir duttu
ALLIR út.“ Breytingin á árunum 2010–2012 hafi þó ekki snert skólann neitt verulega því að
„góðir“ nemendur úr öllum hverfum borgarinnar héldu áfram að berjast um plássin í
skólanum.
Víðisskóli hefur yfirleitt getað valið inn nemendur, nema á stuttum tímabilum, meðan
skólinn var enn hverfisskóli, og þegar aðsókn í skólann var minni en nú.
Þá var það þannig að við urðum að taka alla sem að náðu grunnskólaprófi á
annað borð, við urðum að taka þá inn ef þeir bjuggu í hverfinu. Og eftir að það
var búið að fylla með þeim nemendum sem vildu koma hingað og voru úr
hverfinu þá voru eftir einhver sæti laus fyrir nemendur annars staðar frá og þá
voru þeir teknir inn samkvæmt einkunn úr grunnskóla. En þetta varð til þess að
það komu hingað nemendur sem áttu í raun og veru ekki erindi í svona stíft
bóklegt nám. Þannig að getan í náminu gat verið gríðarlega breið, sko. En þetta
hefur breyst af því að nú eru ekki hverfisskólar þannig að við tökum inn í raun og
veru ... við förum að taka inn aðeins eftir einkunnum ... af því að við fáum margar
umsóknir og ráðum við það .... Þannig að það má segja það að slökustu
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nemendurnir ... þeir eru ekki lengur, koma ekki lengur hingað. (Guðmundur,
Víðisskóla)
Hér nær Guðmundur að lýsa mjög vel þeirri þróun sem hefur átt sér stað á síðustu 20
árum, það er frá því að flestir sem sóttust eftir plássi í Víðisskóla úr hverfinu fengu það því að
skólinn var hverfisskóli og ásóknin utan hverfis ekki svo mikil. Á síðustu árum hefur Víðisskóli
getað horft til einkunna við innritun í skólann vegna aukinnar aðsóknar. Bæði í Víðisskóla og
Hlynsskóla lögðu kennarar og stjórnendur áherslu á að námið í skólum þeirra væri alls ekki
fyrir alla og það ætti ekki að þvinga nemendur, sem ekki ráða við námið, til að velja þeirra
skóla með aðgerðum eins og afturhvarfi til hverfaskiptingarinnar. Þegar reynt var að koma
40% hverfaskiptingu á aftur (2010–2012) taldi stjórnandi Víðisskóla það misheppnaða tilraun
sem hefði sem betur fer verið lögð af:
Þeir [ráðuneytið] reyndu að koma inn með þessa hverfaskiptingu … en það var
kolómögulegt, sko. Og ... mætti mikilli gagnrýni og andstöðu þessara skóla ... þar
sem þetta hefur eitthvað að segja. Þessir vinsælustu skólar, sko. Eða þessir
aðsóknarmestu skólar. Þannig var bara bakkað út úr því ... (Guðmundur,
Víðisskóla)
Helga, kennari við Víðisskóla, tók undir með Guðmundi og taldi að meðan skólinn var
hverfisskóli hefðu of margir nemendur komið þangað sem réðu ekki við stíft bóknám eins og
er í þeirra skóla.
Þá var þetta held ég bara hverfisskóli, sko ... og það kom inn straumur af krökkum
sem voru á engan hátt undirbúin að fara í svona bóknám eins og það var hér og
það var mikið fall og það var ekki bara mikið fall, það var svo hátt fall. (Helga,
Víðisskóla)
Þarna lýsir Helga vel veruleika flestra annarra framhaldsskóla og taldi slíkt ekki boðlegt
fyrir sinn skóla, með miklar kröfur og hátt fall.
Þó að krafan hafi einungis verið að taka inn 40–45% nemendahópsins úr skólahverfinu
töldu viðmælendur í Hlynsskóla og Víðisskóla að hverfistenging skólans væri ekki neinum í
hag, hvorki skólanum né nemendum. Stjórnendur Víðisskóla og Hlynsskóla og kennari við
Víðisskóla töldu að núverandi skipulag væri gott fyrir nemendur. Með þessum hætti fengju
þeir sem réðu við erfitt bóknám nám í skóla við sitt hæfi og þeir sem væru ekki eins góðir á
bókina eða réðu illa við bóknámið í þeirra skólum gætu farið í aðra skóla. Viðmælendur í
Víðisskóla töldu einnig að nemendur sem ekki réðu við bóknámið ættu að skoða verknám í
öðrum skólum en ekki reyna að berjast í gegnum bóknám í þeirra skólum. Ljóst var að
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viðmælendur úr Víðisskóla og Hlynsskóla gerðu skýran greinarmun á mismunandi
hlutverkum skólanna og að þeir töldu að skólarnir ættu að sérhæfa sig í ólíkum
nemendahópum.
Ólíkir skólar henta ólíkum nemendum bara. Og menn velja ... menn ættu að
reyna að velja … sko, skóla sem hentar þeim ... ef að ... eftir því hversu sterkir
námsmenn þeir eru og hvað ... hvað... gengur vel ... og hvert þeir stefna í
framhaldinu ... (Guðmundur, Víðisskóla)
Eftir að skólinn hætti að vera hverfisskóli þá hefur fólk sem að ... vill koma í svona
stíft bóknám frekar valist inn í skólann. Maður spyr sig af hverju fór ... vildi fólk
fara hingað en með kannski slakar einkunnir úr grunnskóla. Það gerði sér sjálfsagt
ekki grein fyrir hvað þetta var stíft nám. Svo hefur maður heyrt að nemendur sem
hafa blómstrað ... eftir kannski að hafa fallerað hér, sko, blómstrað í einhverju
iðnnámi eða verknámi. (Helga, Víðisskóla)
Í máli viðmælenda hér kemur inn sú gamla hugmynd, sem komið var inn á öðrum kafla,
að verknám sé fyrir þá sem eigi erfitt með bóknám, sé að einhverju leyti fyrir nemendur sem
ætla sér ekki að leggja fyrir sig langskólanám.
Hér koma viðmælendur í Víðisskóla einnig inn á valið sem nemendur hafa. Eins og
Magnús Þorkelsson benti á í grein sinni í Netlu (2011) og eins og kom fram hér að framan
hafa hins vegar ekki allir nemendur þetta val (Dovemark o.fl., 2018) þar sem aðeins hluti
nemenda hefur raunverulegt val þegar kemur að framhaldsskóla. Aðeins sterkir námsmenn
með góðar einkunnir úr grunnskóla og þeir sem hafa sterka félags-, menningar- og
efnahagslega stöðu eru líklegir til að hafa þetta valfrelsi og um leið minnkar frelsi annarra
hópa. Þessir nemendur geta valið sér hvaða framhaldsskóla sem er til að ljúka námi til
stúdentsprófs. „Valið“ er því aðeins fyrir fáa nemendur og ekki líklegt til að auka „gæði“
náms almennt.
4.5.2 Að sníða stakk eftir vexti
Stjórnendur Víðisskóla og Hlynsskóla ræddu um framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu og
víða um land á jákvæðum nótum. Þessir skólar tækju við og sinntu þeim nemendum sem ekki
kæmust inn í þeirra skóla. Þar væri boðið upp á fjölbreyttara nám en í þeirra skólum og fyrir
fjölbreyttari hóp. Stjórnendur beggja skólanna og kennari Víðisskóla minntust á tilraunir sem
höfðu verið gerðar til að hjálpa nemendum í náminu hjá þeim eða til að komast inn í
hefðbundið bóknám í skólum þeirra en það hefðu verið misheppnaðar tilraunir. Þar kemur
tvennt til: nemendur völdu ekki þessa leið og/eða réðu svo ekkert við framhaldið, það er
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réðu ekki við hið hefðbundna nám þegar þeir voru komnir upp úr „fornáminu“ eða þegar
stuðningnum sleppti.
Það var einhvern tíma sem við ... settum á laggirnar nám sem að ... almenna
braut eða þannig, sko, sem að átti að vera svona fyrir þá sem voru lægri og manni
fannst það alveg skrýtið að taka toppana og lægstu krakkana en ekki
miðkrakkana ... og hérna ... en svo varð bara raunin sú að það voru bara tveir
sem sóttu um það … að þá bara hugsaði maður: Ja, þessir krakkar, þau halda
bara: Nei, ég get ekki farið í [Hlynsskóla]. Eða eitthvað svona. Þannig að þau sóttu
ekki um þetta. Þannig að við hættum því og hugsuðum bara ... við gerum bara
það sem við erum góð í. (Hulda, Hlynsskóla)
Tilraunin sem sagt er frá hér er athyglisverð því að hún raskar í raun ekki formgerð eða
markaðsstöðu skólans þar sem nemendur voru aðgreindir á tiltekna braut innan skólans. Ekki
er um eiginlega blöndun eða inngildingu (e. inclusion) að ræða.
Veruleiki viðmælenda í Einisskóla og Bjarkarskóla virðist vera annar en þeirra í Víðisskóla
og Hlynsskóla. Kennarar fyrrnefndu skólanna töldu nemendahópinn í skólum sínum hafa
breyst undanfarin ár, skólarnir væru orðnir „second chance“-skólar þar sem meirihluti
nemenda við skólann ætti í námserfiðleikum eða væri nemendur sem hefðu flosnað upp úr
námi annars staðar og kæmu til þeirra eftir það. Þá komi nemendur hugsanlega á sérhæfðar
verknámsbrautir þegar þeir hafa ákveðið hvert þeir vilja stefna í lífinu. Kennurunum fannst
þeir hafa verið með fleiri góða námsmenn í bekkjum sínum áður fyrr, ekki síst nemendur
utan af landi sem voru sérlega góðir námsmenn.
Það gerist á svipuðum tímabilum sem að framhaldsskólarnir voru hverfisskólar og
... áður en var farið að raða í framhaldsskólana eins og gert er núna. Þá fengum
við svona jafnari ... þegar röðunin er sett á fullkomlega ... að nemendur fá ekki að
vera í sínu hverfi af því að þau eru ekki nógu góð eða nógu góðar einkunnir. Þá
eykst [munur milli skóla]. (Ómar, Einisskóla)
Ásdís, kennari í Bjarkarskóla, tók í sama streng og Ómar en dró þó örlítið úr þessu, fannst
eins og hugsanlega væri eitthvað að breytast núna á allra síðustu árum:
Hérna áður fyrr ... að það var meira af duglegum nemendum og þegar maður
finnur það í hópum, ég er alveg með þokkalega góða hópa núna í ár, frekar góða,
og þá finnur maður að kúltúrinn verður þannig að þau vinna öll. En svo þegar
maður fær þessa hópa þar sem meirihlutinn er svona lélegur þá verður kúltúrinn
þannig að þau vinna ekki neitt. Þetta skiptir svolitlu máli, að meirihlutinn í skóla
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sé svolítið góður og metnaðargjarn. Ef meirihlutinn er lélegur þá ná hinir ekkert
að hala þá upp. .... Þá verður allt dregið niður ... Og það fannst mér vera að gerast
svolítið hérna fyrir þrem/fjórum árum ... en mér finnst þau betri núna ... eða sem
ég hef haft í vetur. En það getur líka verið tilviljun, að ég hafi fengið betri hópa.
Ég veit ekki alveg hvernig það er ... (Ásdís, Bjarkarskóla)
Kennarar bæði Bjarkarskóla og Einisskóla tala um efni, bækur eða verkefni, sem þeir gátu
auðveldlega lagt fyrir nemendur á árum áður en væri ekki hægt í dag þar sem nemendur
þeirra ráði ekki við efnið. Áður fyrr hafi verið hægt að bjóða upp á nokkuð erfiða valáfanga
sem engin eftirspurn sé eftir nú á tímum. Undir þetta tók stjórnandi Einisskóla að nokkru
leyti; fyrir afnám hverfaskiptingar hafi nemendahópur framhaldsskólanna verið jafnari að
getu. Viðmælendur í Einisskóla töldu líka að á árum áður hefði ákveðinn hópur utan af landi
og úr vissum úthverfum borgarinnar sótt skólann, en þetta hefði breyst. Fleiri skólar hafa
verið stofnaðir úti á landi en þó taldi Nína, stjórnandi í Einisskóla, líka að hefðin fyrir því að
sækja skólann hefði lagst af – einhverra hluta vegna – og nemendur frá þessum stöðum hætt
að sækja um.
Athyglisvert var þó að heyra að stjórnendur Einisskóla og Bjarkarskóla töldu
nemendahópinn allaf hafa verið fjölbreyttan í þeirra skólum og að hann hefði lítið breyst fyrir
og eftir hverfaskiptinguna. Skólarnir hafi alltaf verið fyrir fjölbreytta flóru nemenda og fyrir
nemendur sem þurfi á stuðningi að halda jafnt og góða námsmenn. Þetta hafi lítið breyst.
... skólinn var settur upp til að taka inn ALLA nemendur, ...
[spurning]: Var það yfirlýst stefna?
Ja, það var alveg yfirlýst að gefa ÖLLUM tækifæri, það er búin að vera stefna
skólans alveg frá byrjun, það er ekki eitthvað nýtt. (Albert, Bjarkarskóla)
Þetta er að nokkru leyti ólíkt því sem kennarar Bjarkarskóla og Einisskóla sögðu, þeim
fannst nemendahópurinn hafa breyst í þá átt að nú væru fleiri „slakir“ námsmenn í skólunum
og færri „góðir“. Hér má greina samhljóm með þeim breytingum sem orðið hafa á félagslegu
samhengi skólanna (Berglind Rós Magnúsdóttir og Auður Magndís Auðardóttir, 2018).
Félags- og menningarleg skipting milli skólanna hefur ávallt verið ójöfn en aukinn ójöfnuður í
búsetuþróun (Auður Magndís Auðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018) og opið
skólaval hefur ýtt enn frekar undir þennan ójöfnuð. Slík þróun hefur átt sér stað víða í stærri
borgarsamfélögum (Forsey, Davies og Walford, 2008; Yoon, Lubienski og Lee,, 2018).
Jafnframt er ljóst að fræðsluskyldan skapaði nemendum, sem áður höfðu ekki sóst eftir
námi eða verið synjað um inngöngu, óskoraðan aðgengisrétt. Þessi nýi hópur, sem var aðeins
nokkur prósent af 1997-árganginum, dreifðist ójafnt á skólana og því tala kennararnir í
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Bjarkarskóla og Einisskóla meira um breytingar í kjölfar fræðsluskyldunnar. Skólar með hátt
höfnunarhlutfall fundu ekkert fyrir þeirri aðgengisbreytingu.

4.6 Breyting á félagslífi skólanna
Allir viðmælendur voru sammála um að félagslíf nemenda hefði breyst á undanförnum árum.
Margir nefndu það sem er horfið, eins og blaða- og tímaritaútgáfur og öflugra leiklistar- og
tónlistarlíf. Nokkrir minntust á hversu erfitt væri að fylgjast með því sem væri um að vera í
félagslífinu vegna þess að nú væri allt auglýst á samskiptamiðlum sem fáir eða engir úr
starfsliði skólans hefðu aðgang að. Breytingarnar voru hins vegar nokkuð ólíkar eftir því hvort
skólinn hafði hátt eða lágt höfnunarhlutfall. Viðmælendur í Víðisskóla og Hlynsskóla höfðu
áhyggjur af því hvað styttingin hefði neikvæð áhrif á félagslíf nemenda en ástæður breytingar
voru aðrar hjá skólum með lágt höfnunarhlutfall.
Viðmælendur í Einisskóla og Bjarkarskóla töldu að styttingin hefði lítil áhrif á félagslíf
nemenda en félagslífið hefði tekið miklum breytingum í gegnum árin og verið mun öflugra
áður fyrr: margir og mjög fjölbreyttir viðburðir, jafnvel vikulega eða oft í viku, ýmiss konar
útgáfustarfsemi, klúbbastarf, kór og leiklistarhópar voru áður starfandi við skólana. Þetta
hefði minnkað eða horfið úr skólunum. Hluti af skýringunni var tengdur þeim stóra hóp
nemenda sem væri eldri en hinn venjulegi framhaldsskólanemi:
… sem svona almennt félagslíf nemenda höfðar ekki til. Menn fara ekki að fara á
skólaböllin á þessum aldri og ... þetta breiða aldursbil gerir það að eldri
nemendur eru ekki að taka þátt í þessum böllum sem virðast vera aðalatriðið í
félagslífi nemenda. (Ómar, Einisskóla)
Nína, stjórnandi í Einisskóla, tekur undir þetta sjónarmið Ómars. Hún segir félagslífið lítið
í skólanum, bæði vegna aldurs nemenda en einnig vegna þess að
þau eru svo einhvern veginn fá [nemendur sem hafa brennandi áhuga á
félagslífinu] og oft líka bara þessir krakkar kannski, þetta eru ekki þessar
sjálfsöruggu og flottu týpur sem eru að koma hérna og bara, þú veist, hafa
frumkvæði að [félagslífinu]. (Nína, Einisskóla)
Í rannsóknum á yngri unglingum hefur komið fram að tengsl milli námsárangurs, vinsælda
og þess að bjóða sig fram til forystu megi rekja til baklands nemenda og stéttarstöðu. Þeir
hópar sem gjarnan fá rými til að þjálfa leiðtogahæfni sína í grunnskólum eru góðir nemendur
(e. high achieving pupils) sem margir eru úr milli- og efri stéttum (Francis, Skelton og Read,
2012). Ekki hefur verið kannað kerfisbundið hvort slíkt eigi við hér á landi en samkvæmt
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viðmælendum virðist talsverður munur vera á virkni nemenda í félagslífi eftir
höfnunarhlutfalli skóla.
Hugsanlega þarf aðrar leiðir en þær hefðbundnu til að virkja þá sem hafa fengið litla
reynslu og kennarar þyrftu ef til vill að styðja meira við félagslífið en áður. Ásdís, kennari í
Bjarkarskóla, sagðist til að mynda hafa tekið eftir breytingum þegar félagsmálafulltrúar voru
ráðnir úr hópi kennara og hófu að aðstoða nemendur við utanumhald með félagslífinu en
það skipti líka máli að fleiri yngri nemendur sóttu skólann, þeir taka frekar þátt í félagslífinu
en þeir sem eldri eru.
Stjórnendur Víðisskóla og Hlynsskóla höfðu áhyggjur af áhrifunum sem styttingin hefði á
félagslíf nemenda þeirra. Þeir veltu fyrir sér hvort nemendur myndu kikna undan álaginu og
félagslífið myndi minnka og höfðu jafnframt áhyggjur af því að nemendur þyrftu að hætta
öðru námi, eins og tónlistarnámi og íþróttum:
Í þessum tónlistarskóla ... er talað um það að nemendur í þessu þriggja ára kerfi
hafa minni tíma til að sinna tónlistinni. Og mér finnst það alveg bara hrikalega
sorglegt, sko. Það sama á eflaust við um íþróttafélögin og allt þetta
tómstundastarf, sko. Sjálfboðastarf, skátarnir, skilurðu, eða björgunarsveitin ...
hvað menn eru að gera ... það er allt orðið erfiðara fyrir ungt fólk að fara í þessa
hluti sem mér finnst bara sárgrætilegt. (Guðmundur, Víðisskóla)
Viðmælendur í Bjarkarskóla og Einisskóla sjá hvernig félagslífið hefur breyst og minnkað
undanfarin ár og tengja það breyttri samsetningu nemendahópsins, en viðmælendur í
Hlynsskóla og Víðisskóla hafa aðallega áhyggjur af því hvernig félagslíf nemenda muni nú
breytast eftir styttingu náms til stúdentsprófs. Í því sambandi nefndi Hulda í Hlynsskóla
þroska nemenda. Meðan nemendur voru í framhaldsskóla í fjögur ár hefðu þeir þroskast
mikið og þroskinn hefði ekki síst átt sér stað á síðasta árinu. Hún hafði því áhyggjur af
félagslífinu vegna þess að nú eru þau aðeins þrjú ár í skólanum.
Að mér finnist þau svona barnalegri, þarna þriggja ára. Og svo líka eitt sem hefur
gerst að – sem er líka út af þessu þriggja ára að til dæmis – Í stjórn í
nemendafélaginu ... það var alltaf þannig að þau sem voru á 1. ári og 3. ári máttu
bjóða sig fram, ekki þau sem voru ekki komin [í skólann, sem sagt nýnemar] og
ekki á 2. ári. Þannig að það var alltaf annað hvert ár, þá komust einhverjir að.
Núna má alltaf bjóða sig fram. Þannig að þetta er svolítið mikið orðið klíka, sama
fólkið, og þar af leiðandi færri í öllu. (Hulda, Hlynsskóla)
Vandi skólanna fjögurra er því nokkuð ólíkur þótt allir viðmælendur hafi áhyggjur af
félagslífinu og geri sér grein fyrir mikilvægi þess í skólastarfinu. Einisskóli og Bjarkarskóli,
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skólar með lágt höfnunarhlutfall, sjá þegar mikinn mun á félagslífinu í skólunum og rekja það
til breytinga á nemendahópnum. Í Víðisskóla og Hlynsskóla telja kennarar og stjórnendur
hins vegar að kerfisbreytingar eins og stytting náms til stúdentsprófs valdi því að nemendur
þeirra dragi úr þátttöku í félagslífinu.

4.7 Stytting framhaldsskólans – Ólík áhrif eftir höfnunarhlutfalli skóla
Með námskrárbreytingunni 2011, sem tengist styttingu náms til stúdentsprófs, er gert ráð
fyrir að nemendur hefji nám á 2. þrepi. Til að það gangi þurfa þeir að hafa fengið einkunnina
B eða hærra í kjarnagreinunum, íslensku, ensku og stærðfræði. Skólar með hátt
höfnunarhlutfall, eins og Víðisskóli og Hlynsskóli, hafa tekið við nemendum sem uppfylla
þetta skilyrði og nemendur þeirra fara því beint inn á 2. þrep. Nemendur sem fara í
Bjarkarskóla og Einisskóla hafa hins vegar margir ekki náð B í öllum þessum greinum og þurfa
að byrja á áföngum á 1. þrepi, jafnvel í svokölluðum núll-áföngum hafi þeir ekki náð
tilskildum lágmarksviðmiðum í einhverri af kjarnagreinunum. Því komast ekki allir nemendur
þessara tveggja síðarnefndu skóla í gegnum stúdentsprófið á þremur árum.
Ákveðið var að spyrja ekki beint um styttingu náms til stúdentsprófs að fyrra bragði.
Spurt var um námskrárbreytingar tengdar henni og beðið eftir að viðmælendur nefndu
styttinguna fyrst. Allir viðmælendur, fyrir utan Ómar, kennara í Einisskóla, minntust á
styttinguna og töldu hana vonda breytingu. Þó nefnir Ásdís, kennari í Bjarkarskóla, að
endurskipulagning námsgreinar hennar hafi bætt áfanga greinarinnar heilmikið. Að öðru leyti
er hún ósátt við styttinguna, eins og aðrir viðmælendur.
Margir töluðu um að styttingin hefði átt að fara fram í grunnskólanum, aðrir að það hefði
ekkert þurft að fara í breytingar yfir höfuð.
En það sem ég hef hins vegar á móti því er að styttingin skuli koma nú á
framhaldsskólann en ekki á grunnskólann. Af því að það eru allir nemendur meira
og minna sammála því að styttingin ætti að koma, þau segja manni það að þau
læri ekki nógu mikið síðustu árin í grunnskólanum. Þá kemur þetta bara sem
skerðing á námi í heildina. ... þá upplifði ég bara skerðinguna alveg hreint um
20% milli ára. (Skúli, Hlynsskóla)
Kennarar og stjórnendur í Víðisskóla og Hlynsskóla voru meira samstíga í neikvæðni sinni
gagnvart styttingunni en viðmælendur í Einisskóla og Bjarkarskóla. Nína, stjórnandi í
Einisskóla, gekk meira að segja svo langt að segja að þessi stytting væri bara að nafninu til,
hún væri aðeins stytting fyrir sérlega góða nemendur en ekki hinn almenna nemanda.

46

Náttúrlega um leið og þú varst með fall úr grunnskóla þá þarftu að byrja í svona
núll-áföngum og það getur, það tefur alveg, getur tafið allt að einni önn. Þetta
þriggja ára og fjögurra ára dæmi, þetta er svo mikil blekking í þessu. Þegar ég er
að bera saman að þetta munar svona þremur áföngum, sirka. Og það sem dugði
að taka sex áfanga á hverri önn, þau verða að ljúka sjö áföngum. Þau verða að
hafa fengið sem sagt B í öllum kjarnagreinunum, mega aldrei falla í neinu, þá
gengur þetta. (Nína, Einisskóla)
Þetta varpar skýru ljósi á það hversu ólíkur nemendahópur Nínu er nemendahóp Skúla í
Hlynsskóla. Nínu finnst blekkingin ekki síður felast í því að þetta hafi nemendur getað hér
áður fyrr: „Sterkir nemendur hefðu alltaf getað flýtt fyrir sér í námi, til dæmis með því að
taka hraðferðir og/eða fleiri áfanga á önn, og þannig útskrifast á þremur árum eða minna.“
Þess vegna telur Nína ekki sérstaka kerfisbreytingu fólgna í styttingu náms til stúdentsprófs,
eiginlega sé þetta breyting breytinganna vegna og eingöngu fyrir sterka námsmenn.
Stytting náms til stúdentsprófs virðist hafa snert skólana á ólíkan hátt þótt viðmælendur
telji hana neikvæða breytingu á framhaldsskólakerfinu. Hlynsskóli og Víðisskóli, skólarnir sem
fá nemendur beint inn á 2. þrep, finna mun meira fyrir styttingunni en Bjarkarskóli og
Einisskóli sem fá nemendur frekar inn á 1. þrep, jafnvel inn í undirbúningsnám fyrir 1. þrep.
Námstími þeirra nemenda styttist ekki, þrátt fyrir þessa breytingu, þar sem þeir fara ekki
beint inn á 2. þrep sem er forsenda styttri námstíma nemenda.
Viðhorf viðmælenda til styttingarinnar tengjast hugsanlega viðhorfum breytinga sem
koma að ofan þegar horft er fram hjá áliti og hugmyndum kennara og annars fagfólk í skólum
eins og kom fram hjá Bascia og Rottmann (2011). Eins og kemur fram hjá viðmælendum telja
þeir ekki rétt staðið að styttingunni og eru flestir á því að hún hefði betur farið fram á öðrum
skólastigum. Ef viðmælendur voru ánægðir með breytingarnar, eins og Ásdís var með
endurskipulagningu einstakra áfanga, voru það breytingar sem kennarar höfðu sjálfir unnið
að, þar sem þeir höfðu verið við stjórnartaumana. Það er einnig í samræmi við niðurstöður
Bascia og Rottmann (2011) sem benda á að kennarar séu jákvæðari gagnvart því sem þeir fá
að stýra sjálfir.
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5 Samantekt og lokaorð
Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman, skoðaðir þeir annmarkar sem
lítil rannsókn sem þessi býr við og horft til framtíðar. Ljóst er að ýmsar breytingar hafa orðið
á starfsaðstæðum kennara og stjórnenda í framhaldsskólum undanfarin 20 ár. Þessar
breytingar hafa ólíkar birtingarmyndir eftir bakgrunni skólanna, það er hvort þeir byggja á
gömlum grunni eða eru tiltölulega nýir og frjálsir. Þá hefur félagslegt samhengi skólanna sitt
að segja, hvernig nemendahópur sækir skólana, skólahverfið og staða foreldranna í víðum
skilningi. Auk þess hefur markaðsstaða skólanna sitt að segja um breytingarnar, hvort þeir
eru í hópi vinsælu skólanna eða þeirra sem þurfa að taka við næstum öllum nemendum sem
sækja um. Munur á upplifun kennara annars vegar og stjórnenda hins vegar var ekki eins
mikill og búist var við og miklu frekar var munur milli skóla en viðmælenda innan sama skóla.
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru áþekkar því sem kom fram í grein Árnýjar Helgu og
Ingólfs Ásgeirs í Netlu 2013. Þar fundu kennarar fyrir breytingum á starfi sínu, til dæmis
vegna aukinnar umsýslu (skráningar af ýmsu tagi, tölvupóstsamskipti og fleira), vegna nýrrar
tækni, nýrra námskráa og aukinna eða áður óþekktra vandamála í nemendahópnum.
Saga skólanna fjögurra í rannsókninni er mjög ólík; tveir þeirra með ræturnar djúpt í
gömlum hefðum innan skólakerfisins en rætur yngri skólanna liggja ofar og leita oft í nýjar
áttir. Sagan hafði áhrif á skólana, skólabraginn og hugsunarhátt viðmælendanna sem og
nemendur. Í skólum hefðanna var skólastarf oft í föstum skorðum meðan yngri skólarnir
þurftu sífellt að vera opnir fyrir breytingum, meðal annars gagnvart nemendahópnum, enda
virðist þeirra nemendahópur hafa breyst meira en gömlu skólanna og orðið fjölbreyttari með
árunum.
Félagslegt samhengi skólanna er einnig mjög ólíkt eftir því hvort þeir hafa lágt eða hátt
höfnunarhlutfall. Þótt langflestir framhaldsskólar landsins sinni fyrst og fremst nærsamfélagi
sínu eru nokkrir, þar á meðal Víðisskóli og Hlynsskóli, sem geta valið nemendur inn eftir
einkunnum og eru því með nokkuð einsleitan nemendahóp hvað það varðar. Aðrir skólar,
eins og Bjarkarskóli og Einisskóli, hafa aftur á móti ekki mikið val um nemendur. Í
nærumhverfi Bjarkarskóla er hátt hlutfall fólks sem býr við krefjandi fjárhagslegar og
félagslegar aðstæður. Það hefur þó ekki alltaf verið raunin en misskipting milli hverfa á
höfuðborgarsvæðinu hefur aukist eins og kom fram hér að ofan (Auður Magndís Auðardóttir
og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018). Grunnskólahverfin í kringum Bjarkarskóla hafa ekki
farið varhluta af því. Einisskóli byggir minna en Bjarkarskóli á grunnskólahverfunum í kring en
tekur við stórum hópi nemenda sem hverfa frá námi í öðrum skólum eða taka aftur upp
þráðinn í námi sínu. Nemendur Einisskóla og Bjarkarskóla eru því fjölbreyttur hópur, bæði
hvað varðar aldur nemenda, þjóðerni, námsstöðu og menntunarþarfir.
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Þetta ólíka félagslega samhengi og markaðsstaða skólanna kom berlega í ljós þegar
skoðaðar voru hugmyndir viðmælenda og reynsla þeirra. Skólarnir virðast hafa þurft að
bregðast við á ólíkan hátt eftir því hvort höfnunarhlutfall þeirra var hátt eða lágt. Þannig
virðist nemendahópur Hlynsskóla og Víðisskóla hafa breyst minna en hinna vegna þess að
skólarnir geta, nú sem fyrr, tekið inn góða námsmenn með sterkt bakland foreldra. Þessir
tveir skólar hafa því ekki þurft að fara í eins miklar breytingar.
Allir viðmælendur voru sammála um að vinnuálag hefði aukist nokkuð þegar
sjálfræðisaldur var hækkaður úr 16 árum upp í 18 ár en þeir töldu jafnframt að breytingin
hefði verið til góðs vegna þess að nú fylgdust foreldrar betur með börnum sínum í námi og
veittu þeim nauðsynlegt aðhald. Hins vegar var greinilegt að foreldrasamstarfið í skólunum
var með mjög ólíkum hætti. Foreldrasamstarf í Víðisskóla og Hlynsskóla var öflugt – jafnvel
svo að viðmælendum þótti nóg um – en í Bjarkarskóla og Einisskóla var þátttakan dræmari,
þótt það hefði batnað með árunum.
Þegar á heildina var litið virtust fæstir viðmælenda ánægðir með námskrárbreytinguna
sem gekk í gildi árið 1999. Viðmælendum fannst námskráin þrengja val nemenda, minnka
fjölbreytni náms í skólunum og fæla nemendur frá ákveðnum brautum, til að mynda
málabraut. Það tengdu þeir svo upphafningu náms á náttúrufræðibraut. Stjórnendur þriggja
skóla, allra nema Einisskóla, höfðu orð á þeirri áherslu sem virtist vera á nám á
náttúrufræðibraut. Þeir töldu það hins vegar ekki nýjan vanda en voru sammála um að
þróunin væri ekki góð, mikilvægt væri að fá nemendur – og ekki síður foreldra og samfélagið
allt – til að opna augun fyrir annars konar námi og að fleira nám en aðeins stúdentspróf af
náttúrufræðibraut væri gott nám. Sérstaklega kallaði samfélag nútímans eftir aukinni breidd í
námsvali.
Viðmælendum rannsóknarinnar varð tíðrætt um mismikla virðingu sem borin er fyrir
námsgreinum og hvernig sú virðing stýrir vali nemenda, oft nemendunum til vansa.
Náttúruvísindi og stærðfræðitengd fög njóta svo mikillar virðingar að nemendur sækja helst í
það nám, þótt hugur þeirra og framtíðaráform tengist því vali ekkert. Vinsældir og virðing
fyrir námi af þessu tagi er það mikil að Hlynsskóli brá á það ráð að setja af stað
náttúruvísindabraut og eftir það höfðu vinsældir skólans aukist til muna – og haldist.
Tilraun menntamálaráðuneytisins til að hverfaskipta skólunum var misvel tekið eftir því
hver markaðsstaða skólanna var. Breytingin kom illa við skóla með hátt höfnunarhlutfall að
mati viðmælenda úr Víðisskóla og Hlynsskóla, enda var hún líkleg til að raska náms- og
félagslegri samsetningu nemendahópsins í skólanum og knýja á um miklar breytingar á
kennsluháttum þar sem nemendahópurinn hefði orðið fjölbreyttari. Viðmælendur
Bjarkarskóla og Einisskóla töldu hins vegar að eftir að hætt var við tilraunina hefði sterkum
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námsmönnum í skólum þeirra fækkað og því hefði tilraunin til hverfaforgangs verið jákvæð
fyrir skóla með lágt höfnunarhlutfall eins og þeirra.
Viðmælendur nefndu allir ýmis dæmi um hvernig félagslíf skólanna hefði breyst á
undanförnum 20 árum, en þar kemur annars vegar til afar fjölbreyttur nemendahópur í
Bjarkarskóla og Einisskóla og stytting náms til stúdentsprófs hins vegar, sem virtist hafa mun
meiri áhrif í Hlynsskóla og Víðisskóla. Í Bjarkarskóla og Einisskóla eru ekki lengur starfandi
kórar eins og áður, leiklistarnefnd ekki eða lítt starfandi. Leikrit, sem áður var árviss
viðburður, eru sjaldan eða aldrei sett á svið lengur. Erfitt virðist vera að halda uppi öflugu
félagslífi í Einisskóla og Bjarkarskóla vegna fjölbreytileika nemendahópsins, ekki síst
aldursdreifingar hans. Á meðan hafa viðmælendur Hlynsskóla og Víðisskóla áhyggjur af því
að félagslíf þeirra skóla muni breytast nú, þegar námstíminn styttist úr fjórum árum í þrjú og
námsálag eykst. Þess má hins vegar geta að stórar leiksýningar eru árlega settar upp í
þessum skólum og því virðist breytingin vera mun meira afgerandi í skólum með lágt
höfnunarhlutfall.
Þótt allir viðmælendur hafi haft miklar efasemdir um ágæti styttingar náms til
stúdentsprófs virtist hún hafa haft meiri áhrif á Víðisskóla og Hlynsskóla en Bjarkarskóla og
Einisskóla. Í Bjarkarskóla og Einisskóla virtist styttingin ekki hafa haft mikil áhrif nema hvað
varðar breytingar á inntaki áfanga og brauta. Nemendur í þessum skólum ljúka fæstir
stúdentsprófi á þremur árum. Nýnemar Víðisskóla og Hlynsskóla fara aftur á móti beint inn á
2. þrep og ljúka því langflestir náminu á þremur árum. Viðmælendur í þessum tveimur
skólum töldu að námsálagið hefði aukist við styttinguna og þess vegna hefðu nemendur
dregið úr frístundastarfi, til dæmis tómstundaiðkun og félagsstarfi í skólanum. Áhugavert
væri að skoða þetta nánar meðal nemenda.
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna starfsaðstæður kennara og stjórnenda
framhaldsskólanna; a) hvort og þá hvernig þær hefðu breyst á 20 ára tímabili, b) hvort og þá
hvernig hugmyndir viðmælenda mörkuðust af ólíku félagslegu samhengi og markaðsstöðu
skóla og c) hvort munur væri á upplifun kennara annars vegar og stjórnenda hins vegar.
Rannsakendur vildu fá innsýn í þær breytingar sem kennarar og stjórnendur í
framhaldsskólum hafa upplifað.
Margt hefur breyst í samfélaginu síðastliðin 20 ár og ljóst að þær breytingar hafa áhrif á
lifandi umhverfi eins og skólar eru. Þar að auki hafa margar breytingar orðið á umgjörð
skólanna, til dæmis með lagabreytingum og breyttum námskrám. Viðmælendur fundu mun á
öllum þáttum skólastarfsins; nemendahópnum, skólabrag, námsefni og inntaki áfanga og
kennslu. Stytting náms til stúdentsprófs hafði breytt starfsaðstæðum viðmælenda nokkuð en
mismikið þó eftir félagslegu samhengi skólanna. Heilmikil breyting varð á starfi viðmælenda
við hækkun sjálfræðisaldurs og þá helst í formi aukinnar vinnu.
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Eins og komið hefur fram var ætlunin meðal annars að kanna hvort munur væri á
upplifun kennara annars vegar og stjórnenda hins vegar. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart
þar sem upplifun kennara og stjórnenda var alls ekki ólík. Það var frekar að viðhorfin væru
ólík milli skóla en milli stjórnenda og kennara í sama skóla enda búa bæði kennarar og
stjórnendur innan sama skóla við sama raunveruleika – hver svo sem hann er.
Rétt er að benda á veikleika þessarar rannsóknar. Hún er smá M.Ed.-rannsókn,
viðmælendur tiltölulega fáir og skólarnir aðeins fjórir. Rannsóknin svarar því alls ekki öllum
þeim spurningum sem upp koma eins og þeim hvort ólíkar félagslegar aðstæður og
misskipting hafi áhrif á nám nemenda við skóla með mismunandi höfnunarhlutfall. Eða því
hvers vegna sterkir námsmenn hverfa sækja síður um skóla með lágt höfnunarhlutfall þegar
hverfistengingin er tekin frá skólunum og skólaval opnast. Eins og kemur fram í formála er
þessi rannsókn hluti af stærra rannsóknarverkefni leiðbeinanda verkefnisins, Berglindar
Rósar Magnúsdóttur, sem ber heitið Skólaval til stúdentsprófs á Íslandi:
Sjálfsmyndarsköpun, stigveldi og menningarleg aðgreining.

Verður áhugavert að skoða

niðurstöður þeirrar stóru rannsóknar en ein grein um nemendur hefur þegar birst á prenti
(Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018). Þar koma fram hugmyndir
nemenda meðal annars um þá skóla sem þessi rannsókn nær yfir og verður afar áhugavert
að skoða þeirra hugmyndir um skólana og námið og hvort og þá hvernig þær kallist á við það
sem kemur fram hjá viðmælendum hér. Í þessu samhengi er einnig rétt að vísa í
doktorsritgerð Auðar Magndísar Auðardóttir sem nú er í smíðum. Auður Magndís fjallar þar
um hvernig opið skólaval hefur áhrif á aðgreiningu á grunnskólastiginu (Auður Magndís
Auðardóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018).
Niðurstöður þessarar rannsóknar voru svo sannarlega þær að starfsaðstæður kennara og
stjórnenda í framhaldsskólum höfðu breyst töluvert á þessum 20 árum. Rannsókn þessi
bendir til þess að breytingarnar hafi verið meiri í þeim skólum sem hafa lágt höfnunarhlutfall
en í þeim sem eru með hátt höfnunarhlutfall. Þótt allir viðmælendur teldu sig finna mun, til
að mynda á nemendahópnum, var sá munur umtalsvert meiri í fyrrnefndu skólunum.
Þróunin hér á landi virðist því vera sú sama og annars staðar þar sem stigveldi skóla hefur
aukist. Opið skólaval og markaðshyggja virðast hafa meiri og víðtækari áhrif á starfsaðstæður
kennara og stjórnenda í skólum sem taka við breiðum hópi nemenda en meðal þeirra sem
starfa í skólum með hátt höfnunarhlutfall. Erlendar rannsóknir á áhrifum markaðshyggju og
opins skólavals eru bæði margar og hafa lengi verið stundaðar, á Norðurlöndunum, í
Bandaríkjunum, Evrópu og víðar. Þessi rannsókn höfundar er aðeins innlegg í þetta stóra
samhengi. Með fleiri íslenskum rannsóknum í framtíðinni verður hægt að fara betur ofan í
saumana á opnu skólavali eins og það birtist í íslensku samfélagi og skoða málin frá fleiri
sjónarhornum en hér er gert.
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Viðauki 1: Upplýsingablað skólafólks
Upplýsingabréf
Þróun framhaldsskólastigsins síðustu 20 ár frá sjónarhóli reyndra kennara og stjórnenda
Ágæti þátttakandi,
Undirrituð vinnur nú að rannsókn sem er hluti af stærri rannsókn leiðbeinenda míns,
Berglindar Rósar Magnúsdóttur sem hefur verið styrkt af rannsóknarsjóði Háskóla Íslands
(2015, nr. 1034579). Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna þróun framhaldsskólastigsins
undanfarin 20 ár, meðal annars hvernig áherslur stjórnvalda, opið skólaval, fræðsluskylda og
hugmyndir um gæði skóla hafa haft áhrif á fagmennsku og starfsaðstæður kennara og stöðu
þess skóla sem þeir hafa starfað í. Val á þátttakendum miðast við kennara sem hafa langa
kennslureynslu og hafa kennt í sama framhaldsskóla í að minnsta kosti 20 ár.
Í _________ 2017 mun undirrituð hafa samband við þig til að ákveða stað og stund viðtals að
þínum hentugleika. Viðtalið tekur um eina klukkustund en það verður hljóðritað og síðar
afritað orðrétt og öll persónueinkenni þátttakenda máð út. Að því loknu verður hljóðritunum
eytt. Gögnin verða síðan greind með markmið verkefnisins í huga. Þátttakanda er frjálst að
hafna eða hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er án útskýringa og nokkurra eftirmála.
Þátttakandi mun ekki hagnast beint af rannsókninni en henni er ætlað að varpa ljósi á þróun
framhaldsskólastigsins síðustu 20 ár. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (nr.
S7842) . Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem verður aflað í
rannsókninni. Nafn þitt og kennitala kemur hvergi fram, hvorki í munnlegum eða skriflegum
gögnum rannsóknarinnar. Farið verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í
samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Virðingafyllst,
Ásgerður Bergsdóttir
asb51@hi.is
692 3519

Ábyrgðarmaður:
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Viðauki 2: Upplýst samþykki
Upplýst samþykki
Þróun framhaldsskólastigsins síðustu 20 ár

Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina „Þróun
framhaldsskólastigsins síðustu 20 ár frá sjónarhóli reyndra kennara“ og samþykki hér með
þátttöku í henni.
Ég hef undir höndum upplýsingabréf þar sem fram koma upplýsingar um rannsóknina og
framkvæmd hennar og mér er það ljóst að ég get hafnað eða hætt þátttöku í rannsókninni
hvenær sem er án útskýringar og nokkurra eftirmála.

______________

____________________________

Dagsetning

Undirskrift þátttakanda

Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda um tilgang og
eðli rannsóknarinnar „Þróun framhaldsskólastigsins síðustu 20 ár frá sjónarhóli reyndra
kennara“ í samræmi við lög og reglur um rannsóknir á menntavísindasviði.

____________________________
Undirskrift rannsakanda
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Viðauki 3: Spurningablað – kennarar
Opnunarspurningar:









Hvaðan ertu?
Í hvaða framhaldsskóla varstu?
Hvernig nemandi varstu í framhaldsskóla?
Hvað gerðir þú eftir framhaldsskólann?
Hvernig kom það til að þú varðst kennari?
Hvaða fag kennir þú í skólanum?
Hvenær hófstu störf sem kennari?
Hvenær hófstu störf í þessum skóla?

Aðalspurningar:














Geturðu lýst skólanum, skólabragnum á fyrstu árum þínum sem kennari við skólann?
Hefur skólabragurinn breyst eitthvað? Hvenær finnst þér þú fyrst merkja breytingar?
Á hvaða árum?
Hefur félagslíf nemenda eitthvað breyst á þessum árum? Á hvaða hátt?
Hvernig var nemendasamsetningin áður fyrr? Luku t.d. flestir nemendur
stúdentsprófi á fjórum árum fyrir um það bil 20 árum?
En hvernig er nemendasamsetningin núna? Hvað hefur breyst?
Er eitthvað í stefnu stjórnvalda sem hefur ýtt undir breytingar í skólanum/
skólakerfinu?
Hafa stefnubreytingar í öðrum skólum hafa haft áhrif á þennan skóla? Á hvaða hátt?
o Ath. stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar.
o Ath. opið skólaval (2012) og markaðsvæðing.
Hvernig hafa þessar breytingar haft áhrif á starf þitt sem kennari?
Þegar þrengdi að opna skólavalinu (45%-40% hverfisskóli) á árunum 2010-2012
fannst þér það hafa áhrif á starfsaðstæður þínar sem kennara eða skólann í heild?
Finnst þér starf með foreldrum nemenda eitthvað hafa breyst frá því þú hófst störf?
o Ath. breytingar á sjálfræðisaldri 2008.
Hvernig finnst þér skólinn hafa brugðist við þessum breytingum?
Heldurðu að skólinn sem þú vinnur í sé frábrugðinn öðrum framhaldsskólum? Að
hvaða leyti? Er einhver skóli sem líkist þessum skóla? Að hvaða leyti? Er einhver skóli
sem er afar ólíkur þessum skóla? Að hvaða leyti?

Lokaspurningar:


Finnst þér þú hafa komið öllu á framfæri sem þú vilt segja? Viltu að eitthvað fleira
komi fram?
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Viðauki 4: Spurningablað – stjórnendur
Opnunarspurningar:
 Hver er bakgrunnur þinn; menntun og fyrri störf?
 Hvernig kom það til að þú varðst áfangastjóri/konrektor?
 Hvenær hófstu störf sem áfangastjóri/konrektor?
 Hvenær hófstu störf sem áfangastjóri/konrektor í þessum skóla?
Aðalspurningar:
 Geturðu lýst skólanum, skólabragnum á fyrstu árum þínum sem
áfangastjóri/konrektor við skólann?
 Hefur skólabragurinn breyst eitthvað? Hvenær finnst þér þú fyrst merkja breytingar?
Á hvaða árum?
 Hvernig var nemendasamsetningin áður fyrr?
o Luku t.d. flestir nemendur stúdentsprófi (eða öðru prófi) á fjórum árum fyrir
um það bil 20 árum?
o Var mikið um nemendur utan þessa hefðbundna framhaldsskólaaldurs, 16-20
ára áður fyrr?
 En núna? Hefur orðið breyting á því undanfarin ár?
 En hvernig er nemendasamsetningin núna? Hvað hefur breyst?
 Er eitthvað í stefnu stjórnvalda sem hefur ýtt undir breytingar í skólanum/
skólakerfinu?
o Merktir þú mun á skólanum eftir að ný námskrá var tekin í gildi árið 1996?
o En árið 2008 þegar lög um framhaldsskóla voru tekin í gildi.
 Hafa stefnubreytingar í öðrum skólum hafa haft áhrif á þennan skóla? Á hvaða hátt?
o Ath. stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar. Í aðalnámskrá 1999 og 2011
er talað um skóla án aðgreiningar. Finnst þér hafa orðið breyting á þessum
skóla með tilliti til skóla án aðgreiningar?
 Hvernig hafa þessar breytingar haft áhrif á starf þitt sem stjórnandi?
 Á árunum 2010-2012 þrengdi að opna skólavalinu (45%-40% hverfisskóli). Fannst þér
það hafa haft áhrif á þennan skóla? Á hvaða hátt?/Hvers vegna ekki?
 Finnst þér starf með foreldrum nemenda eitthvað hafa breyst frá því þú hófst störf?
o Ath. breytingar á sjálfræðisaldri 2008.
 Hvernig finnst þér skólinn hafa brugðist við þessum breytingum?
 Finnst þér álag á stjórnendur hafa breyst undanfarin 20 ár?
o Á hvaða hátt?
 Heldurðu að skólinn sem þú vinnur í sé frábrugðinn öðrum framhaldsskólum?
o Að hvaða leyti?
 Er einhver skóli sem líkist þessum skóla?
o Að hvaða leyti?
 Er einhver skóli sem er afar ólíkur þessum skóla?
o Að hvaða leyti?
Lokaspurningar:


Finnst þér þú hafa komið öllu á framfæri sem þú vilt segja? Viltu að eitthvað fleira
komi fram?
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