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Ágrip 

Stytting náms til stúdentsprófs hefur verið til umfjöllunar á Íslandi í mörg ár. 

Hafa framhaldsskólar tekið hana upp einn af öðrum og var Menntaskólinn á 

Akureyri sá síðasti til að bjóða upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs í stað 

fjögurra.  

Vorið 2019 útskrifaðist svo fyrsti árgangurinn frá Menntaskólanum á 

Akureyri sem tók stúdentsprófið sitt á þremur árum í stað fjögurra. Þó er vert 

að nefna að það að taka stúdentspróf á fjórum árum er enn í boði kjósi 

nemendur það. Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna viðhorf nemenda 

til þessarar styttingar. Til þess að komast að því voru tekin nokkur viðtöl við 

nemendur Menntaskólans á Akureyri. Viðmælendur voru valdir þannig að 

sendur var út póstur til nemenda Menntaskólans og þeim boðin þátttaka. Þeir 

nemendur sem þáðu boðið og tóku þátt í rannsókninni voru fimmtán talsins og 

skiptust þeir í fjóra misstóra rýnihópa. Voru þetta bæði nemendur úr þriggja 

ára kerfinu sem og úr fjögurra ára kerfinu.   

Niðurstöður gefa í stuttu máli til kynna að viðhorf nemenda til styttingar 

námsins séu alla jafna ekki jákvæð. Ítrekað kemur fram að nemendur á lokaári 

sínu í þriggja ára kerfinu telji sig vera undir meira álagi í námi heldur en þeir 

nemendur sem tóku sitt stúdentspróf á fjórum árum. Þó ber að geta þess að hér 

er um eigindlega rannsókn að ræða og gefur hún aðeins vísbendingar um 

hvernig málum er háttað og ekki er hægt að alhæfa um almennt viðhorf í 

samfélaginu til styttingarinnar. Með eigindlegri aðferð er þó hægt að kafa djúpt 

ofan í viðfangsefnið og var það gert í þeim viðtölum sem voru tekin.  

Viðfangsefni þetta hefur lítið verið rannsakað og því getur þessi rannsókn 

verið áhugaverð viðbót við það litla sem vitað er um styttingu 

framhaldsskólans og þau áhrif sem hún hefur haft á nemendur.  

 

 





 

 



 

Abstract 

 

The shortening of the education period of the Icelandic matriculation 

examination has been a topic of interest in Iceland for many years. One by one, 

secondary schools in Iceland have made the change towards a shorter 

education period, and Menntaskólinn á Akureyri was the last school to adopt 

the new system, allowing students to graduate in three years rather than four. 

The spring of 2019 marked the first year in which a class graduated from 

Menntaskólinn á Akureyri with an Icelandic matriculation examination after 

having studied for only three years, rather than four years as was previously 

required. It is still worth mentioning that studying for four years remains an 

option for those students whom it would favor. The subject of this essay is the 

examination of students' viewpoints towards this contraction. In order to 

understand the general opinion towards this transition, several interviews with 

students of Menntaskólinn á Akureyri were conducted. Interviewees were 

selected through a process in which an invitation was sent out to students via 

email, to which they could respond whether they were interested in 

participating or not. Those who accepted the offer and took part in the study 

made up a group of fifteen in total, and they were divided into four different 

focus groups. These included students from the newly adopted three year 

system, as well as students from the former four year system. 

The results indicate that the students' views towards this shortening are 

primarily negative. The notion that students graduating from the three year 

system consider themselves under more pressure than students who graduated 

from the previous system is repeatedly mentioned. However, it is worth noting 

that the research conducted is qualitative, and only gives an indication of the 

general truth, and it is therefore not reasonable to generalize about the public 

opinion towards this shortening based solely on the results featured in this 

essay. Nevertheless, qualitative research facilitates a further understanding of 

the topic at hand, and was therefore applied in the interviews carried out. 

This subject has only been explored to a small extent, and this study can 

therefore provide additional input to the limited amount of information on the 

shortening of the education period of the Icelandic matriculation examination 

and the effect that said shortening has had on students. 



 

 

 

 

 

 





 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í menntunarfræði við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar.  

Mig langar að þakka viðmælendum mínum fyrir að hafa með jákvæðni og 

greiðvikni aðstoðað mig við framkvæmd rannsóknar minnar. Allir 

viðmælendur mínir mættu til leiks með bros á vör, voru tilbúnir að tjá sig um 

málefnið á opinn hátt og gáfu mikið af sér. Ég skildi við alla viðmælendur með 

gleði og hlýju í hjarta og uppfull af þakklæti til þeirra sem gáfu sér tíma til að 

taka þátt.  

Ég vil einnig þakka leiðsögukennara mínum, Braga Guðmundssyni, fyrir 

góða leiðsögn og aðstoð. Hann mætti hugmyndum mínum með jákvæðni og 

gat ég leitað til hans með allt sem snéri að viðfangsefninu. Ég vil þakka 

skólastjórnendum Menntaskólans á Akureyri sem sýndu einstaklega góðan 

samstarfsvilja og gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að aðstoða mig við gerð 

þessarar ritgerðar. Aðstoð þeirra var ómetanleg sem og aðstoð Braga sem 

leiðsagnarkennara.  

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni sem hefur haft á mér óbilandi trú í 

þessu ferli og gefið mér trú á sjálfa mig og vinnuna sem ég hef lagt í þetta 

verkefni. Sérstaklega vil ég nefna son minn, Styrmi Þór Hafrúnarson, sem 

stundaði sjálfur nám við skólann sem um ræðir. Aðstoð hans við gagnaöflun 

var ómetanleg. Að auki vil ég þakka mágkonu minni, Lýdíu Huld Grímsdóttur, 

sem veitti mér ómetanlegan stuðning á lokametrunum.  
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1. Inngangur  

Námstími á Íslandi hefur verið lengri en í ýmsum löndum í kringum okkur og 

hefur það valdið því að nemendur á Íslandi útskrifast seinna en jafnaldrar þeirra 

annarsstaðar og þar af leiðandi komið seinna út á vinnumarkaðinn. Undanfarin 

ár hafa framhaldsskólar á Íslandi breytt námsfyrirkomulagi sínu þannig að nám 

til stúdentsprófs hefur verið stytt úr fjórum árum í þrjú ár. Fáar rannsóknir eru 

til um áhrif styttingar þessarar, og enn færri sem beinast að nemendum sjálfum 

og því ákvað ég að skoða viðhorf og sjónarmið nemenda varðandi styttinguna.  

Markmið rannsóknarinnar var að komast að viðhorfum, sjónarmiðum og 

upplifunum nemenda á styttingu náms til stúdentsprófs. Ræddi ég við 

nemendur úr Menntaskólanum á Akureyri. Þátttakendur voru bæði nemendur 

sem höfðu reynslu af þriggja ára kerfinu sem og nemendur sem höfðu reynslu 

af fjögurra ára kerfinu. Upplifun nemenda sjálfra var tekin fyrir sem og þær 

ákvarðanir sem nemendur tóku að námi loknu. Þá veltum við fyrir okkur hvort 

styttingin hefði mögulega haft áhrif á ákvarðanatöku nemenda varðandi 

framhaldið eftir nám í framhaldsskóla. Álag á nemendur var rætt og upplifun 

þeirra sjálfra varðandi álag og líðan í námi. Fjögur rýnihópaviðtöl voru tekin, 

tvö við útskrifaða nemendur sem höfðu tekið stúdentspróf sitt á fjórum árum, 

eitt við útskrifaða nemendur sem tóku stúdentspróf sitt á þremur árum og eitt 

við nemendur sem voru á útskriftarári sínu í þriggja ára kerfinu. Settur var upp 

viðtalsrammi sem var notaður til stuðnings í viðtölunum. Þann viðtalsramma 

má sjá í fylgiskjölum í lok ritgerðarinnar. 

Í ritgerð þessari er fyrst farið yfir aðdraganda styttingarinnar. Svo er farið 

yfir þær aðferðir sem voru notaðar til gagnaöflunar og vinnu við þessa ritgerð. 

Þá er farið yfir samtölin við nemendur og þær niðurstöður sem fengust með 

þeim samtölum. Í lok hvers undirkafla niðurstöðukaflans eru umræður og 

vangaveltur mínar eftir vinnu þessa og í lok ritgerðarinnar er samantekt og 

lokaorð. Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru eftirfarandi: Hvort er 

meira álag í námi á nemendum sem taka stúdentsprófið sitt á þremur árum eða 

nemendum sem taka stúdentsprófið sitt á fjórum árum? Hvort eru nemendur úr 

þriggja ára eða fjögurra ára kerfinu jákvæðari í viðhorfum sínum gagnvart 

styttingunni? 
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2. Nám til stúdentsprófs 

Í þessum fyrsta kafla er farið yfir aðdraganda styttingarinnar og lítillega yfir 

þátt atvinnulífsins. Einnig verður farið yfir samanburð við önnur lönd. Þá eru 

viðbrögð við styttingunni skoðuð sem og skil skólastiganna, það er að segja 

stökkið úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Þykja mér þessi atriði áhugaverð 

meðal annars fyrir þær sakir að nemendur nefndu oft í tali sínu að ástæður 

styttingarinnar væru meðal annars að fá vinnuafl fyrr út á vinnumarkaðinn. 

Einnig var nemendum tíðrætt um stökkið milli skólastiga, það er að segja þegar 

nemendur fara úr grunnskóla upp í framhaldsskóla. Í lögum um framhaldsskóla 

segir í fyrstu málsgrein 32. greinar að öllum sem lokið hafi grunnskólanámi 

eða hafi náð 16 ára aldri eigi að vera tryggður réttur til náms í framhaldsskóla 

til 18 ára aldurs (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Því er að mínu mati 

mikilvægt að hafa í huga að framhaldsskólar séu öllum aðgengilegir og að 

nemendur veigri sér ekki við að hefja nám við framhaldsskóla af ótta við álag 

nú þegar námið tekur þrjú ár í stað fjögurra áður. 

 

2.1 Framhaldsskólinn 

Í ritinu Almenningsfræðsla á Íslandi 1880–2007, sem kom út árið 2008, má 

finna vangaveltur um starfsemi beggja skólastiga, grunnskóla og 

framhaldsskóla, frá því 1946. Þar má einnig sjá að orðið framhaldsskóli festist 

ekki í almennri málnotkun landsmanna fyrr en snemma á áttunda áratug, þó 

svo að skólastigið sem slíkt hafi verið til fyrir þann tíma. Í lagafrumvarpi sem 

lagt var fram árið 1970 kom fram tillaga um að skólastigið milli grunnskóla og 

háskóla yrði kallað framhaldsskólastig og í kjölfarið náði það hugtak fótfestu  

(Helgi Skúli Kjartansson og Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 157–158).  

Því er ljóst að hugmyndir um skóla fyrir alla eru alls ekki nýjar af nálinni 

þó svo að lög þess efnis hafi ekki verið sett fyrr en síðar. Í ritinu koma fram 

hugmyndir manna um hvernig fjölbrautarskólar ættu að vera á þeim tíma, það 

er að segja á árunum 1969 til 1971, þegar endurskipulagning og 

nýskipulagning á framhaldsskólastiginu fór fram. Þá segir að framhaldsskólar 

ættu að „bjóða upp á fjölþætt val þannig að hver og einn finni braut við sitt 

hæfi“ (bls. 169). Einnig kemur fram að ætlunin hafi verið að hafa 

framhaldsskólann opinn og samræmdan, námsframboð fjölbreytt og að 

svigrúm nemenda til vals á námi ætti að vera til staðar (bls. 171). Er þetta rakið 

hér því mér sem höfundi ritgerðarinnar og rannsakanda finnst mikilvægt að 

framhaldsskólinn, líkt og önnur skólastig, sé aðgengilegur öllum og að 

nemendur hiki ekki við að sækja sér menntun þar af ótta við of mikið álag. Hér 

má sjá að áhersla hefur verið lögð á það að nemendur geti valið sér nám við 
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hæfi og að mikilvægt sé að svigrúm til náms sé til staðar. Síðar í ritgerðinni má 

sjá að viðmælendur mínir tala um að fjögurra ára leið sé enn í boði eftir að 

námið var stytt í þrjú ár. Þó vilja viðmælendur mínir meina að sú leið sé í raun 

ekki raunhæf. Um þetta má, eins og áður sagði, lesa betur síðar í ritgerðinni.  

Í mars 1992 skipaði Ólafur G. Einarsson, þáverandi menntamálaráðherra, 

nefnd sem hafði það að markmiði að móta menntastefnu. Í þeirri nefnd sátu 

fulltrúar fræðsluyfirvalda, fulltrúar grunnskóla og framhaldsskóla, 

sveitarstjórna og atvinnulífs. Þar að auki fékk nefndin góð ráð frá ýmsu 

starfsfólki menntamála á Íslandi. Lauk nefndin störfum vorið 1994 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 3). Gaf nefndin þá út skýrslu um vinnu 

sína. Þar kemur fram meðal annars að grunnskólar og framhaldsskólar ættu að 

hafa það að leiðarljósi að búa nemendur sína undir virka þátttöku í 

lýðræðissamfélagi og að samstarf og markvisst nám nemenda sé eitt af 

aðalmarkmiðum skólastarfsins (bls. 8–9). Einnig kemur fram í skýrslu 

nefndarinnar að umbætur í skólamálum séu gerðar til að hlúa að þroska og 

menntun nemenda, eða eins og segir í skýrslunni: „umbætur í skólamálum hafa 

þann megintilgang að hlúa betur að þroska og menntun nemenda, þ.e. að auka 

árangur náms og kennslu“ (bls. 12). Í lögum um framhaldsskóla segir að 

„hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám 

við hæfi“ (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

Þegar lengd náms til stúdentsprófs er skoðuð er mikilvægt er að hafa í huga 

þau áhrif sem stytting náms getur haft á nemendur, það er að segja hvort það 

að nemendur hafi knappari tíma til að mennta sig til stúdentsprófs geti haft 

áhrif á gengi þeirra í námi og möguleika þeirra til að stunda tómstundir og 

vinnu með skóla, þegar námið hefur verið stytt úr fjórum árum niður í þrjú ár.  

Áður fyrr var skólaárið á Íslandi með styttra móti þegar litið er til hinna 

Norðurlandanna til samanburðar. Skýrist það að nokkru leyti af því að börn og 

unglingar á Íslandi hjálpuðu fyrr á tímum til við störf sem vinna þurfti á vorin 

og sumrin, svosem sauðburð, heyskap og ýmislegt sem tengdist fiskveiðum. 

Þetta hefur samkvæmt rannsóknum áhrif á gengi þeirra í skólum og lagt var til 

í skýrslu nefndar um mótun menntastefnu að lengja skólaárið til að koma til 

móts við þarfir krakkanna og samstilla okkur við hin Norðurlöndin hvað þetta 

varðar. Í því samhengi komu fram tillögur um að skólaárið yrði lengt úr níu 

mánuðum í tíu og að nemendur í grunnskólum og framhaldsskólum fengju 

ákveðinn lágmarksfjölda skóladaga á ári (Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 

15). Nú eru breyttir tímar hvað þetta varðar og ekki eins algengt að börn og 

unglingar hafi aðgang að sveitum og geti varið sumrinu til að hjálpa til við slík 

störf.  

Í klausu um framkvæmd styttingar náms til stúdentsprófs í skýrslu þessari 

koma fram atriði sem vert er að hafa í huga og tillögur um hvernig best væri 

að haga þeirri framkvæmd. Þar kemur fram að ef námsárunum verði fækkað 

úr fjórum niður í þrjú komi til fækkun á kennsludögum um allt að 40 daga. Til 
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að gera ráðstafanir sem koma til móts við þá fækkun þurfi meðal annars að 

lengja starfstíma skólanna á ársgrundvelli og setja fram skýrari námsmarkmið 

á grunnskólastigi. Þá þurfi að flytja hluta af því námsefni sem þá var kennt í 

framhaldsskólunum niður í grunnskólana. Einnig þurfi að endurskoða 

uppbyggingu náms á framhaldsskólastigi. Þá þurfi að setja inntökuskilyrði á 

einhverjar námsbrautir í framhaldsskólunum. Til að ná lágmarki kenndra daga 

í framhaldsskólunum þurfi að fjölga kennsluvikum á hvorri önn úr 13 í 16 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 19).  

Höfundar skýrslu nefndar um mótun menntastefnu nefna að nemendur á 

Íslandi hafi á þessum tíma tekið sér að jafnaði lengri tíma í nám sitt og að 

brottfall úr framhaldsskólum hafi verið meira en tíðkaðist á hinum 

Norðurlöndunum og því nauðsynlegt að skoða hvað valdi því. Einnig nefna 

þeir í því samhengi breytta þjóðfélagshætti og atvinnuhætti frá því sem áður 

var, þegar nemendur voru mikilvægt atvinnuafl á sumrin og hjálpuðu til í 

sveitum landsins (Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 48).  

Þegar þróun og staða framhaldsskólans var skoðuð á þessum tíma (1994) 

voru um það bil 85% hvers árgangs sem hófu nám í framhaldsskóla eftir 

grunnskólanám (Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 48). Kemur fram í skýrslu 

nefndarinnar að nám í framhaldsskólum sæki fjölbreyttur hópur nemenda og 

að erfitt sé að mæta þörfum hvers og eins.  

Í kjölfar vinnu nefndar um mótun menntastefnu hófst endurskoðun á 

starfsemi skólanna og tóku gildi ný lög um starfsemi grunnskóla og 

framhaldsskóla árið 1996 (lög um framhaldsskóla nr. 80/1996). Björn 

Bjarnason þáverandi menntamálaráðherra skipaði Stefnumótunarnefnd 

endurskoðunar aðalnámskráa sem hafði það hlutverk að veita ráðgjöf um 

námskrárgerð og ýmis álitamál tengd menntamálum. Meðal þeirra álitamála 

var lengd námstíma til stúdentsprófs og lagði nefndin til að nám til 

stúdentsprófs yrði stytt um eitt ár (Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 6–7).  

Árið 1999 var ný aðalnámskrá framhaldsskóla gefin út og þar kom fram að 

með útgáfu hennar væru stjórnvöld að „tryggja ákveðna samræmingu og 

samhæfingu allra íslenskra framhaldsskóla við útfærslu sameiginlegrar 

menntastefnu“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 1999, bls. 11). Árið 2001 var 

ákvörðun tekin um að skoða forsendur fyrir styttingu námstímans og hvaða 

leiðir væru færar í þeim málum. Í mars 2002 fór af stað verkefni þar sem 

forsendur styttingarinnar voru skoðaðar og var því verkefni skipt í nokkra 

þætti, undirbúning, skipulagningu, gagnaöflun, úrvinnslu, tillögugerð, 

útreikninga og spá um áhrif sem breytingin myndi hafa og að lokum frágang 

skýrslu. Setti verkefnisstjórn þess verkefnis þann fyrirvara að ekkert fordæmi 

sé til í íslensku skólakerfi til grundvallar spádóms um áhrif og því sé eingöngu 

um grófa vísbendingu að ræða (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 5).  

Í tillögum kom fram að ákveðið hafi verið að fara þá leið að stytta nám á 

framhaldsskólastigi frekar en á öðrum stigum því það væri auðveldara í 

framkvæmd (bls. 5). Tillögur verkefnisstjórnar voru meðal annars þær að 



6 

námsárum yrði fækkað úr fjórum niður í þrjú, prófadögum yrði fækkað um tvo 

og hálfan á önn, og að þeir dagar yrðu nýttir í kennslu, skólaárið yrði lengt um 

fimm kennsludaga og að klukkustundum sem varið væri í nám til stúdentsprófs 

yrði fækkað úr 2707 í 2170. Tekið var fram að framkvæmd styttingar færi 

þannig fram að nýnemar myndu eitt haustið hefja nám á þriggja ára 

stúdentsbraut en allir ættu þó að eiga þess kost að ljúka námi til stúdentsprófs 

á fjórum árum eftir sem áður (bls. 7).  

Í skýrslu sem kom út í janúar 2002, gerð af Hagfræðistofnun að beiðni 

Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, kom fram að unglingar á Íslandi ljúki 

stúdentsprófi seinna en unglingar í öðrum OECD löndum og komi því síðar út 

á vinnumarkaðinn (Hagfræðistofnun, 2002, bls. 46). Í skýrslunni segir að góð 

menntun auki framleiðni og þar með hagvöxt og því sé skylda hvers ríkisvalds 

að styðja við skólahald, ekki síst vegna þess að einkaarðsemi menntunar sé 

lægri en samfélagsleg arðsemi og því mikilvægt að ríkisvaldið komi þar að 

(Hagfræðistofnun, 2002, bls. 10). Í samantekt um kostnað vegna menntamála 

kemur fram að á Íslandi hafi sá kostnaður verið nokkuð hærri heldur en í öðrum 

OECD löndum, þegar kemur að þeim kostnaði sem snýr að menntun annarri 

en háskólamenntun (Hagfræðistofnun, 2002, bls. 52).  

Einnig kemur fram að á Íslandi hefji flestir störf á vinnumarkaði eða nám 

við háskóla ári seinna heldur en í öðrum OECD löndum, og einnig að sumarfrí 

íslenskra nemenda sé að jafnaði lengra en annars staðar. Nefna 

skýrsluhöfundar að hér á landi hafi lög og reglur áhrif á tækifæri unglinga á 

vinnumarkaði og því sé eðlilegt að skoða fyrirkomulag og skipulag skóla og 

náms með tilliti til þess alls og í samhengi við það sem gerist í nágrannalöndum 

okkar (Hagfræðistofnun, 2002, bls. 55).  

Meðal þess sem talið er upp í skýrslunni sem mögulega gæti hlotist af 

breyttu fyrirkomulagi námstíma til stúdentsprófs er að ævitekjur nemenda 

gætu aukist með tilkomu lengri starfsævi en sumartekjur gætu minnkað þar 

sem lagt er til að skólaárið lengist og þar með styttist sumarfríið (bls. 75). 

Einnig var talað um að kostnaður ríkis gæti aukist en að þjóðarframleiðsla gæti 

líka aukist þar sem vinnuævi einstaklinga yrði lengri. Á móti kæmi að 

þjóðarframleiðsla gæti dregist saman vegna minni sumarvinnu nemenda og 

gæti það haft áhrif á ferðaþjónustu til dæmis. Hagvöxtur gæti aukist fyrst um 

sinn eftir styttingu námsins og notagildi einstaklingsins gæti breyst vegna 

skólatíma, vinnutíma og þessa þátta sem hafa verið nefndir hér að framan 

(Hagfræðistofnun, 2002, bls. 81).  

Þegar talað er um notagildi einstaklingsins í þessu samhengi er átt við val 

hans á vörum og þjónustu með hliðsjón af verðmætum sem hann býr yfir, það 

er að segja þeim tekjum og eignum sem einstaklingurinn býr yfir. Eins og 

útskýrt er betur í skýrslunni lýsir notagildisfall samhengi þeirra verðmæta sem 

einstaklingurinn býr yfir og þeirrar hamingju sem af verðmætunum leiðir 

(Hagfræðistofnun, 2002, bls. 10–11).  
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Fer hópurinn sem vann skýrslu þessa yfir ýmislegt sem gæti verið 

þjóðfélaginu til heilla komi til styttingar, hvaða leið sem yrði farin í þeim 

málum. Meðal annars er talað um að með því að nemendur gætu lokið námi 

sínu nítján ára myndi starfsævi þeirra lengjast eins og var komið inn á hér að 

framan. Auk þess myndi framleiðni þeirra sem starfa í menntakerfinu verða 

meiri. Einnig er mögulegt að húsnæði skólanna myndi nýtast betur í 

einhverjum tilfellum með lengra skólaári (Hagfræðistofnun, 2002, bls. 1). Í 

tillögum sem settar eru fram í þessari skýrslu er lagt til að lengja hvert skólaár 

í framhaldsskóla þannig að hægt sé að stytta heildarnámstímann um eitt ár og 

þannig myndu nemendur ljúka framhaldsskólaprófi nítján ára. Aðrar tillögur 

voru annars vegar þær að færa grunnskóla niður um eitt ár, þannig að nemendur 

myndu hefja nám fimm ára, og hins vegar þær að lengja hvert skólaár í 

grunnskóla þannig að hægt væri að stytta heildarnámstímann um eitt ár 

(Hagfræðistofnun, 2002, bls. 5).  

Í þessu samhengi má nefna að þó svo öll þessi atriði sem hér hafa verið talin 

upp séu vissulega mikilvæg og vert að hafa í huga þegar lengd 

framhaldsskólanáms er skoðuð verður að mínu mati einnig að hafa í huga vilja 

nemenda sjálfra og þeirra líðan í námi. Eins og sjá má síðar í ritgerðinni voru 

viðmælendur mínir allir á sama máli varðandi það að styttingu náms hefði mátt 

framkvæma með öðrum hætti, til dæmis með því að stytta frekar grunnskólann 

um eitt ár þannig að nemendur gætu hafið nám í framhaldsskóla ári fyrr.  

2.2 Samanburður milli landa  

Meðal tillagna sem fram komu í skýrslu nefndar um mótun menntastefnu 

var sú að nemendum verði gert kleift að hefja nám við framhaldsskóla eftir 

níunda bekk eða ári á undan hefðbundinni áætlun. Eins koma fram tillögur um 

að námstími til stúdentsprófs verði styttur úr fjórum árum niður í þrjú ár af 

bóknámsbrautum og að námstími í starfsnámi verði einnig styttur. Þá kemur 

fram að í ýmsum löndum, svosem í Þýskalandi, Danmörku og Bretlandi, ljúki 

nemendur á unglingastigi námi sínu fyrr en hér á landi, sem nemur einu til 

tveimur árum. Mikilvægi þess að íslenskir nemendur séu ekki eftirbátar 

jafnaldra sinna í þessum efnum er undirstrikað og farið yfir það að 

samkeppnishæfni þjóðarinnar felist í góðri menntun. Íslendingar verði því að 

fylgja þeirri þróun sem á sér stað í öðrum vestrænum ríkjum til að standa þeim 

jafnfætis. Einnig er sú staðreynd nefnd að sérhæfing starfa hefur mikið færst 

yfir á háskólastig og til að gera nemendur fyrr og betur undirbúna undir slíkt 

nám sé mikilvægt að skoða námstímann á framhaldsskólastigi í því samhengi 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 18). Í þessu samhengi er ekki síður 

mikilvægt að hafa í huga að nemendur sem hætta í námi strax eftir grunnskóla 

eða bugast af álagi þegar í framhaldsskólann er komið hagnast væntanlega ekki 
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af þessum atriðum. Það er að segja að þeir nemendur sem hætta námi sökum 

álags standa þá ekki jafnfætis jafnöldrum sínum hvað þetta varðar.  

Árið 2002 var gerð samanburðarkönnun á námi og námskröfum á Íslandi, í 

Svíþjóð og í Danmörku, með tilliti til skipulags á námi og námstíma. Ætlunin 

með þeirri vinnu var að komast að því hvernig íslenskir nemendur stæðu í 

samanburði við hin tvö löndin þegar kæmi að lengd náms til stúdentsprófs og 

skipulagi kennslu í framhaldsskólum ásamt ýmsu fleiru. Í Svíþjóð og 

Danmörku voru nemendur alla jafna 12 ár að mennta sig til stúdentsprófs en á 

Íslandi voru nemendur að jafnaði 14 ár í námi til stúdentsprófs. Heildarnámið 

taldi 8815 klukkustundir í Svíþjóð og var þá átt við þann tíma sem tók 

nemendur að klára nám til stúdentsprófs í grunnskóla og framhaldsskóla 

samanlagt. Í Danmörku tók það nemendur 9797 klukkustundir en á Íslandi 

vörðu nemendur 10766 klukkustundum við nám til stúdentsprófs í grunnskóla 

og framhaldsskóla samanlagt.  

Skipting á námsgreinum í framhaldsskólunum var einnig skoðuð. Í ljós kom 

að á Íslandi fór stystur tími í þessar helstu bóklegu greinar og lengstur tími í 

tungumál önnur en ensku og aðrar greinar. Með bóklegum greinum er átt við 

greinar eins og íslensku, ensku, stærðfræði, náttúrufræði og samfélagsgreinar. 

Á meðan Danir og Svíar vörðu um 70% af námstíma sínum í framhaldsskóla í 

bóklegu greinarnar vörðu Íslendingar ekki nema sem nam 54% af námstíma 

sínum í þær (Allyson Macdonald o.fl., 2002, bls. 6).   

Þegar skólakerfin í Danmörku og Svíþjóð voru skoðuð í samanburði við 

íslenska skólakerfið árið 2002, virðist skólakerfið og uppsetning þess vera 

afskaplega flókin í Danmörku. Þar var fræðsluskylda fyrir börn frá sjö til 

fimmtán ára og almennt var um heildstæðan skóla að ræða. Þó var í boði fyrir 

nemendur að sækja svokallaðan framhaldsgrunnskóla í áttunda bekk en 

algengast var að nemendur sæktu hann eftir níunda bekk. Í danska 

grunnskólanum voru semsagt tíu bekkir en fræðsluskyldan náði aðeins yfir níu 

bekki. Í viðbót við þetta var í boði svokallaður 11. bekkur og algengast var að 

nemendur sem þurftu á sérstakri aðstoð að halda sæktu hann. Varðandi 

framhaldsskólann var gengið út frá þeirri hugmynd að hann ætti að veita 

almenna menntun og auka við hæfni nemenda fyrir háskólanám eða nám á 

æðra stigi. Danski framhaldsskólinn skiptist svo í tvennt, það er að segja í 

almennt menntaskólakerfi sem tók að jafnaði þrjú ár og 

starfsmenntunarstúdentspróf sem á þessum tíma tók einnig þrjú ár. Það hafði 

þó breyst frá því sem áður var þegar sú leið tók einungis tvö ár (Allyson 

Macdonald o.fl., 2002, bls. 14–16). 

 Sænska skólakerfið virtist vera mun einfaldara en það danska og líkara því 

íslenska að mörgu leyti. Þar var skólaskylda frá sjö ára til sextán ára en börnum 

bauðst þó að hefja skólagöngu við sex ára aldur. Framhaldsskólinn var almennt 

þrjú ár og námið mjög sveigjanlegt þannig að mögulegt var að laga það að 

hverjum og einum nemanda. Ef nemendur völdu að laga námið þannig að sér 
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gat það lengt nám til stúdentsprófs um eitt og jafnvel tvö ár (Allyson 

Macdonald o.fl., 2002, bls. 19–20). 

Í ljós kom áherslumunur á milli landa sem fólst í því að á Íslandi var 

námskrármarkmiðum skipt í þekkingarmarkmið, leikni– eða færnimarkmið og 

viðhorfamarkmið en í hinum löndunum eru þessi markmið samþætt. Í sömu 

skýrslu eru teknar saman tölur um aldur nemenda við lok stúdentsprófs og þar 

má sjá að á Íslandi og í Danmörku luku flestir stúdentsprófi tuttugu ára á meðan 

nemendur í Svíþjóð kláruðu flestir sitt stúdentspróf nítján ára. Í skýrslunni er 

einnig farið yfir þætti eins og áherslur í námi í löndunum þremur og kemur 

fram að rúmlega helmingur af náminu á Íslandi er helgaður helstu bóklegu 

greinunum og um 34% námsins fara í aðrar greinar og 12% í valgreinar. Þá má 

taka fram að í samanburðarlöndunum fara ekki nema 25% af námstímanum í 

aðrar greinar og valgreinar sem er mun minna en hér á landi, eða 46% námsins 

á þessum tíma. Spyrja má þeirrar spurningar hvort námsárangur ráðist að 

einhverju leyti af þessum þáttum og því er mikilvægt að hafa þá í huga þegar 

um styttingu námstíma til stúdentsprófs er rætt (Allyson Macdonald, o.fl., 

2002, bls. 136–137).  

Þegar stytting náms í framhaldsskóla er rædd er mikilvægt að hafa í huga 

hversu mikil áhrif nemendur geti haft á nám sitt. Í skýrslunni sem vísað er í hér 

að framan er þetta einnig rætt og kemur fram að á Íslandi sé einmitt mikil 

áhersla lögð á að kennarar komi til móts við ólíkar þarfir nemenda. Hins vegar 

sé áhersla lögð á það í Danmörku og Svíþjóð að nemendur geti haft áhrif á nám 

sitt og taki með því ábyrgð á því og þannig sé lagður grunnur að því að 

nemendur séu og verði ábyrgir og virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi.  

Eins og kom fram hér að framan er áherslumunur milli landanna þegar 

kemur að námsmarkmiðum. Á Íslandi er markmiðum skipt meira niður heldur 

en í hinum löndunum tveimur þannig að hér er þeim skipt í þekkingarmarkmið, 

leikni– eða færnimarkmið og viðhorfamarkmið á meðan til dæmis í Svíþjóð 

virðist meiri áhersla vera lögð á að þjálfa færni og hæfni nemenda til að vera 

virkir þátttakendur í því samfélagi sem þeir búa í. Höfundar skýrslunnar benda 

þó á í lok hennar að greining á námskröfum í löndunum þremur hafi byggt á 

námskrám landanna en ekki rannsóknum eða upplýsingum á vettvangi og því 

sé vert að hafa í huga að slíkar upplýsingar gætu gefið aðra mynd af stöðunni 

(Allyson Macdonald, o.fl., 2002, bls. 142–143). Að mínu mati eru viðhorf 

nemenda sjálfra mikilvægur þáttur í þessu samhengi og því vert að hafa í huga 

hvort ekki væri hægt að leggja meiri áherslu á að hlusta á nemendur og þeirra 

skoðanir í meira mæli en nú er gert. 

2.3 Breytt námskipan 

Í Hvítbók, um umbætur í menntun, sem Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið gaf út í júní 2014 (bls. 18), kom fram að Ísland væri 
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sér á báti hvað varðar þá sem ljúka framhaldsskólanámi á tilskildum tíma borið 

saman við hin Norðurlöndin. Þá kom fram að aðeins 44% þeirra sem hófu nám 

í framhaldsskóla á Íslandi árið 2003 hefðu lokið námi á þeim námstíma sem 

áætlaður var, en þá var nám til stúdentsprófs að jafnaði fjögur ár. Einnig komu 

fram upplýsingar um að á Íslandi væri hvað mest brotthvarf úr 

framhaldsskólum miðað við önnur Evrópulönd. Þó er talað um að brotthvarf 

sé ekki skilgreint allsstaðar á sama hátt. Því sé ljóst að umbóta sé þörf á 

íslensku menntakerfi en mikilvægt sé að hafa í huga að ekki sé vænlegt að 

vinna að mörgum breytingum í einu (bls. 20–21). Til að stefna að því að 60% 

nemenda útskrifist úr framhaldsskóla í stað þeirra 44% sem útskrifuðust þegar 

Hvítbók kom út, var lagt til að nám til stúdentsprófs miðist við þrjú ár og að 

starfsnám verði einnig stytt (bls. 3). Fram kom að til þess að nauðsynlegar 

umbætur í menntamálum gætu orðið að veruleika yrðu stjórnvöld að vera skýr 

og taka ákvarðanir varðandi hluti eins og til dæmis styttingu náms í 

framhaldsskólum (bls. 44). 

Í ágúst 2003 kom út skýrsla á vegum menntamálaráðuneytis þar sem mátti 

finna tölulegar upplýsingar um framhaldsskólanemendur og ýmislegt sem 

viðkom námi og rekstri skóla á Íslandi. Í september sama ár kynnti Tómas Ingi 

Olrich þáverandi menntamálaráðherra, skýrsluna. Umræðuþing var opnað á 

menntagatt.is  og þar með hófst almenn umræða um styttingu náms til 

stúdentsprófs. Einnig fengu ýmis félög sem málið varðaði tækifæri til 

umsagnar um skýrsluna (Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 8). Þetta kemur 

fram í skýrslunni „Breytt námsskipan til stúdentsprófs–aukin samfella í 

skólastarfi“ sem kom út árið 2004. Þar koma fram fleiri upplýsingar um 

aðdraganda styttingar náms til stúdentsprófs og farið yfir þá vinnu sem 

verkefnisstjórn og starfshópar á vegum menntamálaráðuneytis unnu til að 

koma styttingu í framkvæmd. Skólameistarar og formenn nemendafélaga sem 

og kennarafélaga voru hvattir til að taka þátt í umræðum um styttinguna og 

óskað var eftir hugmyndum um málið á umræðuþinginu (bls. 9).  

Á vef Alþingis kemur fram að fyrsta formlega skrefið í átt að styttingu 

framhaldsskólans hafi verið tekið þegar ný Aðalnámskrá grunnskóla var gefin 

út í lok árs 2006. Í þeirri endurskoðun sem þá kom út var áhersla lögð á að 

nokkur fög væru sett upp þannig að þau væru á framhaldsskólastigi, eða 12 

einingar alls. Einnig þurfti að uppfylla hæfniviðmið grunnskóla. Þetta kemur 

fram í svari Illuga Gunnarssonar, þáverandi menntamálaráðherra, við 

fyrirspurn Steingríms J. Sigfússonar, Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur og 

Bjarkeyjar Gunnarsdóttur sem þau lögðu fram um framhaldsskólana. 

Fyrirspurn þessi var lögð fram á 144. löggjafarþingi veturinn 2014–2015. Í 

svari Illuga kom fram að árið 2006 fengu framhaldsskólar fjögur ár til 

aðlögunar á breyttri námsskipan. Frumvarp til laga um framhaldsskóla var svo 

lagt fyrir á Alþingi veturinn 2007–2008. Þá var gert ráð fyrir að skólaárið yrði 

lengt og vinnudögum nemenda fjölgað eins og kemur fram hér framar í þessari 

ritgerð. Þá var samið við Kennarasamband Íslands vorið 2014 um breytingar á 
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starfstíma í framhaldsskólum, þá var búið að lengja vinnuár 

framhaldsskólakennara og færa þessar 12 einingar sem átti að færa til 

grunnskólans (þingskjal 815/2014–2015). 

Haustið 2011 var öllum umsækjendum um nám í framhaldsskóla undir 25 

ára tryggð skólavist, að uppfylltum skilyrðum. Þetta var í kjölfar 

átaksverkefnisins Nám er vinnandi vegur sem byggði á tillögum frá 

samráðshópi þingflokka, vinnumarkaðarins og fleiri. Markmið með verkefninu 

var að ná hlutfalli Íslendinga sem höfðu ekki hlotið formlega 

framhaldsmenntun úr 30% niður í 10% fyrir árið 2020 (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2012b, bls. 4).  

2.4 Stökk milli skólastiga 

Í bók Gerðar G. Óskarsdóttur sem gefin var út árið 2012 (bls.7) er fjallað um 

skil skólastiga. Þar má sjá niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í 

fjórum árgöngum á þremur skólastigum, leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, í skólakerfinu á Íslandi. Eins og fram kemur í niðurstöðukafla 

síðar í þessari ritgerð var viðmælendum mínum tíðrætt um „stökkið úr 

grunnskóla yfir í framhaldsskóla“. Því var ákveðið að skoða hvað viðmælendur 

Gerðar höfðu að segja um skilin milli grunnskóla og framhaldsskóla.  

Gerður nefnir til að mynda að framhaldsskólanemendur í hennar rannsókn 

hafi verið spurðir að því hvernig framhaldsskólarnir hafi verið kynntir fyrir 

þeim í grunnskóla. Fram kom að allir þátttakendur í hennar rannsókn höfðu 

sótt einhverskonar kynningar, annaðhvort í húsnæði framhaldsskólans eða í 

sínum eigin grunnskóla þegar fulltrúar framhaldsskólanna höfðu komið 

þangað í heimsókn.  

Þá töluðu þátttakendur í rannsókn Gerðar um að félagslífið hefði verið vel 

kynnt fyrir þeim en þeim þótti kynningu á náminu sjálfu oft ábótavant, jafnvel 

fundist þau fá villandi upplýsingar um ákveðnar brautir og fög. Nefnir Gerður 

að í kynningarefni sínu gangi framhaldsskólar út frá því að það sé mikil 

breyting fólgin í því að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla og að 

nemendum sé ráðlagt að búa sig undir mikil viðbrigði. Einnig nefnir Gerður að 

grunnskólanemum hafi staðið til boða í dágóðan tíma að taka svokallaða 

framhaldsskólaáfanga í grunnskóla, ekki bara í tíunda bekk heldur einnig í 

áttunda og níunda bekk og að nemendur hafi í auknum mæli nýtt sér þann 

valmöguleika (bls. 230–231).  

Í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar má sjá að viðmælendur mínir nefndu að 

slíkt væri af hinu góða og að jafnvel mætti bjóða upp á fleiri slíka 

valmöguleika, það er að segja að hafa meira svigrúm til að taka 

framhaldsskólaáfanga á síðustu árum grunnskólagöngunnar til að flýta fyrir sér 

í námi í framhaldsskólanum.  
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Viðmælendur Gerðar nefndu að erfitt hefði verið að vera í fjarnámi í 

framhaldsskólaáföngum í tíunda bekk og hefðu þau viljað hafa meiri aðgang 

að kennara, ekki bara í tölvutæku formi. Einnig kom fram í sama kafla að 

misjafnt hafi verið hvort nemendur gátu flýtt fyrir sér í framhaldsskólanum 

með því að taka framhaldsskólaáfanga í grunnskóla eftir því hvort nemendur 

hófu svo nám við framhaldsskóla með áfangakerfi eða bekkjarkerfi. Í þeim 

skólum þar sem áfangakerfi var gátu nemendur flýtt fyrir sér í námi en þar sem 

bekkjarkerfi var gátu nemendur sleppt þeim fögum sem þeir höfðu tekið í 

grunnskóla en lentu þá í svokölluðu gati í stundatöflu. Í máli nemendanna kom 

fram að það væri eitthvað misjafnt eftir skólum hvort og hvernig þeir mætu þá 

framhaldsskólaáfanga sem nemendur tóku í grunnskóla og var þó nokkur 

munur á svörum þeirra eftir því hvort um var að ræða framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni (bls. 232–233). Í niðurstöðum 

Gerðar kom einnig fram að lítill munur hafi verið sjáanlegur á starfsháttum 

skólastiga. Einhver munur var á ábyrgð nemenda sjálfra á námi sínu þannig að 

þegar upp í framhaldsskólann var komið fóru nemendur að bera meiri ábyrð á 

námi sínu. Þegar nemendur komu upp í framhaldsskólann urðu áhrif þeirra á 

eigið nám hins vegar minni og möguleikar þeirra til að velja til dæmis 

viðfangsefni minnkaði (bls. 262).  

Árið 2013 lét Mennta– og menningarmálaráðuneytið gera athugun á 

ástæðum brotthvarfs nemenda úr námi við framhaldsskóla á Íslandi. Þar kom 

fram að um 45% nemenda sem innritast í framhaldsskóla á Íslandi í fyrsta sinn 

útskrifast á fjórum árum eða minna. Hlutfallið er mun hærra til dæmis í Noregi, 

eða 57% og í Danmörku, eða 61% (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 3). Ýmsar ástæður fyrir brotthvarfi voru tíundaðar en þær helstu voru 

að nemendur féllu á mætingu, fóru í annan skóla eða fóru að vinna (Mennta– 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 4). Þó voru fjölmargar aðrar ástæður 

sem nemendur í þessari könnun gáfu upp og of langt mál að telja þær upp hér. 

Í skýrslu þessari kom meðal annars fram að það skipti nemendur miklu máli 

að ástæður brotthvarfs þeirra úr námi kæmi fram, meðal annars til að auðvelda 

þeim endurkomu síðar meir og undirstrikar þetta að mínu mati enn frekar 

mikilvægi þess að hlusta á raddir nemenda. 

2.5 Viðbrögð við styttingunni 

Skoðanir fólks á styttingu náms til stúdentsprófs hafa verið misjafnar í gegnum 

tíðina. Má til dæmis nefna grein sem birtist í vefriti Hugvísindasviðs Háskóla 

Íslands þann 25. mars 2014. Þá grein skrifaði Jón Axel Harðarson prófessor 

við Íslensku– og menningardeild HÍ. Þar kom fram að stytting náms til 

stúdentsprófs væri mikilvægt efnahags– og lífskjaramál þar sem það tæki 

íslenska nemendur lengri tíma að ljúka grunnskóla og framhaldsskóla heldur 
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en jafnaldra þeirra í öðrum OECD löndum og þannig kæmust íslenskir 

nemendur seinna út á vinnumarkaðinn en nemendur í samanburðarlöndunum.  

Vill höfundur greinarinnar þó meina að stytting framhaldsskóla hljóti að 

verða til þess fallin að skerða námsefni og leiða þannig til minni menntunar. 

Bendir hann einnig á að háskólar séu í auknum mæli að innleiða inntökupróf 

og að það sé gert vegna þess að háskólar telji stúdentspróf ekki nægilegan 

undirbúning fyrir háskólanám og að stytting framhaldsskólans verði til þess að 

nemendur verði enn verr undirbúnir fyrir háskólanám en áður. Einnig nefnir 

hann að brottfall framhaldsskólanema sé vissulega vandamál en rót þess vanda 

felist ekki í lengd námsins heldur lélegum undirbúningi í grunnskóla, áherslu 

á bóknám í íslensku menntakerfi og sérstökum lífsstíl íslenskra ungmenna. 

Með sérstökum lífstíl á Jón Axel við að íslensk ungmenni vinna mörg hver 

með skóla til að fjármagna fatakaup, skemmtanir og bílakaup, á meðan annars 

staðar tíðkast varla að ungmenni vinni með skóla (Jón Axel Harðarson, 2014). 

Jón Axel kemur inn á marga aðra þætti sem má telja að spili inn í afleiðingar 

þeirrar ákvörðunar að stytta nám til stúdentsprófs en af orðum hans má gefa 

sér að viðhorf hans til styttingar náms til stúdentsprófs hafi ekki verið ýkja 

jákvæð. Tekur hann, máli sínu til stuðnings, dæmi um það hvernig Þjóðverjar 

styttu framhaldsskóla sína um eitt ár og snéru til baka með þá ákvörðun þar 

sem hún gafst að þeirra mati ekki vel. Þegar þessi grein var skrifuð höfðu fleiri 

sambandsríki snúið til baka og lengt framhaldsskóla sína aftur um eitt ár og 

búist var við því að fleiri lönd myndu fylgja í kjölfarið. Þá kemur fram að 

styttingin þar hafi eingöngu verið ákveðin af stjórnvöldum og framkvæmd í 

óþökk foreldra og nemenda. Höfundur vill meina að Íslendingar geti lært af 

þessu og að stytting framhaldsskólans valdi auka álagi á nemendur og hafi 

þannig slæm áhrif á líðan þeirra sem geti valdið því að fleiri flosni upp úr námi. 

Hugnast honum miklu frekar að grunnskólinn verði styttur um eitt ár þannig 

að nemendur geti hafið nám í framhaldsskóla ári fyrr og þannig skerðist ekki 

gæði náms til stúdentsprófs. Þannig væri einnig hægt að stokka upp og 

endurbæta grunnskólanám íslenskra nemenda og þykir höfundi ekki vanþörf á 

því (Jón Axel Harðarson, 2014).  

Almennt fóru framhaldsskólar á Íslandi að kenna eftir þriggja ára námskrá 

haustið 2015 og vorið 2018 úrskrifuðust því nokkuð margir 

framhaldsskólanemendur eftir þriggja ára nám til stúdentsprófs. Á heimasíðu 

Menntaskólans á Akureyri má sjá að stytting náms til stúdentsprófs var rædd 

þegar skólastjórnendur skólans sátu fyrir svörum varðandi hana í janúar 2016. 

Þá var stefnt að því að byrja að kenna eftir þriggja ára námskrá þá um haustið, 

eða á haustönn 2016. Þá kemur fram á síðunni að Menntaskólinn  á Akureyri 

vann að styttingunni í samstarfi við Kvennaskólann í Reykjavík, sem hóf að 

kenna eftir þriggja ára námskrá árið 2009. Kvennaskólinn hafði því talsverða 

reynslu af þriggja ára námskrá þegar Menntaskólinn á Akureyri fór að kenna 

eftir slíkri (Menntaskólinn á Akureyri, 2016). Fleiri skólar höfðu þá einnig 

boðið upp á þriggja ára námsbrautir, eða Menntaskóli Borgarfjarðar, 
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Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ og Menntaskólinn á Tröllaskaga (mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2019–2020, bls. 7).  

Það gekk eftir að fyrstu nemendur Menntaskólans á Akureyri hófu nám í 

þriggja ára kerfinu haustið 2016. Á heimasíðu skólans kemur fram að um 

miðjan vetur 2017–2018 hafi fyrsti hópurinn sem hóf nám í þriggja ára kerfinu 

verið hálfnaður að sínu stúdentsprófi og að nám þeirra í þriggja ára námskrá 

hafi fram að því gengið vel. Því má segja að þriggja ára kerfið hafi farið nokkuð 

vel af stað í Menntaskólanum á Akureyri (Menntaskólinn á Akureyri, 2018a). 

 Í bréfi sem Davíð Snær Jónsson skrifar í Vísi þann 2. febrúar 2018 kemur 

fram að ýmislegt hafi mátt betur fara við innleiðingu þriggja ára kerfisins. Í 

ályktun sem samþykkt var á sambandsstjórnarfundi Sambands íslenskra 

framhaldsskólanema 11.–12. nóvember árið 2017, segir meðal annars að í 

skólakerfinu sé almennur skortur á þekkingu og reynslu á þriggja ára kerfinu 

og því séu kennarar oft óskipulagðir og óöruggir. Einnig sé skortur á þekkingu 

á hæfniþrepaskiptingu og nemendur oft með lélegan grunn til áframhaldandi 

náms úr þriggja ára kerfinu. Einnig kemur fram að álag á nemendur sé mikið 

og því nái þeir oft ekki að sinna náminu svo vel sé. Persónulegar skyldur 

nemenda þurfi oft að víkja og að félagsleg einangrun geti hæglega fylgt í 

kjölfar styttingarinnar. Telja nemendur nauðsynlegt að starfshópur fagfólks og 

hagsmunaaðila skoði kerfið í heild og að kostir og gallar þriggja ára kerfisins 

verði metnir með hagsmuni nemenda í huga. Að lokum er boltinn gefinn til 

Lilju Alfreðsdóttur mennta– og menningarmálaráðherra (Davíð Snær Jónsson, 

2018).  

Árið 2018 kom út skýrsla á vegum Verzlunarskóla Íslands þar sem úttekt á 

þriggja ára náminu var rædd. Í þeirri skýrslu kom fram að skólastjórnendur 

hefðu viljað að stjórnvöld gerðu slíka úttekt en engin slík vinna hefði farið fram 

á vegum yfirvalda menntamála. Því var ákveðið að Verzlunarskóli Íslands 

gerði slíka úttekt sjálfur. Að henni komu starfsmenn skólans og utanaðkomandi 

aðstoð var fengin frá fyrirtækinu Maskínu, til að auka áreiðanleika 

úttektarinnar (Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 2).  

Í skýrslunni kemur fram að skólastjóri hafi í fyrstu verið mótfallinn 

styttingu framhaldsskólans og þá helst vegna þess að hann var sannfærður um 

að námsefni fjögurra ára kæmist illa fyrir á þremur árum. Þá varð fljótlega ljóst 

að sögn skólastjóra, að skera þyrfti niður eitthvað námsefni. Til að stytting 

þessi yrði framkvæmanleg þurfti meðal annars að lengja skólaárið um fimm 

daga, auka símat í einhverjum fögum og sleppa þá lokaprófum í einhverjum 

tilfellum. Með þessu væri hægt að fækka prófadögum og fjölga á móti 

kennsludögum og með því að þjappa saman námsefni í einhverjum fögum væri 

hægt að koma fyrir nægjanlegum fjölda eininga til stúdentsprófs. Starfshópur 

kennara við skólann sendi svo Mennta– og menningarmálaráðuneytinu 

stúdentsbrautir til staðfestingar árið 2014, fyrstu nemendur í þriggja ára kerfinu 

hófu svo nám árið 2015 og útskrifuðust fyrstu nemendur úr því kerfi vorið 2018 

(Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 3).  



15 

Í grein Guðrúnar Ragnarsdóttur þar sem hún skoðar viðbrögð 

framhaldsskólans við breytingum kemur meðal annars fram að kennarar í 

hennar rannsókn voru yfirleitt mótfallnir breytingum og að innan 

kennarastéttarinnar mætti finna íhaldssemi. Sérstaklega voru eldri og reyndari 

kennarar nefndir í þessu samhengi og komu þessi viðhorf fram hvort sem var 

hjá kennurum eða skólastjórnendum (Guðrún Ragnarsdóttir, 2018, bls. 6). Þá 

kemur fram að ef breytingar í skólum komi úr ytra umhverfi takist þær ekki 

alltaf eins og til var ætlast og að kennarar eigi það til að hafna breytingum. 

Stjórnendur skólanna nefndu einnig að erfitt væri að hrinda í framkvæmd 

breytingum að skipunum menntayfirvalda og að ólík menning innan skólanna 

og viðhorf starfsfólks væru meðal áhrifaþátta þegar að breytingum kæmi 

(Guðrún Ragnarsdóttir, 2018, bls. 15).  

Í úttekt Verzlunarskólans var farið yfir námsfyrirkomulagið í nýja kerfinu 

og uppsetningu á stökum fögum. Í lok skýrslunnar var svo farið yfir viðtöl sem 

tekin voru við nemendur og kennara skólans og þeirra viðbrögð við 

styttingunni rædd. Kemur þar meðal annars fram að kennurum hafi almennt 

fundist styttingin hafa verið til góðs. Þó voru einhverjir sem sáu tækifæri til að 

gera betur með því að þróa áfram og betrumbæta þriggja ára kerfið. Kennarar 

ræddu um að álag á nemendur væri óneitanlega meira en að nemendur sem 

hefðu mætt í skólann í upphafi þriggja ára kerfisins hefðu verið tilbúnir í mikla 

vinnu og móttækilegir fyrir því að læra. Til að koma til móts við nemendur var 

ákveðið að minnka álagið á fyrsta ári og auka á móti álagið á öðru og þriðja 

ári. Fljótlega kom þó í ljós að ekki væri þörf á því þannig að áföngum var dreift 

meira yfir árin og álagi þar með dreift jafnar. Einnig töluðu kennarar um að 

aukið símat þýddi meira álag á kennara en flestir voru sammála um að símat 

hentaði vel í sumum áföngum en síður í öðrum (Verzlunarskóli Íslands, 2018, 

bls. 12). 

 Helstu niðurstöður úttektarinnar voru þær að nemendur úr þriggja ára 

kerfinu komu betur út úr prófum sem voru lögð fyrir bæði nemendur úr þriggja 

ára kerfinu og fjögurra ára kerfinu. Þá kom fram að starfsfólki skólans fannst 

almennt hafa tekist vel til við styttingu náms til stúdentsprófs. Símat hafði að 

mati nemenda neikvæð áhrif á félagslíf þeirra. Að mati kennara hafði símat í 

för með sér aukið álag á þeirra vinnu og töluðu kennarar um að kennsluhættir 

og námsmat hafi breyst í kjölfar styttingar. Ekki kemur fram í þessari úttekt 

hvort það stafi beint af styttingu framhaldsskólans eða hvort um eðlilega þróun 

í skólastarfi sé að ræða (Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 14). Má þó geta sér 

til um að báðir þættir komi til, það er að segja að eðlileg þróun í skólastarfi 

leiði af sér breytta starfshætti og að stytting námsins hafi einnig eitthvað þar 

um að segja. Í skýrslunni má sjá að bæði nemendur og starfsfólk þessa tiltekna 

skóla séu nokkuð ánægð með styttinguna og að vel hafi tekist til í þessu tilfelli 

að minnsta kosti. Að mínu mati mætti gera slíkar úttektir í fleiri skólum og er 

það von mín að slíkt verði gert. 
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Á 149. löggjafarþingi 2018–2019 lagði Helga Vala Helgadóttir fram beiðni 

um skýrslu frá mennta– og menningarmálaráðherra um árangur og áhrif 

styttingar námstíma til stúdentsprófs. Fleiri komu að beiðninni eða Albertína 

Friðbjörg Elíasdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson, 

Guðmundur Andri Thorsson, Logi Einarsson, Oddný G. Harðardóttir, Andrés 

Ingi Jónsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Spurt var um hvaða áhrif styttingin 

hefði á nám nemenda og undirbúning fyrir háskólanám. Einnig var spurt hvort 

brottfall hafi aukist úr framhaldsskólum vegna styttingarinnar,  var þá 

sérstaklega vísað til skóla þar sem bekkjardeildir væru. Þá var spurt um áhrif 

styttingarinnar á þátttöku framhaldsskólanema í tómstundastarfi og 

atvinnuþátttöku framhaldsskólanema, hvaða áhrif styttingin hefði á almenna 

líðan framhaldsskólanema og starfsfólks framhaldsskóla og hvaða áhrif 

styttingin hefði á rekstur framhaldsskólanna (þingskjal 1497/2018–2019).  

Í skýrslu og svari mennta– og menningarmálaráðherra við beiðni Helgu 

Völu kemur fram að erfitt sé að leggja mat á áhrif styttingarinnar þegar ekki 

lengri tími sé liðinn, en þó bendi vísbendingar til þess að meðaleinkunnir 

nemenda sem útskrifist af þriggja ára stúdentsprófsbrautum séu lægri en þeirra 

nemenda sem höfðu útskrifast af fjögurra ára stúdentsprófsbrautum. Einnig 

kemur fram að þátttaka nemenda í félags– og tómstundastarfi sé ívið minni, 

sem og íþróttaiðkun nemenda, en þó tekið fram að munurinn sé ekki mikill. 

Einnig kemur fram að andlegri heilsu nemenda hafi hrakað að einhverju marki 

og þá aðallega hjá stúlkum. Þó er tekið fram að rekja megi þá þróun lengra 

aftur í tímann heldur en sem nemur styttingu námstíma til stúdentsprófs. Hvað 

varðar brotthvarf nemenda frá námi kemur fram að það hafi lítillega minnkað 

ef miðað sé við nýnema og horft til áranna 2010 til 2018. Líðan starfsfólks 

virðist vera betri ef marka má mælingar og hvað varðar rekstur 

framhaldsskólanna má sjá að heildarframlög til þeirra hafa ekki lækkað og að 

nemendur séu nú færri, þannig að framlag til hvers nemanda er í raun hærra nú 

en áður (þingskjal 1491/2019–2020).  

Af köflunum hér að framan má sjá að mikil vinna hefur farið fram í 

aðdraganda styttingar náms til stúdentsprófs. Mun meira hefur verið gert og 

mikið af gögnum til sem ekki verður farið yfir hér, enda allt of langt mál að 

rekja það allt frekar. Markmið þessarar rannsóknar er eins og áður hefur komið 

fram, að leitast við að komast að viðhorfum og sjónarmiðum nemenda sjálfra 

og gefa þeim tækifæri til að koma sínum upplifunum í orð. Því er áherslan á 

þeirra rödd mikil og eru rannsóknarspurningar verkefnisins eftirfarandi: Hvort 

er meira álag í námi á nemendum sem taka stúdentsprófið sitt á þremur árum 

eða nemendum sem taka stúdentsprófið sitt á fjórum árum? Hvort eru 

nemendur úr þriggja ára eða fjögurra ára kerfinu jákvæðari í viðhorfum sínum 

gagnvart styttingunni? Vonaðist ég til að fá svör við þessum spurningum með 

samtölum við nemendur og byggja þá niðurstöður á viðhorfum og upplifunum 

þeirra sjálfra.  
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3. Aðferðir 

Hér er farið yfir þær aðferðir sem voru notaðar í rannsókninni. Þar sem 

markmið rannsóknarinnar var að komast að viðhorfum, sjónarmiðum og 

skoðunum nemenda varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu og 

rýnihópaviðtöl tekin. Þannig aðferð gerir rannsakanda kleift að kafa djúpt í 

efnið og nálgast viðmælendur á þann hátt sem erfitt er með öðrum aðferðum. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum getur rannsakandi öðlast djúpan skilning á 

viðfangsefninu og persónuleg tengsl geta myndast á milli rannsakanda og 

viðmælenda. Því var þessi aðferð valin og vonaðist ég til þess að geta myndað 

þessi tengsl við viðmælendur mína og kom í ljós að það gekk vonum framar.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var stuðst við rýnihópaviðtöl sem flokkast undir eigindlega 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research). Í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna er farið yfir rýnihópa (e. focus groups) sem er „hópur fólks með 

ákveðin einkenni [sem] kemur saman og ræðir á markvissan hátt um ákveðið 

efni“ (bls. 299). Einnig er talað um að rýnihópar eða hópviðtöl séu 

rannsóknaraðferð sem er notuð þegar ætlunin er að öðlast skilning á viðhorfum 

og reynslu ákveðins hóps fólks (Sóley S. Bender, 2013, bls. 299–300). Þegar 

rýnihópaviðtöl eru framkvæmd eða viðtöl við hóp fólks á þennan hátt, er 

einhver sem stýrir viðtalinu og leiðir það frekar en að spyrja beinna spurninga. 

Oft er það rannsakandi sem tekur að sér að stýra umræðum, stundum hefur 

rannsakandi með sér aðstoðarmanneskju og stundum eru rýnihópar 

„sjálfstýrðir“ (e. self–moderating), þannig að þá tekur einn meðlimur hópsins 

að sér að stýra umræðum (Braun og Clarke, 2013, bls. 108). Ákvörðun var 

tekin um að fara þá leið í þessari rannsókn að tala við rýnihópa frekar en til 

dæmis að taka einstaklingsviðtöl, til að skapa umræður um málefni og fá 

nemendur til að ræða sín á milli. Markmiðið með því var að fá skoðanir 

nemenda upp á yfirborðið og að ég myndi fræðast af þeim sem og þau hvert af 

öðru. Einnig vonaðist ég til að vettvangur myndi skapast fyrir þátttakendur til 

að rökstyðja mál sitt og skoðanir sínar.  

Í Handbók í aðferðafræði rannsókna er einnig farið yfir muninn á 

eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Þegar stuðst er við megindlegar 

aðferðir í rannsóknum er meginreglan sú að við viljum alhæfa frá úrtaki yfir á 

þýði og við viljum fá lýsandi niðurstöður um hópinn sem við erum að skoða. 
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Einnig viljum við fá tölfræðilegar upplýsingar til að geta metið tengsl á milli 

breyta og/eða finna orsakasamband. Hins vegar þegar stuðst er við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir er talað um að þá viljum við fá meiri og dýpri skilning á 

viðfangsefninu sem við erum að skoða og með þeirri aðferð viljum við skoða 

reynslu fólks og upplifun frekar en tölfræðilegar upplýsingar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–237). Það er sú aðferð sem var notuð við þessa 

rannsókn, einmitt til að ég fengi að skyggnast inn í upplifun og skoðanir 

nemenda sjálfra varðandi styttingu námsins og þær áskoranir sem nemendur 

takast á við í kjölfar þeirrar styttingar. Einnig var von mín að nemendur myndu 

með þessu fá tækifæri til að skiptast á skoðunum og tala saman um 

áskoranirnar við námið og styttinguna. Þannig vonaðist ég til að nemendur 

fengju innsýn í upplifun og líðan samnemenda sinna og þeir gætu með því gert 

sér grein fyrir því að þeirra eigin upplifun og þeirra eigin tilfinningar ættu 

fyllilega rétt á sér.  

Til að hefja umræður var hafður viðtalsrammi (sjá fylgiskjal 3) til hliðsjónar 

sem nemendur fengu ekki að sjá heldur notaði ég hann til að styðjast við. Í 

honum eru spurningar á borð við úr hvoru kerfinu viðkomandi hópur útskrifist, 

hvort einstaklingar innan hópanna hafi upplifað mikið álag í námi sínu og hvort 

þeir telji sig hafa upplifað meira eða minna álag heldur en nemendur í hinu 

kerfinu og svo framvegis. Einnig eru þar spurning sem lúta að iðju nemenda 

utan skóla, hvort viðkomandi stundi íþróttir utan skóla, vinnu eða annað 

félagsstarf. Þennan spurningaramma má finna, eins og áður sagði, í viðauka í 

lok ritgerðarinnar. 

Þegar eigindleg viðtöl eru tekin er grundvallaratriði að þátttakendur fái að 

tjá sig eins frjálslega og mögulegt er, innan þess ramma sem rannsakandi setur 

og rúmast innan rannsóknarspurninganna. Ólíkt frjálslegu spjalli hafa 

eigindleg viðtöl skýran tilgang og krefjast slík viðtöl mikils undirbúnings 

(Helga Jónsdóttir, bls. 145). Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að hafa í 

huga að ekki er leitast eftir réttum eða röngum svörum heldur er markmiðið að 

upplifun og sjónarhorn viðmælanda komi fram og jafnvel það getur breyst dag 

frá degi (Braun og Clarke, 2013, bls. 6). Því voru nemendur upplýstir um það 

að engin rétt eða röng svör væru við þeim spurningum sem spurðar voru heldur 

væri verið að leitast eftir þeirra upplifunum, reynslu og skoðunum. Nemendur 

voru hvattir til að svara eftir eigin sannfæringu og þeim sagt að mikilvægt væri 

að fá þeirra sjónarmið á framfæri. Ég gætti þess þó að viðtölin færu ekki út um 

víðan völl og að allir héldu sig nokkurn veginn við viðfangsefnið. Í upphafi 

viðtala var farið yfir hvað mikill tími væri áætlaður í viðtölin og gætti ég þess 

að eftir þeim tímaramma væri farið.  

Í lok viðtala bað ég þátttakendur um að fylla út stutta spurningalista (sjá 

fylgiskjal 4) þar sem spurt var út í bakgrunn þeirra, sem voru svo notaðir við 

úrvinnslu gagna, þar sem aldur þátttakenda kemur fram, hvort þeir voru í 

þriggja ára kerfinu eða fjögurra ára kerfinu og fleira sem nýttist við úrvinnslu.  
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3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í Menntaskólanum á Akureyri og 

samanstóðu rýnihóparnir annars vegar af nemendum sem munu útskrifast og 

voru útskrifaðir úr svokölluðu þriggja ára kerfi og hins vegar nemendum sem 

útskrifuðust úr fjögurra ára kerfinu. Við val á þátttakendum var notast við 

svokallað hentugleikaúrtak. Þegar talað er um hentugleikaúrtak er átt við að 

rannsakandi finnur þátttakendur sem henta viðfangsefni rannsóknarinnar, í 

þessu tilfelli nemendur framhaldsskóla. Úr hópnum sem uppfyllir skilyrði til 

þátttöku eru svo valdir þátttakendur (Creswell, 2012, bls. 144). Þá var að beiðni 

rannsakanda sendur út tölvupóstur á nemendur sem uppfylltu þessi skilyrði (sjá 

fylgiskjal 1). Var það gert í samstarfi við viðkomandi skóla og sá starfsfólk 

skólans um þá framkvæmd. Var þetta gert tímanlega eða vel fyrir útskrift vorið 

2019. Ástæðan fyrir því var sú að ég vildi ná til nemenda og láta þá vita af 

þessari vinnu áður en þeir myndu útskrifast og fara hver í sína áttina. Eitt 

rýnihópaviðtal fór fram á vorönn 2019 og hin þrjú á vorönn 2020. Í 

kynningarbréfi komu fram dagsetningar sem stefnt var á í upphafi, en við vinnu 

gagnaöflunar og við ritgerðina í heild breyttust þessar dagsetningar. Það kemur 

þó ekki að sök þar sem innihald kynningarbréfsins er það sem skiptir máli í 

þessu samhengi.  

Heildarfjöldi þátttakenda var 15 talsins og skiptust þeir í fjóra rýnihópa með 

þrjá til fímm þátttakendur í hverjum hóp. Í hópi eitt voru þrír drengir sem allir 

höfðu útskrifast úr fjögurra ára kerfinu. Í hópi tvö voru þrjár stúlkur sem einnig 

höfðu útskrifast úr fjögurra ára kerfinu. Í hópi þrjú voru tveir drengir og þrjár 

stúlkur sem voru á síðustu önn í sínu námi og í hópi fjögur voru þrjár stúlkur 

og einn drengur sem höfðu öll útskrifast úr þriggja ára kerfinu. Þessir 

einstaklingar voru valdir úr þeim hópi nemenda sem uppfylltu skilyrði til 

þátttöku, til að fá reynslusögur úr báðum kerfum, þriggja ára kerfinu og 

fjögurra ára kerfinu. Einnig reyndi ég að hafa kynjahlutfall þátttakenda nokkuð 

jafnt til að fá mynd að hugmyndum og upplifunum kynjanna jafnt og þar sem 

drengir í rannsókninni voru sjö og stúlkur átta tókst það vel, það er að segja að 

halda kynjahlutfalli jöfnu. Nemendum úr þriggja og fjögurra ára kerfinu var 

ekki blandað saman í rýnihópa þar sem ætlunin var að ræða við þau upplifun 

þeirra sjálfra á því kerfi sem þau voru í og að skapa þannig umræður innan 

hópanna þar sem þátttakendur áttu það sameiginlegt úr hvoru kerfinu þeir væru 

að útskrifast.  

Eins og áður sagði voru þátttakendur valdir þannig að nemendur fengu 

sendan tölvupóst með boði um þátttöku. Einnig var notast við svokallað 

snjóboltaúrtak sem virkar þannig að þeir þátttakendur sem þiggja boð um 

þátttöku eru beðnir um að benda á fleiri mögulega þátttakendur (Creswell, 

2012, bls. 146). Þeir nemendur sem í upphafi samþykktu þátttöku eftir að hafa 

fengið tölvupóst frá skólanum töluðu svo við sína skólafélaga og létu þannig 

orðið berast. Ég setti mig svo í samband við þá nemendur sem hann vissi að 
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höfðu heyrt af rannsókninni á þennan hátt og bauð þeim þátttöku. Það gekk í 

langflestum tilfellum vel og flestir sem ég talaði við samþykktu þátttöku. 

Nemendum var tilkynnt um nafnleynd og þeim boðið að skrifa undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku (sjá fylgiskjal 2), þar sem einnig kom fram að nöfn 

þeirra kæmu hvergi fram í gögnum rannsóknarinnar. Við úrvinnslu gagna 

fengu þátttakendur svo gervinöfn til aðgreiningar hver frá öðrum en rétt nöfn 

þeirra koma hvergi fram, hvorki í ritgerðinni sjálfri né í fylgigögnum. Þeim 

gögnum þar sem þátttakendur skrifuðu sín eigin nöfn, til dæmis eyðublaði 

upplýsta samþykkisins (sjá fylgiskjal 2), var eytt um leið og úrvinnslu gagna 

var lokið. Þetta var gert til að tryggja enn frekar nafnleynd við þátttakendur 

eins og þeim var lofað við upphaf rannsóknar.  

3.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Vinna við þessa rannsókn hófst á miðri önn vorið 2019. Þá sendi ég 

skólastjórnendum Menntaskólans á Akureyri póst og viðraði þessa hugmynd. 

Skólastjórnendum leist vel á hugmyndina og samþykktu að hitta höfund í smá 

spjall varðandi rannsóknina. Í mars 2019 fór ég svo á fund með 

skólastjórnendum þar sem þessi hugmynd var rædd frekar og í framhaldi af því 

sendu skólastjórnendur póst á nemendur varðandi þátttöku í rýnihópaviðtölum.  

Gögnum var safnað með rýnihópaviðtölum. Framkvæmd voru alls fjögur 

rýnihópaviðtöl, tvö viðtöl voru tekin við nemendur sem voru útskrifaðir úr 

fjögurra ára kerfinu, eitt viðtal var tekið við hóp nemenda sem var útskrifaður 

úr þriggja ára kerfinu og eitt viðtal var tekið við hóp nemenda sem var enn í 

námi og var á sínu síðasta ári í þriggja ára kerfinu.  

Með rýnihópaviðtölunum vonaðist ég til að fá í gang lifandi umræður milli 

nemenda um málefnið, hvaða skoðanir þeir hefðu á því að námið skyldi hafa 

verið stytt, hvort þeir hefðu gert sér einhverjar hugmyndir um ástæður þess að 

námið var stytt og hvort þeir hefðu einhverjar hugmyndir um hvort það ætti að 

halda í það fyrirkomulag, breyta því enn frekar eða fara aftur í farið sem námið 

var í, það er að segja að nemendur tækju stúdentspróf á fjórum árum. Einnig 

voru nemendur beðnir um að velta vöngum yfir því hvort hægt væri að setja 

nám til stúdentsprófs upp á annan hátt en gert er í dag.  

Spurningar í viðtalsramma voru að mestu leyti opnar þó svo hægt hefði 

verið að svara einhverjum þeirra með já eða nei svörum. Flestar spurningarnar 

voru þó settar upp þannig að já og nei svör hefðu ekki virkað heldur urðu 

þátttakendur að svara með eigin vangaveltum og skoðunum. 

Þegar viðtölum var lokið voru þau afrituð og þeim svo eytt til að tryggja 

trúnað og nafnleynd við þátttakendur. Nöfn þátttakenda koma hvergi fram og 

var þátttakendum gert ljóst í upphafi að þeir hefðu rétt á að hætta þátttöku 

hvenær sem er án nokkurra eftirmála.  
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Vorið 2019 voru viðtalsrammar forprófaðir og fór það þannig fram að 

sjálfboðaliðar mættu á heimili rannsakanda og gafst þeim kostur á að koma 

með athugasemdir um spurningarnar og vangaveltur um rannsóknina í heild. 

Voru sjálfboðaliðar valdir eftir hentugleika varðandi rannsóknina og þeim var 

boðið að taka þátt sem aðstoð við rannsakanda í þessari vinnu. Vinna við 

forprófun viðtalsrammans nýttist einnig við að taka tímann á framkvæmd 

viðtala og endurskoða svo rammann með það fyrir augum að viðtölin sjálf 

tækju ekki of langan tíma. Var miðað við að rýnihópaviðtölin sjálf tækju ekki 

meira en um það bil 45 mínútur eða í mesta lagi klukkutíma. Þetta gekk eftir 

og voru öll viðtölin innan tímamarka fyrir utan eitt sem tók rétt rúman 

klukkutíma, þó ekki nema sem nemur nokkrum mínútum. Viðtölin hefðu þó 

öll getað tekið lengri tíma þar sem andrúmsloftið í þeim öllum varð létt og 

skemmtilegt og þátttakendur hefðu getað talað um viðfangsefnið við 

rannsakanda miklu lengur. Ekki þarf að taka fram að ég hefði getað varið miklu 

lengri tíma með þátttakendum.  

3.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla á gögnum fór þannig fram að öll viðtöl voru afrituð um leið og þau 

höfðu farið fram. Eftir það var viðtölum eytt til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur. Við afritun skráði ég niður alla punkta sem höfðu verið teknir 

niður á meðan á viðtölunum stóð, sem og vangaveltur mínar um viðtölin, 

þátttakendur, andrúmsloftið sem skapaðist í viðtölunum, hvernig gekk að 

koma umræðum af stað, líkamstjáningu þátttakenda og hvort þátttakendur hafi 

verið opnir og tilbúnir að tjá sig frjálslega um málefnið. Viðtölin voru svo lesin 

yfir aftur og aftur til að ég gæti áttað mig á þemum ef einhver væru og hvort 

skoðanir og álit viðmælenda kæmu skýrt og greinilega fram.  

Í eigindlegum rannsóknum eru gögnin skoðuð ítrekað þegar gagnaöflun er 

lokið, til að átta sig á hvort einhver þemu eða þrástef birtist í gögnunum. Orð, 

setningar og málsgreinar eru greind með þetta fyrir augum og þarf að lesa gögn 

í svona rannsóknum margoft yfir til að átta sig vel á því hvað er mikilvægt að 

taka úr (Creswell, 2012, bls. 18). Braun og Clarke (2006, bls. 16–23) tala um 

sex þrep þemagreiningar og eru þau eftirfarandi: 

1. Hér kynnist rannsakandi gögnunum vel og vandlega með því að lesa 

þau ítrekað vel og vandlega yfir. 

2. Í þessu þrepi eru gögnin kóðuð þannig að rannsakandi reynir að finna 

mynstur í þeim.  

3. Hér leitar rannsakandi að þemum í gögnunum eða greinir gögnin öllu 

heldur, byggir á þeim kóðum sem hann hefur komist að í fyrra þrepi.  
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4. Í þessu þrepi endurskoðar rannsakandi þemun og ber saman þemun og 

kóðana úr fyrri þrepum. Gagnasafnið er endurskoðað með það fyrir 

augum að sjá hvort þemun passi við söguna sem gögnin segja.  

5. Í fimmta þrepi eru þemun skilgreind og þeim gefin nöfn.  

6. Í þessu þrepi ættu þemun að vera fullunnin og hægt að setja þau fram 

skriflega, það er að segja skrifa þau upp. Mikilvægt er að gera það á 

þann hátt að þau segi sögu gagnanna sjálfstætt.  

Þetta var gert og eftir að hafa lesið gögnin yfir mörgum sinnum og farið í 

gegnum þemagreiningu af þessu tagi fundust loks nokkur þemu sem voru 

áberandi í gegnum allt gagnasafnið. Þemun sem byggt var á við úrvinnslu 

gagnanna voru eftirfarandi: félagslífið, svefn ungmenna í framhaldsskólum, 

álag í námi, þroski ungmenna og áhrif álags á þroska, ástæður styttingar náms 

til stúdentsprófs, skipulag náms og hvað er jákvætt við styttinguna.  

Hugmyndir um þetta viðfangsefni vöknuðu þegar ég heyrði á tal nokkurra 

nemenda um styttingu náms til stúdentsprófs. Af þeim samtölum mátti ætla að 

nemendur væru frekar óánægðir með styttingu þessa og því var ákveðið að 

skoða það nánar. Einnig var tilgangurinn með því að taka þetta viðgangsefni 

fyrir að gefa nemendum rödd varðandi málefnið og tækifæri til að tjá skoðanir 

sínar á markvissan hátt. Að auki var tilgangurinn að sjá hvort nemendur hefðu 

sjálfir hugmyndir um útfærslu á náminu sem kæmi betur út fyrir þau að þeirra 

mati og hvort þau hefðu sjálf hugmyndir um það hvernig væri hægt að minnka 

álag á þau í námi. Af þeim samtölum sem ég heyrði mátti álykta sem svo að 

nemendur væru frekar ósáttir við þessa styttingu eins og áður sagði, og voru 

helstu rökin fyrir því að álag sé of mikið á nemendur. 

Vinnan við gagnaöflun gekk afskaplega vel og mynduðust í öllum tilfellum 

líflegar og skemmtilegar umræður og myndaðist að mínu mati alltaf mikið 

traust á milli mín og viðmælenda minna. Var það álit allra þátttakenda að vel 

hafi tekist til og að svona samtöl við nemendur mættu vera tíðari og sögðu þeir 

sjálfir að þeim fyndist mikilsvert að upplifa að á þá væri hlustað. 

 

3.5 Siðferði rannsókna 

Í öllum rannsóknum verður að huga að siðferði þannig að einkalíf og réttindi 

þátttakenda sé virt. Gæta verður að hagsmunum allra sem taka þátt í 

rannsóknum og er með öllu rangt að valda öðrum þjáningu. Nauðsynlegt er að 

velta fyrir sér spurningum eins og hvort þátttaka í rannsókninni feli í sér 

einhverja áhættu fyrir þátttakendur, og ef hún geri það hvort hún sé 

réttlætanleg, hvort þátttakendur séu vel upplýstir um að þátttaka þeirra sé þeim 

algjörlega valfrjáls og að þeir taki ákvörðun um þátttöku af fúsum og frjálsum 
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vilja og hvort þátttakendur geti hætt þátttöku hvenær sem er án allra eftirmála 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71–72).  

Því var skýrt tekið fram í upphafi viðtala sem fóru fram í tengslum við þessa 

rannsókn að öllum sé heimilt að hætta við þátttöku hvenær sem er í ferlinu án 

nokkurra eftirmála. Einnig voru þátttakendur beðnir um að gefa samþykki sitt 

fyrir þátttöku áður en viðtölin hófust og þeim gert ljóst að nöfn þeirra myndu 

hvergi koma fram í neinum gögnum tengdum rannsókninni (sjá fylgiskjal 2). 

Tölvupóstum og öðrum samskiptum milli rannsakanda og þátttakenda var eytt 

um leið og slíkt hafði þjónað sínum tilgangi og reyndi ég sem rannsakandi að 

gera allt sem í mínu valdi stóð til að koma í veg fyrir að hægt yrði með 

einhverju móti að rekja svör til þátttakenda. Nafn skólans sem um ræðir mun 

koma fram í skýrslunni en eingöngu vegna takmarka sem óhjákvæmilega 

fylgja rannsókn af þessu tagi. Þar á ég við að rannsóknarefnið er þess eðlis að 

mjög auðvelt væri að rekja það til skólans og því var sú ákvörðun tekin að vera 

opin með það frá upphafi um hvaða stofnun væri að ræða.  

Leyfi fyrir verkefni þessu sem og viðfangsefninu fékkst frá umsjónarmanni 

meistaraverkefna við Háskólann á Akureyri sem og leiðbeinanda um miðbik 

vorannar árið 2019. 

Í siðareglum Háskólans á Akureyri kemur fram að heiðarleika og góðs 

siðferðis sé ávallt gætt í rannsóknum og var það gert eftir bestu getu í þessari 

rannsókn. Þar kemur líka fram að persónuverndar sé gætt og að hagsmunir 

þeirra sem taka þátt í rannsóknum okkar sem og réttindi séu eitthvað sem 

verður að standa vörð um. Einnig kemur fram á heimasíðu HA að 

hugverkaréttindi séu virt með því að við eignum okkur ekki hugverk annarra 

og að ávallt sé vísað til heimilda (Háskólinn á Akureyri, e.d.). Hef ég farið eftir 

þessum reglum í hvívetna og eftir minni bestu getu og vitund.  
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4. Niðurstöður 

…en svo á sama tíma þá er þetta búið að vera alveg, ég er búin að finna 

fyrir miklu álagi og ég er ekki sterkasti námsmaðurinn og kannski ekki 

sú metnaðarfyllsta þannig að ég finn kannski aðeins meira fyrir því en 

mér finnst alveg búið að vera ruglað álag og sérstaklega eins og á 

seinustu önn þá var ég þá var ég líka bara í símatsáföngum og það var 

bara bjálað að gera alla önnina, bara próf og ritgerðarskil og 

tímaritgerðir í hverri einustu viku og ég gat náttúrlega verið að vinna 

bara aðra hverja helgi og ég stundaði ekki neinar íþróttir eða í 

einhverjum svona áhugamálum sem ég stundaði vikulega eða neitt sko, 

þannig að ég var bara ekki að gera neitt annað en að sinna skólanum. Já 

og svo líka finnst mér að þú veist, það er búið að vera gaman hérna 

hingað til, mér finnst mjög gaman í skólanum, félagslífið, mér finnst það 

líka gott þannig að ég er líka að pæla í af hverju var verið að stytta þetta 

niður í þrjú ár, mig langar að, hefði alveg alveg viljað vera hérna í fjögur 

ár, njóta þess betur geta tekið meira þátt í félagslífinu og átt þá meiri 

frítíma, taka þetta á lengri tíma, segja þau alltaf sko þú getur tekið þetta 

á fjórum árum ef þú vilt, þau gefa þann möguleika, en það er bara ekkert 

girnilegt af því að þú ert bara með eyður, þú ert bara að sleppa 

einhverjum áföngum og ert þá bara eftir á og ert þá bara með krökkum 

sem eru einu ári yngri en þú og þá líður manni alltaf eins og maður sé 

svona eftir á. 

 

Í kaflanum sem fer hér á eftir er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Farið er 

yfir samtöl við nemendur og vísað í þeirra orð eftir því sem við á. Í lok hvers 

kafla er stuttur umræðukafli þar sem ég fer yfir það sem fór okkar á milli og 

hvaða niðurstöður má draga af viðtölunum sem ég átti við nemendur.  

4.1 Stytting náms til stúdentsprófs 

Í inngangi þessa kafla eru orð Sigurlaugar, nemanda úr þriggja ára kerfinu. 

Hennar sjónarmið eru svolítið lýsandi fyrir þau atriði sem viðmælendur mínir 

lögðu áherslu á í samtölum okkar. Þarna talar hún um að sér finnist gaman í 

skólanum og að félagslífið skipti miklu máli en að hún nái ekki að njóta þess 

til fulls sökum tímaleysis og álags. Þó er vert að nefna það hér í upphafi 

niðurstöðukafla að margt jákvætt kom fram sem nemendur töluðu um varðandi 

styttingu náms til stúdentsprófs. Má þar fyrst nefna að nemendur töluðu um að 
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vera þá búnir fyrr með námið sitt. Jóna, nemandi úr fjögurra ára kerfinu, nefndi 

að ef maður tæki stúdentspróf á þremur árum væri maður búinn fyrr með 

háskólanámið sitt og gæti fyrr farið að vinna við það sem maður væri búinn að 

læra. Nokkrir nemendur úr þriggja ára kerfinu nefndu að það væri jákvætt að 

græða „auka ár þarna þú veist mér finnst ég hafa meira frelsi til að fara svona 

að leika mér“, það er að segja að þeim fannst þeir vera að græða auka ár til að 

gera hluti sem þeir hefðu annars ekki gert. Vildu flestir meina að háskólanám 

beint eftir þriggja ára framhaldsskóla væri ekki inni í myndinni og því væru 

þeir eins og áður sagði að græða auka ár til að leika sér.  

Sigurlaug, sem minnst var á hér í upphafi kaflans, nefndi einnig að þar sem 

hún teldi sig ekki vera mjög sterkan námsmann hefði verið hvetjandi að hugsa 

um þriggja ára kerfið á þann hátt að þegar fyrsta árið væri búið þá væri 

þriðjungur búinn og þar af leiðandi svo lítið eftir, í stað þess að í fjögurra ára 

kerfi væri svo mikið eftir þegar fyrsta árinu væri lokið. Það væri því jákvætt 

að árin væru bara þrjú, þá væri svo mikið búið og lítið eftir af náminu þegar 

fyrsta árinu væri lokið. Nemendur töluðu einnig um að aukið álag í þriggja ára 

kerfinu samanborið við fjögurra ára kerfið leiddi til þess að þau lærðu frekar 

að skipuleggja sig og að það kæmi sér vel þegar þau færu í háskóla eða út í 

lífið.  

Allir sem ég ræddi við voru sammála um að það væri mjög jákvætt að raddir 

nemenda fengju að heyrast í þessu samhengi og nefndu þessa rannsókn sem 

dæmi um jákvæðan vettvang fyrir nemendur til að tjá skoðanir sínar varðandi 

þetta málefni. Á þeim nótum verður farið yfir í raddir nemenda.  

Þó svo að efnisgreinin hér að framan fjalli um það sem nemendum fannst 

jákvætt um styttinguna verður að segjast eins og er að yfirleitt áttu nemendur 

auðveldara með að finna eitthvað sem þeim fannst að mætti betur fara. 

Nemendur voru yfir höfuð sammála um að þriggja ára kerfið væri ekki góð 

breyting frá fjögurra ára kerfinu og einnig töluðu þeir um að hafa ekki heyrt 

neinar ánægjuraddir varðandi styttinguna. Nefndu einhverjir að fólk úti í bæ 

talaði um þriggja ára kerfið á þann hátt að fólk væri ekki ánægt með 

styttinguna, þrátt fyrir að eiga þar engra hagsmuna að gæta. Nemendur töluðu 

einnig um samtöl sín við kennara þar sem styttinguna bar á góma og nefndu 

þeir að af þeim samtölum mætti ætla að kennarar væru ekki heldur ánægðir 

með styttinguna.  

Nemendur töluðu um að stytting þessi hefði áhrif á líf þeirra á ýmsan hátt. 

Til dæmis nefndi Doddi, nemandi úr þriggja ára kerfinu, að ætlunin hafi verið 

að fara í skiptinám en álagið í þriggja ára náminu hefði komið í veg fyrir að 

viðkomandi treysti sér í það. Nemendur töluðu einnig mikið um að nær hefði 

verið að stytta grunnskólann um eitt ár heldur en framhaldsskólann og að það 

hefði verið miklu betra að svo mörgu leyti. Í því samhengi nefndu nemendur 

til dæmis að tíu ár á sama stað væri svolítið mikið og að gott væri að skipta um 

umhverfi eftir níu ár. Einnig nefndu þeir að það að vera í unglingadeild 

grunnskóla, það er að segja í áttunda, níunda og tíunda bekk, í sama umhverfi 
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og kríli sem væru að stíga sín fyrstu skref í grunnskóla, það er að segja 

nemendur í fyrstu bekkjunum, væri mjög krefjandi fyrir alla aðila, bæði þá sem 

væru að koma nýjir inn í grunnskólann sem og þá eldri sem væru að klára. Það 

er að segja að umhverfið hentaði mögulega ekki öllum og því nær að þeir sem 

eldri eru færu fyrr yfir í framhaldsskólaumhverfið.  

Nemendur nefndu að þeirra raddir hefðu ekki fengið að heyrast í 

ákvarðanatöku um styttinguna að þeirra mati. Þeir töluðu um að þeirra trú væri 

að enginn nemandi hefði verið spurður álits þegar þessi ákvörðun var tekin og 

í þeirri vinnu sem fram fór í aðdraganda ákvörðunarinnar. Þó væru það 

nemendur sem þetta hefði mest áhrif á og fannst þeim skjóta skökku við að 

ekki hefði verið rætt við nemendur sjálfa í þessu ferli. Það var að minnsta kosti 

þeirra upplifun og fannst þeim það miður þar sem að þeirra mati sé mjög 

mikilvægt að nemendur hafi rödd og að sú rödd fengi að heyrast í svo stórum 

og afdrifaríkum ákvörðunum. Einnig var það upplifun nemenda að mikið 

óskipulag hefði fylgt þessum breytingum og að skólarnir hafi engan veginn 

verið í stakk búnir til að takast á við slíkar breytingar.  

Einnig nefndu þeir að kennarar hafi verið jafn óundirbúnir og nemendur 

sjálfir og að þeir, nemendurnir, hafi upplifað mikið óöryggi frá kennurum 

varðandi þessar breytingar og þá vinnu sem fylgdi í kjölfarið. Nefndu 

viðmælendur mínir að auðvelt hefði verið að nálgast skoðanir nemenda með 

því til dæmis að leggja fyrir kannanir þar sem nemendur væru spurðir álits. Var 

það mat þeirra að enginn, að minnsta kosti mjög fáir, hefðu í slíkum könnunum 

verið hliðhollir styttingu náms til stúdentsprófs, ef slíkar kannanir hefðu verið 

framkvæmdar. Kannanir væru mjög oft lagðar fyrir og væri slíkt, að mati 

nemenda, ekki mjög flókið í framkvæmd í þeirri tækniveröld sem við búum í, 

í dag.   

Í þessu samhengi undirstrikuðu nokkrir nemendur mikilvægi þess að 

nemendur hefðu rödd og fengju að segja skoðanir sínar á málefnum sem þá 

varðaði, slíkt væri að þeirra mati afskaplega mikilvægt. Einhverjir nemendur 

sögðust ekki hafa áttað sig á þessum vinkli og tóku undir það að líklega hefði 

enginn talað við nemendur þegar ákvörðunin var tekið og má af þessu álykta 

að það hafi verið og sé upplifun nemenda, að þeir hafi ekki haft neitt með þessa 

ákvörðun að segja og að ekki hafi verið leitast eftir þeirra áliti í ferli 

ákvörðunartöku um styttingu náms til stúdentsprófs. 

Þó aðalinntak þessarar ritgerðar sé raddir nemenda og þeirra viðhorf fór ég 

lauslega í skoðanir kennara varðandi þetta málefni. Í grein Árnýjar Helgu 

Reynisdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar sem birtist í Netlu árið 2013 

(bls. 15) kom fram að breytingar á skólastarfi séu vænlegastar komi þær innan 

frá, það er að segja ef kennarar og starfsfólk skólanna standi fyrir þeim 

breytingum eða hugmyndirnar komi frá þeim sjálfum. Breytingar sem komi frá 

stjórnvaldinu eigi aldrei eins greiða leið inn í skólastarfið og vísa þau í nokkrar 

rannsóknir máli sínu til stuðnings. Nefna þau að til að kennarar séu virkir í 

þróun og breytingum í skólastarfi sé afar mikilvægt að þeir séu sjálfir virkir í 
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þeim breytingum. Einnig nefna þau að faglegt samstarf kennara og 

skólastjórnenda sé mikilvægt og að þegar slíkt sé fyrir hendi sé það ávísun á 

farsælt skólastarf og virkni allra (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013, bls. 17–18). 

Í desember 2018 kom út grein eftir Guðrúnu Ragnarsdóttur (bls. 9) þar sem 

viðbrögð framhaldsskólans við kröfum menntayfirvalda voru skoðuð. Þar var 

átt við breytingar á grunnþáttum í skólastarfi, nýju einingakerfi sem var tekið 

upp, styttingu náms til stúdentsprófs og endurskipulagningu námsbrauta meðal 

annars. Í þessu samhengi verður hér litið til viðhorfa kennara til styttingar náms 

til stúdentsprófs sérstaklega. Í greininni kom fram að viðhorf kennara sem rætt 

var við hafi yfir höfuð verið neikvæð til breytinga, meðal annars til styttingar 

náms til stúdentsprófs. 

Í óformlegu samtali sem ég átti við tvo framhaldsskólakennara 

Menntaskólans á Akureyri var þeirra upplifun varðandi styttingu náms til 

stúdentsprófs rædd. Gæði námsins voru rædd og vildu báðir kennararnir meina 

að gæði hlytu að skerðast að einhverju leyti við styttinguna. Einnig nefndu þeir 

þroska barnanna og í því samhengi að nemendur væru búnir að þroskast mikið 

á þessu ári sem nú væri búið að stytta námið um. Upplifðu kennararnir að 

nemendur hefðu verið tilbúnari í það sem koma skal eftir fjögur ár í námi 

heldur en eftir þrjú ár. Kennararnir nefndu þó að þeirra starfsstétt þyrfti að 

passa sig á því að vera ekki íhaldssöm og að við styttinguna væru alls ekki bara 

gallar, kostirnir væru til dæmis þeir að nemendur myndu síður upplifa 

námsleiða, en það væri eitthvað sem þeir hefðu stundum séð hjá nemendum á 

fjórða ári. 

Í þessum kafla hefur megininntakið verið raddir nemenda, þó aðeins hafi 

verið farið yfir viðhorf kennara líka. Eins og sjá má eru viðhorf nemenda sem 

ég ræddi við ekki mjög jákvæð gagnvart breytingum þessum og lögðu 

nemendur áherslu á að þeirra raddir heyrðust ekki nóg hvað þessi málefni 

varðar. Vildu nemendur að úr þessu væri bætt og má velta fyrir sér hvort fleiri 

rannsókna í þessum dúr sé þörf, eða að minnsta kosti hvort á einhvern hátt 

megi gera meira til að raddir nemenda heyrist og að þeirra sjónarmið fái að 

heyrast og hafa áhrif á stefnumótun í menntamálum.    

4.2 Félagslífið 

Í þessum kafla verður rætt um félagslíf nemenda og hvaða áhrif stytting náms 

til stúdentsprófs hafði á félagslífið, að mati þeirra sjálfra. Einnig verður talað 

um atvinnu með skóla og íþróttaiðkun svo eitthvað sé nefnt, eða í stuttu máli 

alla virkni nemenda utan skóla. Eins og allir vita er mjög mikilvægt fyrir 

nemendur að geta stundað félagslíf utan skóla, sem og íþróttaiðkun og atvinnu. 

Einnig er mikilvægt að geta átt í samskiptum við vini, kunningja og fjölskyldu 
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svo fátt eitt sé nefnt. Í lok kaflans er örlítill umræðukafli þar sem ég fer yfir 

þær ályktanir sem mætti draga af samtölum um þennan þátt rannsóknarinnar.  

Ég spurði nemendur í rýnihópunum meðal annars hvort að þeirra mati 

styttingin hefði áhrif á félagslífið í skólunum og fékk afgerandi svör við því 

þar sem nemendur voru allir sammála um að svo væri. Í því samhengi nefndu 

þeir lengri skóladaga, meira heimanám og meira púsluspil að koma öllu fyrir. 

Ólafur, nemandi úr þriggja ára kerfinu, orðaði það svona: 

 

…og þetta nám er nú þegar bara strangt, það er nú þegar mikið 

heimanám og mikið efni sem þarf að fara yfir og þú veist, þetta er nú 

þegar fyrir okkur alveg púsluspil að reyna að koma öllu fyrir, þú veist, 

félagslífi og íþróttum og námi og öllu því og það er ekki að fara að gera 

neitt annað en að flækja þetta og gefa okkur minni tíma. 

 

 Varðandi félagslífið nefndu nemendur að í fjögurra ára kerfinu hefðu 

krakkar haft allt fyrsta árið til að aðlagast og kynnast skólanum og þar með 

félagslífinu en í þriggja ára kerfinu væri þeim bara „hent beint út í þetta“. Þeir 

nefndu einnig að í þriggja ára kerfinu notuðu nemendur fyrsta árið til að 

aðlagast, líkt og í fjögurra ára kerfinu, og hefðu þá bara annað árið til að bjóða 

sig fram í nefndir og önnur félagsstörf fyrir síðasta árið, á vegum skólans, á 

meðan nemendur í fjögurra ára kerfinu hefðu haft bæði annað og þriðja árið.  

Nemendur töluðu einnig um unglingadrykkju í þessu samhengi. Vildu 

nemendur meina að drykkja ungmenna gæti jafnvel aukist í kjölfar styttingar 

náms til stúdentsprófs og töluðu um að nemendur vilji taka þátt í félagslífinu 

þar sem það sé óumflýjanlegur partur af framhaldsskólagöngunni. 

Viðmælendur mínir héldu því fram að drykkja ungmenna væri einnig 

óumflýjanlegur partur af félagslífi í framhaldsskóla og að álagið og pressan 

sem nemendur verði fyrir í þriggja ára kerfinu sé meiri en í fjögurra ára kerfinu 

og það hafi svo áhrif á drykkjumynstur nemenda. Þeirra skoðun var sú að þegar 

nemendur byrji í þriggja ára kerfi finnist þeim svo lítill tími til stefnu og það 

ýti undir að þeir fari að drekka fyrr því allir vilji nýta sem mest þann tíma sem 

þeir hafi og það eigi við um félagslífið líka. Axel, nemandi úr þriggja ára 

kerfinu, sagði:  

Það einmitt, þú vilt reyna að fá sem mest út úr þessum þremur árum og 

svo mikið talað um það að byrja strax í félagslífinu og þetta er náttúrlega 

óumflýjanlegur partur af félagslífinu þannig að ég held að fólk sem 

myndi vilja einmitt passa betur í hópinn út af því að það fær þennan 

styttri tíma til aðlögunar myndi einmitt lenda undir meiri pressu einmitt 

til þess að gera hitt og þetta sem þau myndu kannski ekki annars gera 

fyrr en að þau yrðu þá stærri og eldri.  
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Einnig töluðu viðmælendur mínir um að þegar krakkar færu í 

framhaldsskóla væru þeir uppfullir af væntingum þar sem alltaf sé talað um að 

framhaldsskólaárin séu þau eftirminnilegustu í lífinu og allir eigi að njóta 

þeirra sem mest, og þegar þeim ljúki taki við blákaldur veruleiki og lífið sjálft. 

Því reyni krakkar að nýta tímann sem mest og best eins og áður sagði, og það 

komi fram í því að krakkar byrji jafnvel fyrr að drekka en ella. Einnig nefndu 

nemendur í þriggja ára kerfinu að álagið þar gæti tengst aukinni 

unglingadrykkju þannig að unglingar færu að drekka meira til að „létta á 

pressunni“. Því til stuðnings töluðu þeir um að þeir hefðu sjálfir staðið sig að 

því að bíða eftir helgunum til að geta „sleppt sér“ og drukkið áfengi og vaknað 

svo allt í einu upp við vondan draum og áttað sig á því að þeir væru farnir að 

drekka um hverja helgi.  

Í því samhengi nefndu þeir einnig að það væri ekki góð blanda að vera undir 

miklu álagi, vera stressuð og kvíðin og drekka svo áfengi ofan í það. Einnig 

töluðu þeir um að dagurinn eftir drykkju áfengis væri þá oft ónýtur og nýttist 

ekki í lærdóm. Þá fengju þeir samviskubit yfir því að vera ekki að læra og 

upplifðu þar með aukna pressu og aukinn kvíða og væru þar með komin í 

vítahring sem erfitt væri að rjúfa.  

Í þessu samhengi er rétt að minnast á að í fréttabréfi embættis landlæknis 

sem kom út í mars 2020 kom þó fram að svokölluð áhættudrykkja eða skaðlegt 

drykkjumynstur fór minnkandi hjá karlmönnum á aldrinum 18 til 34 ára á milli 

áranna 2018 og 2019. Áhættudrykkja hjá konum á þessum aldri stóð í stað á 

milli þessara ára (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2020, bls. 1). Einnig kom þar 

fram að tíðni ölvunar einu sinni í mánuði eða oftar minnkaði hjá báðum kynjum 

í þessum aldurshópi frá árinu 2017 til ársins 2019, úr 53% niður í 39% hjá 

körlum og úr 35% niður í 28% hjá konum (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2020, 

bls. 2).  

Í upplýsingahefti frá SÁÁ sem kom út árið 2019 má einnig sjá að fjöldi 

innritaðra einstaklinga 19 ára og yngri á sjúkrahúsið Vog hefur verulega dregist 

saman á síðastliðnum árum. Í kringum aldamót voru þeir einstaklingar rétt 

undir 300 talsins en árið 2018 voru þeir undir 150 (Þórarinn Tyrfingsson, 2019, 

bls. 7). Einnig hefur hlutfall þeirra sem koma á sjúkrahúsið Vog og eru 19 ára 

eða yngri minnkað mikið, eða úr rétt um 16% árið 2003 niður í 8% árið 2018 

(Þórarinn Tyrfingsson, 2019, bls. 45). Fyrir þá sem ekki vita veitir sjúkrahúsið 

Vogur sérhæfða meðferð við fíknisjúkdómum og þangað leitar gjarnan fólk 

sem á við áfengisvanda að stríða, og séu þessar tölur skoðaðar má færa rök 

fyrir því að áfengisneysla ungs fólks, það er að segja fólks á 

framhaldsskólaaldri, sé frekar að dragast saman milli ára. Því er spurning hvort 

viðmælendur mínir hafi ekki rétta tilfinningu gagnvart því hvort 

unglingadrykkja sé í raun að aukast, þar sem tölur benda til hins gagnstæða.  

Ég spurði nemendur út í síðasta árið þeirra í grunnskóla og hvað þeim hafi 

fundist þeir fá út úr því ári og langflestir nefndu félagslífið í því samhengi. 

Vildu viðmælendur mínir flestir meina að námslega séð hafi ekki miklu verið 
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bætt við en félagslífið á lokaári grunnskóla væri hins vegar skemmtilegt og 

ekki eitthvað sem þeir hefðu viljað missa af, að minnsta kosti ekki sumir 

hverjir. Þeir töluðu um að ef félagslífinu í grunnskóla væri breytt þannig að 

það væri meira í níunda bekk og ef útskriftarferðin úr grunnskóla væri farin í 

níunda bekk í stað lok tíunda bekkjar væri í raun voða lítið sem bættist við í 

tíunda bekk. Þá vildu þeir meina að mjög margir myndu vilja fara í 

framhaldsskóla beint úr níunda bekk því eins og áður sagði töldu þeir að litlu 

væri bætt við í tíunda bekk námslega séð. Þorkell, nemandi úr fjögurra ára 

kerfinu, sagði:  

 

En já eins og það er svo skrítið að hafa þetta 10. ár, það er að bæta svo 

litlu námslega séð, þannig að ef við værum að aðlaga félagslífið betur 

að þessum 9 árum og 9. bekk, eins og ef að útskriftarferð væri á 9. ári en 

ekki 10. þá væru held ég mun fleiri sem myndu reyna að fara einmitt í, 

beint í framhaldsskóla út af því að þeim finnst ekki, þeir eru í raun þá 

ekki að missa af eins miklu og í rauninni ef maður á að vera hreinskilinn 

eiginlega engu.  

 

Nemendur töluðu um að ef valið stæði á milli félagslífsins í tíunda bekk og 

félagslífs í framhaldsskóla myndu þeir velja félagslíf í framhaldsskóla miklu 

frekar. Þessar skoðanir komu fram jafnt í hópum nemenda í þriggja ára kerfinu 

og fjögurra ára kerfinu.  

Eins og áður sagði töluðu nemendur um að í þriggja ára kerfinu væri of lítil 

aðlögun og að í fjögurra ára kerfinu hefðu nemendur haft fyrsta árið til að 

aðlagast skólanum og nýju umhverfi. Svigrúm fyrir slíkt væri lítið í þriggja ára 

kerfinu og að mati nemenda þyrfti maður eiginlega bara að „hoppa inn af því 

að þú hefur ekki jafnmikinn tíma“, eins og Gerður orðaði það, nemandi úr 

þriggja ára kerfinu. Hún upplifði sínar aðstæður á þennan hátt, það er að segja 

að ekki hafi gefist tími til aðlögunar þar sem námið tæki bara þrjú ár.  

Við töluðum um vinnu með skóla og sögðu viðmælendur mínir mér að 

einhverjir væru að vinna með skóla eða hefðu stundað vinnu með námi. Þeir 

sem hefðu gert slíkt hefðu þó ekki haft neinn tíma í neitt annað, það væri bara 

vinnan og skólinn og þá sérstaklega í þeim tilfellum þar sem nemendur væru í 

þriggja ára kerfinu. Einnig töluðum við um þá sem eru eða hafa verið að keppa 

í íþróttum og vissu viðmælendur mínir um þónokkuð marga í þriggja ára 

kerfinu sem höfðu þurft að hætta að æfa íþróttina sína til að geta sinnt náminu 

þar sem álagið við að sinna hvoru tveggja hafi verið of mikið.  

Í einhverjum tilfellum vissu þeir um krakka í þriggja ára kerfinu sem gátu 

haldið áfram að æfa en þurftu að skera niður æfingar og í þeim tilfellum voru 

viðkomandi krakkar ekki að vinna með enda hefði slíkt verið ómögulegt að 

mati viðmælenda minna. Í því samhengi nefndu krakkarnir þó að frekar algengt 

væri að nemendur sem þeir þekktu væru að vinna með skóla og sjálfir voru 

þeir langflestir að vinna í hlutastörfum. Þeir töluðu líka um að í þriggja ára 
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kerfinu væri skóladagurinn lengri og því minni tími til að sinna atvinnu sem 

og heimalærdómi og öllu öðru sem þyrfti að sinna. Lengri skóladagur þýddi 

líka meiri þreytu að honum loknum og því væri minni orka eftir til að sinna því 

sem þyrfti að sinna eftir skóla.  

Gerður, úr þriggja ára kerfinu, sagðist vita um afreksfólk í íþróttum sem 

hafði þurft að hætta að æfa sökum álags í skólanum, þá í þriggja ára kerfinu. 

Aðrir tóku undir þetta og nefndu að áhugamál og íþróttaiðkun þyrfti æði oft að 

víkja því álagið í skólanum væri svo mikið eftir að þriggja ára kerfið var tekið 

upp. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þegar kemur að tengslum 

íþróttaiðkunar og árangurs í námi. Yfirleitt miða þær rannsóknir að því að finna 

áhrif of mikils álags í íþróttaiðkun á árangur í námi en erfitt reyndist að finna 

rannsóknir sem miðuðu að því að finna áhrif mikils álags í námi á íþróttaiðkun, 

það er að segja þegar dæminu er snúið við.  

Sem dæmi má nefna rannsókn sem Jón Heiðar Sigurðsson (2018, bls. 53) 

framkvæmdi fyrir meistararitgerð sína þar sem hann fjallaði um námsárangur 

afreksíþróttakrakka á aldrinum 14 til 16 ára. Í niðurstöðum hans kom meðal 

annars fram að allir viðmælendur hans æfðu meira en kennarar þeirra töldu 

vera hæfilegt. Nemendur sem æfðu 16 til 20 klukkustundir á viku voru með 

háar meðaleinkunnir en þegar æfingastundir voru farnar að telja meira en 20 

klukkustundir í viku fóru einkunnir viðkomandi nemanda að lækka. Því má 

færa rök fyrir því að hæfileg íþróttaiðkun hafi góð áhrif á árangur í skóla en of 

mikil íþróttaiðkun hins vegar ekki. Þær niðurstöður má finna í mörgum 

rannsóknum og koma upplýsingar þess efnis meðal annars fram á vef 

landlæknisembættis í erindi sem Gígja Gunnarsdóttir (2005), verkefnisstjóri 

hreyfingar hjá Lýðheilsustöð, skrifar. Þar kemur fram að regluleg hreyfing hafi 

góð áhrif og geti meðal annars dregið úr geðrænum vanda, bætt námsárangur 

og byggt upp sjálfstraust og sjálfsímynd.  

Ólafur, nemandi úr þriggja ára kerfinu, talaði um að þegar skóladagurinn 

væri svona langur eins og raunin er í þriggja ára kerfinu væru nemendur svo 

þreyttir í lok dags að þeir væru ekki „nýtanlegir“ í neitt eins og hann orðaði 

það sjálfur, það er að segja að ekki væri hægt að nýta þá í neina vinnu eftir 

skóla sökum þreytu. Sigurlaug, einnig úr þriggja ára kerfinu, talaði um að 

vinkonur hennar væru sumar ekki í vinnu með skóla og að þær fengju stundum 

að heyra að þær væru „aumingjar“ fyrir að vera ekki að vinna. Hún viðurkenndi 

að hún hefði sjálf skotið á þær fyrir það að vera ekki að vinna með skóla. Að 

sama skapi sagðist hún alveg skilja þær vel að vera ekki að vinna þar sem 

kröfurnar í skólanum væru svo miklar að það væri varla hægt að ætlast til að 

krakkar gætu unnið með náminu.  

Í óútgefinni meistararitgerð um tengsl vinnu nemenda með námi við 

skuldbindingu þeirra til náms og skóla kemur fram að eldri nemendur og 

stúlkur voru líklegri til að vinna með námi (Þuríður Björg Einarsdóttir, 2019, 

bls. 31). Þá kom fram að vinna með námi spáði fyrir um neikvæða skólahegðun 

og að þeir nemendur sem unnu meira en 20 klukkustundir á mánuði væru 
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líklegri til að sýna meiri neikvæða skólahegðun en þeir sem unnu minna en 

það. Með neikvæðri skólahegðun er átt við að mæta síður í skólann og fá lægri 

einkunnir, sem og að hafa minni metnað gagnvart náminu (bls. 35). Einnig 

kom fram að því fleiri klukkustundir sem nemendur unnu því líklegri voru þeir 

til að hætta í námi (bls. 36). Í ritgerð Brynju Drafnar Þórarinsdóttur (2017, bls. 

53) kom fram að ástæður þess að nemendur framhaldsskóla kjósa að vinna með 

skóla eru langoftast fjárhagslegar en þó var aukin starfsreynsla einnig nefnd 

sem ástæða vinnu með skóla.  

Viðmælendur mínir töluðu líka um að til að sinna félagslífinu með náminu 

og jafnvel með vinnu líka yrði eitthvað að láta undan og vildu þeir meina að 

það væri æði oft svefninn, það er að segja að krakkar í þessari stöðu létu 

svefninn mæta afgangi og svæfu þar af leiðandi of lítið. Varð nemendum úr 

þriggja ára kerfinu sérstaklega tíðrætt um að þeir næðu ekki að sofa nóg, til 

þess væri einfaldlega of mikið að gera og að þeir fórnuðu svefninum frekar en 

verkefnavinnu fyrir skólann. Í kaflanum um álag og þroska nemenda síðar í 

ritgerðinni verður farið betur í atriði varðandi svefn og þau áhrif sem svefn 

getur haft, þá sérstaklega skortur á svefni.  

Útskriftarferð nemenda var mikið rædd í hópunum og sérstaklega meðal 

þeirra nemenda sem tóku sitt stúdentspróf á þremur árum. Þar sem 

útskriftarferð Menntaskólans á Akureyri var farin í upphafi lokaárs í fjögurra 

ára kerfinu, sögðust viðmælendur mínir úr þriggja ára kerfinu halda að þar 

hefðu nemendur kynnst almennilega og svo haft allan lokaveturinn til að 

kynnast betur og tala um ferðina. Sögðust þeir álíta að það fyrirkomulag hefði 

verið skemmtilegt og gefandi fyrir alla. Nú væri útskriftarferðin hins vegar 

farin í lok þriðja árs, sem er þá í þriggja ára kerfinu orðið lokaárið, og að henni 

lokinni væri ekkert eftir nema útskriftin sjálf. Þetta fannst viðmælendum 

mínum úr þriggja ára kerfinu miður og töluðu um að það hefði verið miklu 

skemmtilegra að eiga heilan vetur eftir að útskriftarferð lokinni því þá hefðu 

krakkarnir fengið miklu betri tækifæri til að kynnast og tengjast á annan hátt 

en í skólanum sjálfum. Eins og Doddi úr þriggja ára kerfinu sagði:  

svo er náttúrlega eins og útskriftarferðin var alltaf á haustin fyrir 4. 

bekkinn og þá urðu allir bestu vinir, kynntust ótrúlega vel og áttu þá 

geggjað síðasta árið saman þar sem allir voru að tala alltaf um 

útskriftarferðina, núna förum við bara í útskriftarferðina, bondum 

geðveikt mikið og svo bara heyrðu, sjáumst... eftir 5 ár. 

 

Nemendur sem eru útskrifaðir úr þriggja ára kerfinu töluðu um að þeir vildu 

óska þess að vera á fjórða ári núna í stað þess að hafa útskrifast eftir þrjú ár 

eins og þeir gerðu. Nefndu þeir í því samhengi einmitt félagslífið og hversu 

mikið þeir söknuðu þess og að eitt ár í viðbót í skólanum hefði mjög líklega 

gefið þeim mikið. Nemendur af námssviðum þar sem meira álag er nefndu líka 

að þeir hefðu viljað eiga meiri tíma með vinum sínum sem voru kannski á 

námssviðum þar sem minna álag var, og fannst þeim þeir ekki vera eins mikið 
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partur af hópnum vegna tímaleysis og álags í náminu. Sesselja úr þriggja ára 

kerfinu sagði: 

já ég er bara mjög sammála þeim eiginlega sko eða þú veist maður 

hugsar oft um það sko hvernig það væri þægilegt að vera bara á 4. ári 

núna í MA, eða þú veist, það náttúrlega mjög gaman, það er náttúlega 

geðveikt félagslíf þarna og útskriftarferðin nýbúin og gerðist margt þar 

og maður eignast nýja vini og svo fær maður ekkert að klára það 

einhvernveginn, bara útskrifaður bara hittast ekkert meir í rauninni. 

 

Félagsstörf innan skólans taka líka alltaf mikinn tíma og einhverjir 

nemendur úr þriggja ára kerfinu nefndu að hefðu þeir ætlað að vera virkir í 

þeim störfum sem og að sinna skólanum sem skyldi hefði ekki verið mikið 

svigrúm og mikill tími í annað og að það hafi fylgt þessu öllu „fáránlegt álag“. 

Einnig töluðu nemendur úr þriggja ára kerfinu um að til að geta sinnt skólanum 

hafi margir brugðið á það ráð að vinna mikið í sumarfríum og þar með hafi 

verið komið álag á þá líka þar. Fleiri tóku undir það og nefndu í því samhengi 

að þá hafi ekki gefist tími á sumrin heldur til að sinna vinum og fjölskyldu og 

hlutum eins og hreyfingu og félagslífi.  

Viðmælendur mínir úr þriggja ára kerfinu nefndu einnig að álagið í 

skólanum hafi orðið í sumum tilfellum til þess að þeir hafi þurft að biðja 

vinnuveitendur sína um frí til að geta sinnt náminu, til dæmis þegar skil voru í 

mörgum fögum á sama tíma, og hafi þeim þótt það leiðinlegt þar sem um 

hlutastörf hafi verið að ræða og leiðinlegt að þurfa að biðja um frí þá fáu daga 

sem þeir áttu að vera að vinna. Íþróttaiðkun barst ítrekað í tal og þá alltaf í því 

samhengi að krakkar sem hafi stundað æfingar af kappi fyrir framhaldsskóla 

hafi þurft að minnka æfingar sínar mikið og jafnvel hætta þegar þeir hófu nám 

sitt í framhaldsskóla, og var álagið í þriggja ára kerfinu sérstaklega nefnt í 

þessu samhengi. Nemendur úr fjögurra ára kerfinu nefndu þetta þó einnig og 

töluðu um að álag í námi væri einnig mikið í fjögurra ára kerfinu og hefði 

vissulega líka haft áhrif á íþróttaiðkun þeirra sem hefðu tekið stúdentsprófið 

sitt á fjórum árum. Doddi orðaði þetta svona: „þannig að þú veist, það var 

alveg fáránlegt álag, að reyna að taka þátt í einhverju og sinna 

skólanum“.  
Nemendur töluðu um að það að kynnast vel utan skóla væri mikilvægt til 

að andrúmsloftið í skólanum sjálfum væri betra og að samskipti utan skóla 

gerði þá nánari og gerði það að verkum að þá hlakkaði meira til að fara í 

skólann. Ef enginn tími gæfist fyrir félagslíf utan skóla hefði það óneitanlega 

áhrif á andrúmsloftið í skólanum og gerði það að verkum að krakkarnir 

þekktust ekki eins vel og væru ekki eins náin í skólanum og það væri slæmt. 

Það kæmi niður á náminu til dæmis á þann hátt að erfiðara væri að vinna til 

dæmis í hópverkefnum, því þegar krakkarnir þekktust betur og væru nánari 

væri mun auðveldara að vinna saman í hópverkefnum og almennt að læra 

saman í skólanum.  
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Nefndu þeir einnig að þegar framhaldsskólaganga hæfist væri oft talað um 

að félagslífið væri mikilvægur þáttur í framhaldsskólagöngu allra og að 

kennarar og skólastjórnendur hafi talað um það í upphafi skólagöngu þeirra að 

félagslíf væri eitthvað sem mikilvægt væri að sinna. Það væri þó erfitt ef til 

þess gæfist enginn tími. Einnig nefndu nemendur úr þriggja ára kerfinu að 

þegar námið hafi verið stytt úr fjórum árum niður í þrjú ár hafi það gert það að 

verkum að færri hafi þorað að taka þátt í félagslífi, þar sem aðlögunin hafi 

orðið styttri. Nemendur í fyrsta bekk þori semsagt ekki að hafa sig í frammi og 

taka þátt og því sé það í raun bara á öðru ári og jafnvel ekki fyrr en á því þriðja 

sem nemendur þori að fara að taka þátt af einhverju ráði. Í fjögurra ára kerfinu 

hafi þá alltaf gefist tvö til þrjú ár fyrir nemendur að vera virkir í félagslífi, en í 

þriggja ára kerfinu séu það ekki nema tvö, og jafnvel ekki nema eitt ár, þar sem 

nemendur þori að taka þátt og séu virkir í félagslífi skólans og utan skóla.  

Fjögurra ára leiðin er vissulega í boði ennþá en nemendur töluðu um að það 

væri ekki raunhæfur kostur þar sem enginn myndi vilja hægja á sér og missa 

af því að vera samferða vinunum. Nefndu nemendur í því samhengi að það 

væri í raun bara raunhæfur kostur ef heill árgangur myndi taka sig saman og 

ákveða öll að taka saman stúdentsprófið á fjórum árum. Enginn myndi vilja 

fara þá leið einn og þeir nefndu að þá myndu vinirnir kannski halda að 

viðkomandi hafi fallið og væri þess vegna á eftir hinum í náminu. Og það 

myndi enginn vilja. Einnig nefndu nemendur úr þriggja ára kerfinu að 

stundatöflur sem hafi verið settar upp til að passa fyrir fjögurra ára nám eftir 

styttingu væru mjög óhentugar þar sem þá mynduðust eyður á milli tíma sem 

nýttust illa.  

Hvað félagslíf nemenda varðar voru allir á sama máli um að það væri þáttur 

sem skipti miklu máli í lífi unglinga á framhaldsskólaaldri. Mátti ráða í orð 

viðmælenda minna að þeim þætti væri ekki gefinn nægilega mikill gaumur 

þegar kæmi að skipulagi náms til stúdentsprófs. Mikið var talað um að 

skólayfirvöld legðu mikla áherslu á að nemendur gætu átt félagslíf utan skóla 

og væru virkir í að hittast og gera saman skemmtilega hluti. Því má spyrja sig 

hvort tímaleysi sökum of mikils álags í námi verði til þess að nemendur geti 

ekki sinnt félagslífi eins og vel sé. Rannsóknir á þessu sviði eru að mínu mati 

ákaflega mikilvægar sem og athuganir þar sem raddir nemenda varðandi þessi 

atriði fá að heyrast.  

4.3 Þroski, svefn, stökkið og álagið 

Í þessum kafla verður meginviðfangsefnið álag og þroski og þau áhrif sem 

nemendur telja mikið álag í námi hafa á þann þátt. Þá er farið yfir mikilvægi 

svefnsins og áhrif svefnleysis á líðan nemenda. Einnig er gæði námsins rædd 

og námsefnið sjálft í kjölfar styttingarinnar. Stökkið úr grunnskóla yfir í 
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framhaldsskóla er einnig rætt. Í lok kaflans eru umræður þar sem ég fer yfir 

helstu niðurstöður þessa kafla. 

Við ræddum mikið um álagið í skólanum og þroskann sem maður tekur út 

á þeim tíma sem maður ver í framhaldsskóla. Krakkarnir voru öll sammála um 

að þetta væri mikilvægur tími fyrir þroska allra og að eftir að þriggja ára kerfið 

tók við finnst þeim krakkar vera of ung þegar þeir útskrifast úr framhaldsskóla. 

Einar og Sunna úr þriggja ára kerfinu nefndu að þeim findist þau vera svo ung 

og alls ekki tilbúin til að útskrifast eftir þriggja ára nám. Þorkell úr fjögurra ára 

kerfinu sagði: 

já ég held líka að eins og með framhaldsnám að það er svo rosalega stór 

munur á því hérna að vera á 3 árum eða vera á 4 árum, ég get ekki 

ímyndað mér hvernig það hefði verið ef ég hefði bara verið að útskrifast 

núna í fyrra að þú veist eins og þetta er þá þú veist að vera með 4 ár þá 

ertu kominn með bara þriðjung meira af tíma sem þú hefur til að þroskast 

og læra og hugsa um hvað þú vilt gera og þannig en þú veist eins og þú 

veist það er svo mikil breyting á því að fara úr grunnskóla yfir í 

framhaldsskóla, maður þroskast svo mikið við það og maður verður svo 

þú veist námið verður bara svolítið öðruvísi en maður er vanur og bara 

dagsrútínan og allt sem maður gerir og þú veist hvernig, bara viðhorf til 

lífsins og allt sko, verður svo allt öðruvísi þegar maður er kominn í 

framhaldsskóla, hérna það er svona þegar maður kemur í 1. bekk og það 

er svona allt sjokkið og maður er að þú veist læra á  hlutina og eitthvað 

og síðan í 2. og 3. þá er það, þá er maður ennþá alltaf að læra meira og 

þroskast meira og þú veist námið er bara erfiðara og meira átakanlegt og 

að vera þú veist eins og að vera í 3. bekk og vera síðan bara strax að fara 

að útskrifast, mér líður eins og það hafi verið bara allt of fljótt, að maður 

sé bara nýbúinn að læra hlutina og síðan er manni bara kippt út. 

 

Eins töluðu nemendur um að álagið væri of mikið og að það væri alls ekki 

gott upp á að þroskast rétt og vel. Einnig nefndu nokkrir nemendur tímann sem 

fer í námið og heimanámið og að lítið sem ekkert rými gefist til hvíldar svo 

dæmi sé tekið, sem er miður því hvíld er afar mikilvæg til að þroskast rétt. Þeir 

töluðu um að það væri svo mikilvægt að geta nýtt þennan tíma til að þroskast 

og vera þá tilbúin til að fara út á vinnumarkaðinn eða í háskólanám þegar 

framhaldsskóla lýkur. 

Þegar kom að því að ræða svefn og andlega líðan voru allir viðmælendur 

mínir sammála um að krakkar á þessum árum svæfu yfir höfuð ekki nóg. Þeir 

sem væru að taka stúdentspróf á þremur árum svæfu þó ennþá minna þar sem 

hreinlega gæfist ekki tími til þess. Doddi, úr þriggja ára kerfinu, talaði um að 

þegar velja þyrfti eða hafna myndu framhaldsskólanemendur alltaf velja 

skólann, heimanámið, vinina, félagslífið, vinnu og fleira fram yfir svefninn og 

því myndi hann alltaf mæta afgangi. Hann sagði líka: 

síðan er ég líka í leikfélaginu og í nemendafélaginu, bara það er uuu 

drulluerfitt, afsakið orðbragðið... það er mjög tímafrekt þetta, bæði þessi 
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störf þú veist, strax eftir skóla, þá fer maður á æfingar til tíu og síðan er 

fundur eftir það, þannig að maður er að koma heim klukkan tólf og þá á 

maður eftir að læra, þannig að þetta bitnar afskaplega mikið á svefn og 

þegar það er minni svefn þá fer geðheilsan fljótt til fjandans og þess 

vegna er, eða þetta er svona helst allt í hendur sko, og þegar kennarar 

ætlast til þess að maður fari heim og læri kannski í fjóra tíma fyrir þú 

veist, af því þeir leggja fyrir lesefni sem maður á að klára fyrir næsta dag 

það er bara einfaldlega ekki, ekki hægt sko. 

 

 Hinir viðmælendur mínir tóku undir þetta og sögðust alls ekki sofa nóg og 

þá sérstaklega þeir sem voru í þriggja ára kerfinu. Þá voru viðmælendur mínir 

allir sammála um að of lítill svefn kæmi niður á geðheilsu fólks og það væri 

ekki á það bætandi þegar álagið væri mikið fyrir, eins og í þeirra tilfelli og þá 

sérstaklega þeirra sem tóku stúdentsprófið á þremur árum. Einnig nefndi 

Ólafur, nemandi úr þriggja ára kerfinu, að sökum tímaleysis hefðu nemendur 

stundum þurft að velja á milli þess að skila verkefnum eða sofa. Hafi þeir valið 

að skila verkefnum hafi samt ekki gefist tími til að vinna þau vel og að þeim 

hafi bara verið skilað til að skila þeim. Tími hefði ekki gefist til að vinna þau 

vel og að nemendur hefðu verið ósofnir og þreyttir að vinna þau.  

Sigurlaug nefndi að hún hafi aldrei á ævinni fundið fyrir neinum kvíða en 

hafi þróað með sér einhverskonar kvíða eftir að hún byrjaði í náminu og taldi 

hún það stafa af álagi og svefnleysi. Vildi hún meina að það ætti við um marga 

nemendur og sagðist hún þekkja og vita um marga sem væru í svipaðri stöðu 

og hún varðandi andlega heilsu, semsagt kvíðnir, þreyttir og svefnlausir. Hún 

sagði líka: 

mig langar að taka svolítið undir hjá Dodda með svefnleysið af því að 

ég fann rosalega mikið fyrir því í öðrum bekk sérstaklega, en líka í fyrsta 

bekk, og þetta svefnleysi er bara af því að þú verður að velja, annaðhvort 

ertu ekki að fara að sofa og þú ert að fara að ná að skila þessu verkefni, 

ekki samt gera þitt besta, eða þá að sofa en samt ertu með þetta 

samviskubit fyrir að vera að sofa yfir verkefnið, og ég veit ekki, bara 

svona síðan ég byrjaði í framhaldsskóla þú veist, ég hef aldrei verið með 

svona næstum því pínu kvíða, aldrei verið þannig manneskja en þú veist, 

ég er samt búin að þróa eitthvað með mér núna síðan að ég byrjaði í MA 

sem held ég að einmitt haldist mjög mikið í hendur við hérna, við 

svefnleysið og bara álagið sem er náttúrlega ekki gott, það eru líka bara 

svo margir með kvíða. 

 

Einnig nefndu nemendur í þessu samhengi að notkun snjallsíma væri 

eitthvað sem væri vandamál og að þetta héldist allt í hendur, það er að segja 

álagið, svefnleysið, kvíðinn og snjallsímanotkunin, og gerði það að verkum að 

andleg heilsa nemenda væri bara alls ekki góð. Aukin pressa frá fullorðnum, 

skólanum og samfélagsmiðlum, til dæmis um að vera í góðu formi, bættist svo 

við þetta allt saman og vegna þessa alls væru sumir nemendur við það að gefast 
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upp. Alltaf er mikilvægt að gæta að andlegri heilsu og sérstaklega á 

mótunarárum barna og unglinga. Slíkt getur skipt sköpum þegar kemur að 

hamingju og almennri líðan á fullorðinsárum. Mikið álag á unglingsárum getur 

dregið dilk á eftir sér og aukið líkur á andlegum kvillum þegar fram líða stundir 

(Choi, A., 2018, bls. 6–7). Í skýrslu sem Choi (2018, bls. 9) gerði var á vegum 

OECD kom fram að 10 til 20% ungmenna þjást af andlegum sjúkdómum og 

því afskaplega mikilvægt að vera vakandi fyrir slíku og þeim þáttum sem gætu 

ýtt undir þetta.  

Viðmælendur mínir úr þriggja ára kerfinu töluðu líka um að þegar álagið 

væri svona mikið biðu þeir eftir fríum eins og jólafríum og páskafríum, og 

hugsuðu með sér að þá gæfist góður tími til að hvíla sig. Það hefði þó alltaf 

endað þannig að þá ætti eftir að vinna upp svo mikið af verkefnum sem ekki 

hefði gefist tími til að vinna áður. Því hefðu fríin farið fyrir lítið, það er að 

segja nemendur hefðu þurft að nota öll frí til að vinna upp námsefni og því ekki 

einu sinni getað notað þau til að hvíla sig. Þar af leiðandi hefðu þeir svo mætt 

í skólann eins þreytt eftir frí og fyrir frí. Einnig nefndu krakkarnir að þegar þeir 

hafi ekki verið að læra hafi það alltaf hangið yfir þeim og þeim fundist eins og 

þeir væru að svíkjast undan eða jafnvel að gleyma einhverju verkefni sem þeir 

ættu eftir að skila og svo framvegis. Eins og Ólafur sagði: „maður fær bara 

samviskubit á því að vera ekki nonstop bara að læra“.  

Viðmælendur mínir nefndu ítrekað að svefninn væri líklegastur til að láta 

undan þegar álagið væri mikið og nemendur úr þriggja ára kerfinu töluðu um 

að oft og tíðum væru þeir að sofa örfáar klukkustundir á sólarhring, allt niður 

í tvær til þrjár klukkustundir á nóttu. Mikilvægi svefns verður ekki undirstrikað 

nóg og í grein sem NSF (e. National Sleep Foundation) gaf út í mars 2015 um 

svefnheilsu kemur fram að hæfilegur svefn fyrir unglinga á aldrinum 14 til 17 

ára væru 8 til 10 klukkustundir á sólarhring. Í greininni kemur fram að ekki sé 

mælt með því að unglingar á þessum aldri sofi meira en 11 klukkustundir á 

sólarhring og alls ekki minna en 7 klukkustundir og að ónógur svefn geti verið 

skaðlegur heilsu fólks (Hirshkowitz o.fl., 2015, bls. 40–41).  

Töflu með upplýsingum um æskilegan svefntíma má einnig finna á vef 

embættis landlæknis og má þar finna sömu upplýsingar og koma fram í 

greininni. Þar kemur einnig fram að góður svefn sé nauðsynlegur til að takast 

á við krefjandi verkefni og að svefn hafi áhrif á getu fólks til að einbeita sér. 

Til að festa upplýsingar í minni verði heilinn að fá svefn og að svefn sé 

nauðsynlegur fyrir þroska. Og auk þess hafi svefn áhrif á ónæmiskerfi okkar 

(embætti landlæknis, 2020). Því er ljóst að sé þetta rétt sem viðmælendur mínir 

segja, að þeir fái einungis nokkurra klukkustunda svefn á hverri nóttu, hefur 

það tvímælalaust áhrif á daglegt líf þeirra og þar með getu þeirra til að stunda 

nám sitt svo vel sé.  

Viðmælendur mínir nefndu einnig að þegar námið var stytt úr fjórum árum 

í þrjú ár hljóti tími til heimanáms að hafa minnkað og því hljóti að vera erfiðara 

fyrir þá sem taka stúdentspróf á þremur árum að leggja sig fram og standa sig 
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vel heldur en þá sem höfðu til þess fjögur ár. Þeir töluðu jafnframt um að þetta 

hlyti einnig að eiga við um kennarana, þeir hlytu að hafa minni tíma til að 

undirbúa sig og fara yfir verkefni og það skapaði eflaust líka álag á þá, ekki 

síður en nemendurna. Í þessu samhengi nefndu þeir að þetta ætti sérstaklega 

við um fyrstu árin eftir breytingar, þegar allir væru að læra á nýja uppsetningu 

og að reyna að skipuleggja allt upp á nýtt. Þeir sögðust halda að það hljóti að 

koma niður á námsefninu og að þá hljóti að vera farið grynnra í allt efni nú en 

áður.  

Í sumum tilfellum er ljóst að einhverjum námsgreinum hefur hreinlega 

verið fórnað eins og má lesa um í grein Atla Más Sigmarssonar og Braga 

Guðmundssonar sem kom út í desember 2019, þar sem staða sögukennslu í 

framhaldsskólum er rædd. Þar kemur meðal annars fram að töluvert hafi dregið 

úr sögukennslu í framhaldsskólum á Íslandi (bls. 5). Samkvæmt úttekt sem Atli 

Már gerði kemur fram að sögukennsla á frekar undir högg að sækja á 

landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu og fer Atli einnig yfir það að 

staðan sé eitthvað misjöfn eftir skólum og námsbrautum skóla (bls. 7–10). Þó 

má sjá að staðan hefur veikst, eins og áður sagði, og má spyrja sig hvort um sé 

að ræða skerðingu vegna styttingar náms eða hvort fleira komi til, sem og hvort 

þetta eigi við um fleiri fög og hvort nám í framhaldsskólum á Íslandi hafi í 

heild orðið fyrir einhverri skerðingu í kjölfar styttingar.  

Einnig nefndu viðmælendur mínir að svigrúm til að hugsa sig um varðandi 

framhaldið væri miklu minna eftir að námið var stytt úr fjórum árum niður í 

þrjú. Þá nefndu þeir í því samhengi að eitt ár í viðbót í framhaldsskóla skipti 

máli upp á þroskann að gera og þá hæfni sem nemendur hafi til að taka 

ákvörðun um framhaldið. Vildu þeir semsagt meina að nemendur sem taki 

stúdentsprófið á fjórum árum fái tækifæri til að þroskast meira og séu betur í 

stakk búnir til að taka ákvörðun um hvað þeir ætli að gera næst. Þeir vildu 

einnig meina að þrjú ár væru ekki nóg til að taka út nauðsynlegan þroska og 

ekki heldur nóg til að læra allt sem þarf að læra í framhaldsskóla. Vildu þeir 

einnig meina að þrjú ár væru ekki nóg til að undirbúa nemendur fyrir frekara 

nám heldur væru fjögur ár lágmark þar sem nemendur væru rétt farnir að læra 

rétt vinnubrögð í framhaldsskóla þegar náminu lyki í þriggja ára kerfinu.  

Hvað undirbúning varðar nefndu þeir til dæmis krefjandi inntökupróf í 

háskólana sem þeim fannst mörgum hverjum þeir ekki vera tilbúnir í eftir 

þriggja ára nám í framhaldsskóla. Nefndu þeir einnig í því samhengi að þeir 

hefðu ekki trú á að háskólarnir væru að breyta einhverju til að koma til móts 

við þá nemendur sem hefðu eingöngu haft þrjú ár í framhaldsskóla til að 

undirbúa sig, en ekki fjögur eins og áður var. Þeir töluðu um þetta sérstaklega 

varðandi þá nemendur sem útskrifuðust fyrst úr þriggja ára kerfi og þurftu þá 

að „keppa við einstaklinga sem eru búnir að fá heilt ár til viðbótar“, eins og 

Ólafur orðaði það. Þeir vildu meina að nemendur myndu jafnvel hætta við að 

fara í krefjandi háskólanám vegna þess að þeim fyndist þeir ekki nægilega vel 

undirbúnir eftir eingöngu þrjú ár í framhaldsskóla.  
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Í framhaldi af þessum umræðum spunnust umræður um undirbúning 

nemenda í grunnskóla fyrir nám í framhaldsskóla og sögðust einhverjir ekki 

skilja af hverju það væri svona mikið stökk eins og raun ber vitni. Voru þeir 

þá að vísa í þær umræður sem stundum skapast um að það sé svo mikið stökk 

að fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Sögðust nemendur ekki skilja af 

hverju það væri, þar sem nemendur sem stæðu sig vel í grunnskóla ættu að geta 

staðið sig vel í framhaldsskóla. Einhverjir töluðu um að kennsluaðferðir og 

áherslur í grunnskóla væru greinilega svo ólíkar kennsluaðferðum og áherslum 

í framhaldsskóla og þess vegna væri stökkið kannski svona mikið, en 

nemendur voru sammála að svoleiðis ættu hlutirnir ekki að vera. Þeim sem 

gengi vel í grunnskóla ætti að geta gengið vel í framhaldsskóla og að stökkið 

ætti í rauninni ekki að vera svo mikið.  

Að þeirra mati ætti að samræma kröfurnar miklu betur, það er að segja að 

annaðhvort ættu kröfurnar í grunnskóla að vera meiri eða að kröfurnar í 

framhaldsskólunum ættu að vera minni. Eða að í báðum tilfellum væru 

áherslurnar jafnvel á ranga hluti. Í því samhengi nefndu viðmælendur mínir að 

tenging milli þessara skólastiga mætti vera meiri og betri. Ef tengingin væri 

betri kæmu nemendur betur undirbúnir inn í framhaldsskólana. Einnig nefndu 

einhverjir nemendur agamál í grunnskóla og vildu meina að þar mætti taka 

betur á málum svo nemendur væru betur undirbúnir undir alvöru lífsins í 

framhaldsskóla.  

Í bók Gerðar G. Óskarsdóttur, Skil skólastiga, (2012,  bls. 235) er meðal 

annars farið yfir hópviðtöl sem voru tekin við framhaldsskólanemendur þar 

sem þeir voru spurðir um reynslu sína af því að byrja í framhaldsskóla og 

viðhorf sín til skilanna á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Meðal þess sem 

nemendur þar nefndu var að í framhaldsskóla væri minna utanumhald, stærri 

byggingar, lengra væri að fara í skólann og að félagslíf í framhaldsskóla væri 

fjölbreyttara. Í þessum samtölum kom einnig fram að í grunnskóla væri betur 

passað upp á nemendur varðandi heimanám og að það væru viðbrigði að koma 

í framhaldsskóla þar sem maður þyrfti að passa upp á sitt heimanám sjálfur. 

Einnig nefndu einhverjir að þeir söknuðu öryggisins sem þeir fundu fyrir í 

grunnskólanum og að allt það sem væri í gangi í framhaldsskólanum ylli því 

að þeir væru þreyttari á kvöldin heldur en þeir voru í grunnskólanum. Fram 

kom að þetta gæti valdið nemendum erfiðleikum í námi. 

 Í rannsókn Gerðar voru framhaldsskólanemendur spurðir um viðhorf sín til 

þess undirbúnings sem þeim fannst þeir fá í grunnskóla í ýmsum námsgreinum. 

Í svörum nemendanna kom fram að meirihluti þeirra hafi verið ánægður með 

þann undirbúning sem þeir fengu í grunnskóla í þeim greinum sem spurt var 

um. Almennt virtust nemendur ánægðir með þann undirbúning sem þeir fengu 

í grunnskóla samkvæmt þeim svörum sem koma fram í bók Gerðar (bls. 237). 

Einnig kemur fram að nemendum finnist ekki vanta upp á samstarf milli 

grunnskóla og framhaldsskóla og að tenging milli þessara skólastiga sé 

almennt að mati nemenda góð. Þó virtist vanta aðeins upp á að nemendum 
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nýttist betur að ljúka framhaldsskólaáföngum í grunnskólanum. Einnig nefndu 

viðmælendur Gerðar að námskröfur í grunnskóla hefðu mátt vera meiri og að 

upprifjun í framhaldsskólanum yfirleitt hæfileg en þó stundum fullmikil (bls. 

243).  

Einhverjar áskoranir eru vissulega í samstarfi þessara skólastiga og meðal 

annars má nefna hér að framhaldsskólarnir eru ekki hverfisskólar og því þurfa 

nemendur almennt að sækja nám í framhaldsskóla lengra en í grunnskóla. 

Önnur áskorun sem Gerður nefnir er að í grunnskólunum virtist vera meira um 

uppbrot í skólastarfi, en það sé þó að breytast, og má ímynda sér að eitthvað 

hafi breyst í þeim efnum síðan Gerður gerði sína rannsókn, árið 2012. Aðrar 

hindranir sem eru nefndar eru til dæmis þær að nemendur fái ekki 

framhaldsskólaáfanga sem þeir tóku í grunnskóla metna í framhaldsskólunum 

(bls. 280). Einnig kemur fram að þekkingarleysi kennara á hinum 

skólastigunum sé enn ein áskorunin og að eitthvað hafi verið um að 

upplýsingar um nemendur bærust ekki milli skólastiga. Þannig vantaði upp á 

að kennarar hjálpuðu nemendum sínum að mynda tengingu milli skólastiganna 

og að nemendur gætu notað það sem þeir höfðu lært á fyrra skólastigi sér til 

aðstoðar á því næsta (bls. 285).  

Varðandi stökkið sem nemendum fannst vera frá tíunda bekk grunnskóla 

upp í framhaldsskóla nefndu þeir líka tímalengd skóladagsins og töluðu um að 

þegar þeir hefðu verið í tíunda bekk hefðu þeir oft verið búnir í skólanum um 

eða rétt eftir hádegi og í framhaldsskólanum hafi þeir svo þurft að vera í 

skólanum frá átta á morgnana til rúmlega fjögur á daginn. Í því samhengi 

nefndu þeir sérstaklega þá sem hófu nám í þriggja ára kerfinu sem voru í 

skólanum jafnvel til hálffimm. Þeim fannst þetta líka vera of mikil breyting og 

erfitt að aðlaga sig svona mikið breyttum aðstæðum. Ekki kom fram í máli 

nemendanna hvort þeir fengju tíma til heimanáms innan skóladagsins eða hvort 

reiknað væri með að þeir ynnu það að mestu leyti heima og eftir skóla. Þó 

töluðu nokkrir um að heimavinnan hefði tekið mikinn tíma eftir skóla og suma 

daga hefðu nemendur þurft að sitja við fram að miðnætti og jafnvel lengur, til 

að klára fyrirliggjandi verkefni.  

Viðmælendum mínum fannst mikilvægt að nefna að í framhaldsskóla ætti 

maður að njóta og að þessi ár væru mikilvæg hvað það varðar. Nefndu þeir að 

maður ætti að njóta þess að vera í námi og að læra allt það nýja sem maður 

lærir í framhaldsskóla. Þeir nefndu margir hverjir í því samhengi að í þriggja 

ára kerfinu gæfist tími til þess.  

Nemendur töluðu mikið um að álagið í þriggja ára kerfinu bitnaði ekki bara 

á nemendum heldur væru kennarar ekki síður undir miklu álagi. Þeim væri líka 

hent í djúpu laugina og þyrftu að endurskipulegga sig ekki síður en 

nemendurnir. Töluðu viðmælendur mínir um að þeir hefðu orðið varir við 

mikið óskipulag hjá kennurum eftir að þriggja ára kerfið tók við. Það skilaði 

sér svo aftur í meira álagi á nemendur sem hefði svo aftur áhrif á allt þeirra líf. 

Þeir nefndu í því samhengi að álag á nemendur hefði áhrif á skap og líðan, sem 
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hefði áhrif á hegðun þeirra í skólanum. Það hefði svo aftur áhrif á kennarana, 

og það álag sem styttingin hefði á kennarana og þeirra starf hefði sömuleiðis 

áhrif á líðan kennaranna. Allt spilaði þetta svo saman og skapaði erfitt og 

þrungið andrúmsloft í skólanum, nemendur kæmu neikvæðir og stressaðir í 

skólann og kennararnir yrðu varir við það og yrðu sjálfir stressaðir og svo 

framvegis.  

Í þessum kafla hefur verið farið um víðan völl en aðalviðfangsefni hans 

voru þroski nemenda, álagið sem nemendur upplifa í námi, svefn og svefnleysi 

og þau áhrif sem það getur haft á geðheilsu manns, kvíði sem nemendur upplifa 

þegar álagið er of mikið og það álag sem nemendur upplifa í fríum þar sem 

þeim finnst þeir alltaf eiga eftir að gera eitthvað. Í kaflanum kom einnig fram 

að ýmsar námsgreinar hafa þurft að víkja vegna tímaleysis og undirbúningur 

nemenda í grunnskóla fyrir nám í framhaldsskóla rætt. Eftir þessi samtöl er það 

ályktun mín að nemendur í þriggja ára kerfinu hafi ekki nægan tíma til að sinna 

sjálfum sér á ákjósanlegan hátt og því nauðsynlegt að mínu mati að fylgjast vel 

með framhaldsskólanemendum með þetta í huga. Það er að segja hvernig 

framhaldsskólanemendum gengur að hvíla sig, hvernig þeir haga svefni sínum, 

hvernig andleg heilsa þeirra sé og svo framvegis. Á þeim nótum verður farið í 

næsta kafla, en hann fjallar einmitt um andlega heilsu.  

4.4 Andleg heilsa 

Í þessum kafla verður farið yfir andlega heilsu og líðan nemenda. Þetta 

viðfangsefni var nemendum mikið hjartans mál og hefði í raun verið hægt að 

skrifa heila ritgerð bara um þetta málefni. Ég reyndi þó að takmarka skrif mín 

og taka úr samtölum okkar það helsta sem kom fram. Í lok kaflans eru helstu 

niðurstöður hans teknar saman. 

Andleg heilsa viðmælenda minna var mikið rædd í rýnihópunum og vildu 

viðmælendur mínir meina að kvíði hjá ungu fólki væri að aukast og almennri 

andlegri heilsu færi hrakandi. Það er í takti við tölur og tölfræði sem komið 

hefur fram á síðastliðnum árum.  

Sem dæmi má nefna að í Talnabrunni landlæknis sem má finna á vef 

embættis landlæknis frá því í ágúst 2017 kemur fram að hlutfall ungs fólks, 

eða fólks á aldrinum 18 til 24 ára, sem meta andlega heilsu sína sæmilega eða 

lélega, jókst frá árinu 2007 til ársins 2016. Á árinu 2007 var hlutfall þeirra karla 

sem töldu andlega heilsu sína sæmilega eða lélega um 15% og þeirra kvenna 

sem voru sama sinnis rétt undir 20%. Á árinu 2016 var hlutfall karla á þessum 

aldri sem töldu andlega heilsu sína sæmilega eða lélega komið upp í rúmlega 

40%. Hlutfall kvenna á þessum aldri sem töldu andlega heilsu sína lélega eða 

sæmilega var komið í rúmlega 30%. Í þessu fréttabréfi kemur fram að einkenni 

kvíða hafa aukist, einkum hjá stúlkum og niðurstöður kannana á vegum 
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embættis landlæknis gefa til kynna að ungu fólki líði almennt verr í dag en áður 

(Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017, bls. 1).  

Þær tölur sem koma fram hér að framan byggjast á sjálfsmati en ekki á 

greiningu frá meðferðaraðila en þær gefa þó ákveðna mynd af því hvernig ungu 

fólki líður í dag. En eins og kemur fram í fréttabréfinu verður að hafa í huga 

breytt viðhorf samfélagsins til geðrænna sjúkdóma og að hækkandi tölur um 

kvíða og þunglyndi gefa ekki endilega til kynna að umfang vandamálsins sé 

meira, heldur gæti einnig verið að fleiri tali um það (bls. 1–2). Þó er vissulega 

mikilvægt að gefa andlegri líðan og heilsu gaum og áríðandi að skoða vel allt 

sem hefur áhrif á þessa þætti. Fram kemur í Talnabrunninum, fyrrnefndu 

fréttabréfi embætti landlæknis, að hlutverk foreldra sé einn stærsti 

áhrifaþátturinn þegar kemur að andlegri heilsu ungmenna, en hlutverk 

skólanna er einnig afskaplega mikilvægt og skólarnir góður vettvangur til að 

ná til barna og unglinga og kenna þeim góð ráð varðandi heilsu og líðan (bls. 

4). Því er mjög mikilvægt fyrir skólana og forsvarsmenn þeirra að hafa þessi 

atriði í huga, vera vakandi yfir líðan nemenda sinna og gera ráðstafanir sem 

stuðla að bættri heilsu og líðan þeirra, andlegri og líkamlegri.  

Gerður, nemandi úr þriggja ára kerfinu, tjáði mér að álagið í skólanum hefði 

svo mikil áhrif á sitt líf að hún ætti erfitt með svefn á nóttunni. Það hefði svo 

aftur áhrif á frammistöðu sína í skólanum og í öllu sem hún tæki sér fyrir 

hendur, en eins og komið var inn á framar í ritgerð þessari er svefn afskaplega 

mikilvægur og slæmt ef honum er ábótavant. Sunn, líka úr þriggja ára kerfinu, 

talaði um að hún hafi lést mikið í einni prófatíð og að álagið í skólanum gerði 

það að verkum að hún næði ekki að þyngjast aftur og að það væri vandamál, 

hún hafi ekki verið þung fyrir og hún væri búin að reyna allt án árangurs.  

Viðmælendur mínir töluðu um að það væri stundum kvíðavaldandi fyrir 

krakka að koma úr grunnskóla upp í framhaldsskóla og að þeir hefðu sjálfir 

heyrt umræðu þess efnis að það væri mikið stökk þegar þeir voru nemendur í 

grunnskóla. Töldu þeir að þessi kvíði fyrir því að fara úr grunnskóla upp í 

framhaldsskóla gæti magnast núna þegar nám til stúdentsprófs væri eingöngu 

þrjú ár í stað fjögurra ára áður. Vísuðu þeir í því samhengi í álagið sem 

nemendur eru undir og að þeirra mati meira í þriggja ára námi til stúdentsprófs 

heldur en fjögurra ára námi til stúdentsprófs. Einnig nefndu nemendur að þeir 

hefðu ekki vitneskju um að einhverju hefði verið breytt í náminu í 

grunnskólunum til að koma til móts við aukið álag í framhaldsskólunum í 

kjölfar styttingarinnar. Að þeirra mati er álagið mikið á nemendur í kjölfar 

styttingarinnar og jafnvel stundum svo mikið að nemendur hreinlega gefast 

upp og hætta í námi.  

Þeir nefndu þó í því samhengi að enginn gæti vitað í hverju munurinn lægi, 

það er að segja munurinn á álagi á nemendum í fjögurra ára kerfinu og 

nemendum í þriggja ára kerfinu, þar sem enginn hefði upplifað hvoru tveggja. 

Allt sem þeir væru að segja og allar umræður sem við áttum í þessari rannsókn 

væru í raun bara vangaveltur um það hvernig hinum líður og hvernig aðrir væru 
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að upplifa álagið. Þó er vert að taka fram að viðmælendur mínir töluðu mest 

um sína eigin reynslu og nemendur úr þriggja ára kerfinu gátu náttúrlega sagt 

sjálfir frá sinni upplifun af því álagi sem þeim fannst þeir vera undir, sem og 

nemendur úr fjögurra ára kerfinu, sem gátu að sjálfsögðu lýst sinni eigin 

upplifun sömuleiðis. Þeir nemendur sem tóku stúdentsprófið á fjórum árum 

nefndu að þeir hefðu ekki getað ímyndað sér hvernig álagið á þá hefði verið ef 

námsefninu öllu sem þeir fóru yfir á fjórum árum hefði verið þjappað saman í 

þrjú ár og sögðu þeir að það hefði að þeirra mati líklega til dæmis bitnað mikið 

á andlegri heilsu þeirra. Framar í þessari ritgerð er betur er farið í þetta.  

Andleg heilsa er eitthvað sem allir verða að huga að og sérstaklega krakkar 

og unglingar á mótunarárum sínum og voru viðmælendur mínir mjög 

meðvitaðir um það og töluðu til dæmis um að krökkum og unglingum í dag sé 

kennt markvisst að hugsa um andlega heilsu og hvernig þeir geti bætt hana. Þá 

nefndu þeir að í það þurfi að fara tími og að í þriggja ára kerfinu sé svo mikið 

álag að til þess gefist hann varla. Þeir höfðu af því áhyggjur og nefndu að 

geðheilsu unglinga færi hrakandi að þeirra mati og gæti haldið áfram að hraka 

ef unglingar hefðu engan tíma til að sinna þeim þætti almennilega.  

Viðmælendur mínir töluðu um að nemendur í framhaldsskóla vildu oftast 

leggja sig fram við nám sitt og vinna vel það sem þeir tækju sér fyrir hendur. 

Það gæti því brotið einstaklinga niður að hafa ekki nægan tíma til að gera 

hlutina vel. Þetta gæti svo haft þeir áhrif á nemendur að kvíði og þunglyndi 

gæti jafnvel aukist og að krakkar hreinlega höndluðu ekki álagið.  

Enn einn kvíðavaldurinn að þeirra mati var svo sú staðreynd að í boði væri 

að taka námið á fjórum árum en það væru allir að taka það á þremur árum og 

ef einhverjum dytti í hug að taka þetta á lengri tíma upplifði sá hinn sami sig 

verri en hina. Þannig gæti myndast mikið vonleysi hjá einstaklingnum og allt 

þetta spilað saman og verið slæmt fyrir andlega heilsu viðkomandi. Þannig 

væru einstaklingar sem tækju námið á þremur árum ekkert endilega betur 

undirbúnir fyrir háskólanám en þeir sem hefðu tekið það á fjórum árum þar 

sem andleg heilsa þeirra úr þriggja ára kerfinu væri kannski ekki góð.  

Dagmar, nemandi úr þriggja ára kerfinu nefndi að álagið í náminu hefði 

verið svo mikið að ekki hefði gefist tími til að gera neitt annað. Talaði hún um 

að sér hefði fundist leiðinlegt hversu mikið álag hafi verið á sér og vinum 

sínum þar sem hún hafi hlakkað mikið til að fara í framhaldsskóla og hefði 

viljað njóta þess tíma betur. Hún sagði að sín skoðun væri sú að aldrei hefði átt 

að stytta námið í þrjú ár, hún hefði alveg viljað vera í náminu í fjögur ár og 

geta þá notið þess betur og haft tækifæri til að taka þátt í félagslífinu og öðru 

sem var henni ómögulegt vegna tímaleysis. Henni fannst gaman í skólanum og 

taldi að félagslífið hefði hingað til verið mjög öflugt og skemmtilegt en færi 

forgörðum núna vegna þess að krakkarnir hefðu bara engan tíma til að sinna 

því meðfram náminu.  

Einnig nefndi hún í þessu samhengi að það hefði verið gaman að eiga 

einhvern frítíma líka og vildi hún meina að slíkt hefði ekki verið í boði þessi 
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þrjú ár sem hún var í náminu. Aðrir nemendur sem útskrifuðust úr þriggja ára 

kerfinu eða voru á síðasta ári í því kerfi tóku undir þetta og voru þeir allir 

sammála um að þeir hefðu kosið að vera einu ári lengur í skólanum þar sem 

þeir hefðu þá getað tekið tíma frá fyrir tómstundir, félagslíf og hvíld. Þá nefndu 

viðmælendur mínir heimanám og að það væri svo mikið að algengt hefði verið 

að þeir hefðu verið til miðnættis að læra eftir skóla og því væri sjaldan tími til 

að gera nokkuð annað, eins og hefur margoft komið fram. Nefndu þeir í þessu 

samhengi að enginn tími gæfist til að hitta vini eða sinna öðru en skólanum, 

hvað þá til að hugsa sig um varðandi framhaldið og framtíðina. Nánar er farið 

í framtíðarsýn viðmælenda minna í síðasta undirkafla þessa kafla, sem fjallar 

um framtíðina. 

Gerður, úr þriggja ára kerfinu, nefndi að það að hafa verið í námi til 

stúdentsprófs í þrjú ár í stað fjögurra hefði kennt henni skipulag, eiginlega af 

illri nauðsyn þar sem hún neyddist til að skipuleggja sig vandlega til að komast 

yfir allt sem hún þurfti að gera. Þó það megi alveg teljast jákvætt að læra að 

skipuleggja sig betur nefndi hún þó í því samhengi að sökum álags og 

tímaleysis hafi hún þurft að hætta í íþróttum sem hún hafði verið að æfa og 

einnig hafði álagið tekið mikinn toll af henni bæði líkamlega og andlega. Eins 

og hún orðaði það sjálf: „ég held að það hafi kennt mér margt en hefði samt 

verið, ég hefði frekar verið til í að vera fjögur ár og geta notið þess betur“. 

Gerður sagði á öðrum stað í samtalinu að hún og vinir hennar hafi verið 

„þreytt í þrjú ár“, þegar umræðan snérist um hvíld og svefn og hvernig þeim 

tókst að sinna sjálfum sér í námi. Doddi, líka úr þriggja ára kerfinu, nefndi að 

planið sitt hafi verið að fara beint í nám eftir stúdentspróf en þær áætlanir væru 

orðnar að engu nú þegar stúdentsprófið tæki bara þrjú ár, bæði vegna þess að 

þegar hann útskrifist verði hann ekki nógu gamall til að fara í það nám sem 

hann langaði í og einnig vegna þess að álagið væri bara búið að vera svo mikið 

að hann yrði að taka sér ár í pásu. Fleiri tóku undir það og sögðust ætla að taka 

sér allavega ár í pásu þangað til þeir færu að huga að frekara námi.  

Viðmælendur mínir nefndu að menntamálaráðherra hefði komið og rætt við 

nemendur um breytingar þessar og í ræðu sinni talað um að framhaldsskólaárin 

hefðu verið bestu fjögur ár lífs síns. Nemendur tóku sérstaklega eftir því að 

menntamálaráðherra talaði um bestu „fjögur ár“ á meðan þeim var svo sjálfum 

boðið upp á að taka nám til stúdentsprófs eingöngu á þremur árum.  

Viðmælendur mínir töluðu um að þeir upplifðu að verið væri að ýta á eftir 

þeim að fullorðnast eins og þeir orðuðu sjálfir. Í því samhengi nefndu þeir að í 

tíunda bekk grunnskóla upplifðu þeir sumir sig mjög tilbúna í 

framhaldsskólanám en voru samt enn í umhverfi með sex ára börnum, þar sem 

grunnskólinn spannar svo breiðan aldurshóp. Þar var að viðmælenda minna 

mati stundum komið fram við þá eins og þeir væru yngri en þeir eru, að minnsta 

kosti eins og þeir væru yngri en þeir sjálfir upplifðu sig.  

Þegar nemendur tóku saman öll þessi atriði sem við ræddum fannst þeim 

að þeir hljóti að vera tilbúin að takast á við pressu þegar út í lífið væri komið, 
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sérstaklega þeir sem fóru í gegnum þriggja ára kerfið. Hins vegar nefndu þeir 

í því samhengi að það myndi kannski ekki gagnast þeim ef þeir „væru allir 

meira og minna með ofsakvíða og stressuð og þunglynd“. Það er vissulega 

dökk mynd sem nemendur draga upp og vert að hafa í huga að þetta eru orð 

nemendanna sjálfra og vel mögulegt að í svona hópi myndist múgæsingur sem 

verði til þess að svona orð eru notuð og svona yfirlýsingar verði til. Þegar þessi 

orð voru látin falla var andrúmsloftið í hópnum einmitt þannig og upplifði ég 

ekki að nemendur væru að meina þessi orð bókstaflega. Við ræddum svo 

framhaldið með tilliti til þess hvernig nemendur upplifa álagið og hvernig það 

ætti eftir að hafa áhrif á framtíð þeirra. Ólafur orðaði það svona:  

 

Já þetta er að fara að kosta samfélagið töluvert mikið meira heldur en að 

vera með þetta í fjögur ár af því að síðan þarf að byggja alveg tvisvar 

sinnum fleiri sko svona stöðvar til þess að byggja upp andlega líðan aftur 

og eða, þú veist, ég meina ef að önnur hver manneskja er komin með 

kulnun hérna fyrir þrítugt sko þá erum við ekkert að fara að vera efnileg 

á vinnumarkaði sko. 

  

Þarna vísar hann í þá umræðu sem átti sér stað um framtíð þeirra sem búa 

við mikið álag í námi í framhaldsskóla og átti þessi viðmælandi minn við að 

þeir sem væru undir svona miklu álagi í námi myndu brenna út og flosna upp 

af vinnumarkaði um þrítugt og því væri framtíð þeirra sem tækju 

stúdentsprófið á þremur árum ekki björt. Nemendur ræddu einnig um þá sem 

væru veikir fyrir og þoldu illa álag, til að mynda þeir sem glímdu fyrir við 

einhvers konar sjúkdóma, og að álagið í náminu væri ekki síður slæmt fyrir þá 

einstaklinga og ýtti jafnvel undir þá sjúkdóma sem viðkomandi væri að kljást 

við fyrir. Aftur er vert að nefna það hér að andrúmsloftið í hópnum var þannig 

að svona framtíðarsýn var hent fram án þess að ég hafi upplifað að mikil alvara 

væri þar að baki.  

Nemendur töluðu um þann metnað sem þeir leggja í námið og hvernig þeir 

hefðu mætt í framhaldsskólann uppfullir af metnaði fyrir náminu. Sigurlaug úr 

þriggja ára kerfinu sagði að eftir fyrsta árið hefði allur metnaður verið búinn 

hjá sér því hún hefði lagt svo mikið á sig það ár en ekki haft tíma til að leggja 

sig eins mikið fram og hún hefði viljað og því hefði metnaðurinn til að leggja 

sig fram ekki verið til staðar, að minnsta kosti ekki eins mikill, á öðru og þriðja 

ári. Hún sagði að sér hefði fundist það mjög leiðinlegt því hún hefði mætt í 

skólann á fyrsta ári með stórar hugmyndir um námið sem og framhaldið eftir 

stúdentspróf en nú væru þær áætlanir mikið breyttar. Það væri því um að kenna 

að hún hefði ekki haft eins mikinn tíma fyrir námið og allt annað eins og hún 

hafði séð fyrir sér í upphafi. Fleiri nemendur töluðu um að áætlanir sínar hafi 

breyst mikið frá því á fyrsta ári og sögðust sumir vita um nemendur sem hefðu 

ætlað sér í eitthvað ákveðið nám eftir stúdentspróf en hætt við á miðri leið því 

álagið hefði verið of mikið til að þeir treystu sér til að halda áfram á þeirri braut 
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sem þeir völdu sér í upphafi. Sú braut hafi verið undirbúningur fyrir það nám 

sem þeir hefðu ætlað sér í og því væru þær áætlanir fyrir bí.  

Viðmælendur mínir sem tóku stúdentsprófið á þremur árum eða voru við 

það að fara að útskrifast úr þriggja ára kerfinu nefndu að við upphaf 

skólagöngu sinnar í framhaldsskólanum hafi þeir fengið þær upplýsingar að 

þeir skyldu búa sig undir að „eiga ekkert líf næstu þrjú árin“. Þeir væru bara 

að fara að læra allan daginn og að enginn tími myndi gefast til að gera nokkuð 

annað. Allir viðmælendur mínir voru sammála um að þetta væri raunin og að 

lítill sem enginn tími gefist fyrir annað en að sinna náminu í þriggja ára kerfinu. 

Dagmar sagði:  

emmm mér fannst þetta allt of stutt og ég hefði viljað vera lengur og 

líka bara af því að ég fór á raungreinabraut og þetta var bara ógeðlega 

erfitt og það voru mörg svona móment þegar ég ákvað bara eða þú veist 

langaði bara að gefast upp af því að þetta var svo mikið og það var verið 

að þjappa þessu öllu saman skilurðu í 3 ár og þetta var bara ógeðslega 

mikið og erfitt. 

Viðmælendur mínir nefndu líka að langur skóladagur geri það að verkum 

að nemendur sjái ekki dagsbirtu yfir dimmustu vetrarmánuðina, þegar þeir 

mæti í skólann í myrkri og fari heim í myrkri, og að það hafi áhrif á andlega 

líðan og ýti líklega undir kvíða, þunglyndi og þreytu hjá nemendum. Til að 

koma til móts við það að einhverju leyti sögðust nemendur drekka óhóflega 

mikið af orkudrykkjum og að það væri slæmt, bæði fyrir líkamlega og andlega 

heilsu sem og fjárhag fátækra námsmanna.  

Eins og áður sagði hefði verið hægt að skrifa heilt verkefni bara um þetta 

viðfangsefni og voru nemendur mjög viljugir að tjá sig um andlega heilsu og 

líðan. Helstu niðurstöður úr þeim samtölum eru þær að nemendum finnst svefn 

mjög mikilvægur til að viðhalda góðri andlegri líðan og þegar álagið er svona 

mikið eins og raun ber vitni í þriggja ára kerfi þessara nemenda vildu 

viðmælendur mínir meina að svefninn væri það sem fengi að víkja. Nemendur 

nefndu líka kvíða í þessu samhengi og þá staðreynd að oft gætu þeir ekki slakað 

á í fríum vegna of mikils álags. Ég tel nauðsynlegt að fylgja þessu eftir með 

könnunum og rannsóknum á andlegri heilsu framhaldsskólanema sem 

mögulega mætti svo nota sem gögn í vinnu við forvarnir í geðheilbrigði 

unglinga.  

4.5 Skipulagið 

Í þessum kafla verður farið yfir skipulagningu náms frá upphafi grunnskóla til 

loka framhaldsskóla. Í lok kaflans verða helstu niðurstöður ræddar sem og 

tillögur að rannsóknum sem gætu nýst í þessu samhengi. 
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Ég ræddi uppsetningu náms til stúdentsprófs við viðmælendur mína, það er 

að segja frá upphafi grunnskóla til loka framhaldsskóla. Allir sem ég ræddi við 

voru sammála um að frekar hefði átt að stytta grunnskólann um eitt ár og að 

nám í framhaldsskóla ætti að vera áfram fjögur ár. Í því samhengi nefndu 

krakkarnir að auðveldara væri fyrir fjölbrautarskólana að miða við þrjú ár til 

stúdentsprófs heldur en bóknámsskólana, þar sem námið í fjölbrautarskólunum 

hefði verið miklu sveigjanlegra fyrir. Þar vissu nemendur að hverju þeir gengju 

varðandi sveigjanleika á námi og því væri ekkert tiltökumál að taka 

stúdentspróf þar á þremur árum, fjórum árum og jafnvel fimm árum, eða bara 

á þeim tíma sem hentaði hverjum og einum. Slíkt væri ekki þekkt í 

bóknámsskólunum eða að minnsta kosti minni hefð fyrir slíku fyrirkomulagi 

og því færu nemendur í nám í þeim skólum með það fyrir augum að útskrifast 

á sama tíma og bekkjarfélagar þeirra.  

Því vildu viðmælendur mínir meina, eins og hefur áður komið fram, að þrátt 

fyrir að nú sé í boði að taka stúdentspróf frá bóknámsskóla á fjórum árum eins 

og fyrr, sé það ekki raunhæfur möguleiki þar sem krakkar sem fari í 

bóknámsskóla vilji vera samferða hinum og útskrifast á sama tíma. Vert er að 

hafa í huga hér að þetta er skilningur nemenda sjálfra og þeirra orð en á ekki 

endilega við rök að styðjast í raunveruleikanum. Ef námstími á 

verknámsbrautum fjölbrautarskóla og verkmenntaskóla er til dæmis skoðaður 

kemur í ljós að mjög erfitt getur reynst að breyta námstímanum vegna 

verknáms.  

Viðmælendur mínir nefndu líka að þeirra tilfinning væri sú að 

bóknámsskólarnir hefðu ekki verið hlynntir styttingu náms til stúdentsprófs og 

eiginlega bara breytt sínu námsfyrirkomulagi af illri nauðsyn. Eitt af því sem 

nemendur nefndu í þessu samhengi var til dæmis útskrift úr bóknámsskólunum 

þar sem sterk hefð ríkir fyrir hátíðarhöldum að vori, og hvernig þeir skólar 

myndu ætla að setja upp útskrift fyrir þá sem myndu til dæmis ætla að taka 

námið á þremur og hálfu ári. Nemendur nefndu einnig gæði námsins og töldu 

að þau myndu óhjákvæmilega skerðast með því að stytta námið um eitt ár. 

Einhverjir nefndu að til dæmis nokkrir stærðfræðiáfangar hefðu verið teknir út 

og töluðu nemendur einnig um að þeir sem útskrifast úr þriggja ára kerfinu 

útskrifuðust með færri einingar heldur en þeir sem luku stúdentsprófi á fjórum 

árum.  

Ef námsferlar á raungreinasviði skólaárið 2015–2016 eru bornir saman við 

námsferla á raungreinabraut skólaárið 2019–2020 í Menntaskólanum á 

Akureyri má sjá að einingum hefur verið fækkað úr 240 niður í 200. Hér ber 

að hafa í huga að einingamatskerfi hefur verið breytt og í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá 2011, 2. útgáfu frá 2012, kemur fram að nýtt 

einingamatskerfi verði tekið upp þar sem svokölluð framhaldsskólaeining 

(fein.) sé mælikvarði á vinnuframlagi nemenda. Þá kemur fram að hver 

framhaldsskólaeining samsvari um það bil þriggja daga vinnu þar sem unnið 

sé í sex til átta klukkustundir á dag (Mennta– og menningarmálaráðuneyti, 
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2012a, bls. 7). Þegar uppstokkun á einingafjölda í ákveðnum fögum skólans 

eru skoðaðar verður að hafa þessar breytingar í huga og því ekki alveg raunhæft 

að bera fögin saman á þennan hátt. Þó er ljóst að einhverjar breytingar hafa 

verið gerðar og því er samanburður á fögunum settur svona fram. 

Einnig má sjá að uppsetningu námsins hefur lítillega verið breytt þar sem í 

sumum fögum fá nemendur færri einingar en áður en í öðrum fögum fá 

nemendur fleiri einingar. Má nefna sem dæmi að á skólaárinu 2015–2016 

fengu nemendur tíu einingar fyrir dönsku en á skólaárinu fengu nemendur níu 

einingar fyrir sama fag. Á skólaárinu 2015–2016 fengu nemendur tíu einingar 

fyrir eðlisfræði en á skólaárinu 2019–2020 fengu nemendur tuttugu einingar 

fyrir sama fag. Þó ber að nefna að á skólaárinu 2015–2016 var uppsetning 

eðlisfræðiáfangans með öðru sniði í námsferli heldur en á skólaárinu 2019–

2020, þar sem stærðfræði og eðlisfræði féllu undir kjörsvið 2015–2016, ásamt 

náttúrufræði og heilbrigði, og þar fengu nemendur tuttugu og fimm einingar.  

Aðrir áfangar þar sem einingafjöldi breyttist milli þessara skólaára eru 

meðal annars enska, þar sem einingafjöldi fór úr tuttugu einingum niður í tíu, 

íslenska, þar sem einingafjöldi fór úr fimmtán upp í tuttugu, íþróttir, þar sem 

einingafjöldi fór úr átta niður í tvær, einingar í menningar– og náttúrulæsi fóru 

úr tuttugu og sex niður í tuttugu og einingar í sögu fóru úr níu niður í fimm 

(Menntaskólinn á Akureyri, 2017 og 2018a). Uppsetningin á námsferlinum er 

með örlítið breyttu sniði á milli þessara skólaára og ekki alveg sanngjarnt að 

bera fögin saman á þennan hátt, en þó má sjá á einingafjölda að einhverju hefur 

verið breytt og því ekki fjarri lagi að nemendur hafi rétt fyrir sér varðandi það 

að áfangar hafi verið teknir út, þeim í það minnsta breytt.  

Einnig nefndu nemendur að sérhæfingin í náminu væri orðin minni þar sem 

kjarnagreinar þyrftu að vera inni og meira sérhæfð fög hefðu því þurft að víkja. 

Eins vildu þeir meina að ekki væri hægt að fara eins djúpt í námsefnið á þremur 

árum eins og hefði verið hægt á fjórum árum. Dagsskipulagið var einnig rætt 

og kom í ljós til dæmis að einhverjir fóru í tungumálatíma strax á eftir öðrum 

tungumálatíma og fannst nemendum það slæmt að því leyti að þá lærðu þeir 

ekki eins mikið eins og ef ólík fög væru sett saman í stundatöflu. Vildu 

nemendur meina að þetta væri meðal annars afleiðing af því að erfiðara væri 

að skipuleggja stundatöflur í bóknámsskóla sem félli vel að þriggja ára námi, 

sérstaklega þar sem sterk og gömul hefð væri til staðar fyrir fjögurra ára námi. 

Að sama skapi nefndu þeir áfanga sem væru undanfarar annarra áfanga og það 

væri snúið að setja stundatöfluna upp í þriggja ára kerfinu til að slíkt passi rétt.  

Þeim fannst einnig ósanngjarnt fyrir alla aðila að þeir sem tóku 

stúdentsprófið á fjórum árum væru með útskriftarskírteini sem jafngilti því 

skírteini sem nemendur þriggja ára kerfisins fengju, þó þar væru færri einingar. 

Á það má benda í því samhengi að það sama á alltaf við þegar námstíma er 

breytt, hvort sem það er nám til stúdentsprófs eða eitthvað annað. Slíkt hefur 

gerst í háskólunum til að mynda þegar kennaranámi á Íslandi var breytt og 

kemur fram í grein um stefnumótun í kennaranámi, en þar má sjá að árið 2004 
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var ný stefna í kennaranámi samþykkt og þýddi það lengingu á náminu sem og 

breytingar á innihaldi þess (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2012, bls. 2). Slík 

uppstokkun og breyting á hvaða námi sem er hlýtur að hafa í för með sér 

breytingar eins og viðmælendur mínir nefndu og er ekki um einsdæmi að ræða 

í þeirra tilfelli, eða þegar nám til stúdentsprófs var stytt úr fjórum árum í þrjú.  

Viðmælendur mínir voru öll sammála um að vilja breyta aftur þannig að 

nám til stúdentsprófs tæki fjögur ár en ekki þrjú ár eins og er í dag. Þó nefndu 

einhverjir að það gæti verið snúið þar sem þá myndi eitt árið enginn útskrifast. 

Þeir vildu samt meina að það væri ekki óyfirstíganlegt, ekki frekar en þegar 

tveir árgangar útskrifuðust saman í þeirra skóla þegar fyrsti árgangur úr þriggja 

ára kerfinu útskrifaðist með síðasta árgangi úr fjögurra ára kerfinu. Nemendur 

nefndu einnig að þó svo ekki væri farið til baka í fjögurra ára kerfið væru þeir 

hlynntir því að meira úr framhaldsskólanáminu væri fært niður í grunnskólann 

og að tengingin milli þessara skólastiga þyrfti að vera betri.  

Einnig voru allir á því, eins og áður hefur komið fram, að stytta ætti 

grunnskólann um eitt ár. Nefndu þeir valáfanga á framhaldsskólastigi sem 

nemendum gefst kostur á að taka í grunnskóla og voru allir sammála um að 

slíkt væri sniðugt og að bæta mætti við svoleiðis áfanga. Sumir vildu jafnvel 

meina að hægt væri að taka nánast allt fyrsta ár framhaldsskóla í tíunda bekk 

grunnskóla. Þannig væri bæði hægt að flýta fyrir sér í framhaldsskólanáminu 

og einnig væri þá hægt að líta á tíunda bekkinn sem einhverskonar 

aðlögunarbekk fyrir framhaldsskóla. Jónas, úr fjögurra ára kerfinu, sagði að 

„það væri í raun glórulaust að nýta ekki síðasta bekk grunnskóla sem betri 

aðlögun fyrir framhaldsskóla“ þar sem grunnskólagangan væri svo löng.  

Viðmælendur mínir vildu meina að þeir sem hafi sleppt tíunda bekk og 

tekið stúdentsprófið á fjórum árum væru jafnvel betur staddir en þeir sem voru 

í tíu ár í grunnskóla og tóku svo stúdentspróf á þremur árum. Í fjöldamörg hefur 

verið í boði að fara þá leið að sleppa tíunda bekk og vildu viðmælendur mínir 

þess vegna meina að því hefði verið nærtækast að stytta grunnskólann um eitt 

ár. Ítrekað kom fram í tali okkar um þetta að viðmælendum hefði ekki fundist 

tíundi bekkur bæta neinu við námslega séð.  

Viðmælendur mínir nefndu að mjög mikilvægt væri fyrir grunnskólana í 

dag að undirbúa nemendur sína vel fyrir framhaldsskóla þar sem nám til 

stúdentsprófs væri orðið mun meira krefjandi og erfiðara eftir að það var stytt 

úr fjórum árum niður í þrjú. Töldu þeir að grunnskólarnir þyrftu að bæta sig 

hvað þetta varðar og bæta námið þannig að nemendur hefðu nægan 

undirbúning og getu til að takast á við nám til stúdentspróf á þremur árum. 

Vildu þeir meina að sín reynsla af grunnskóla væri sú að nemendur væru ekki 

nógu vel undirbúnir fyrir nám til stúdentsprófs. Í því samhengi nefndu þeir að 

þörf væri á miklu meiri áherslu á skilning heldur en sögu og utanbókarlærdóm. 

Að þeirra mati er skilningur mun mikilvægari þáttur og að þekking gagnaðist 

í raun lítið ef skilningur væri ekki til staðar.  
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Í Aðalnámskrá framhaldsskóla síðan 2011 kemur fram að tengsl milli 

grunnskóla og framhaldsskóla séu mikilvæg og að upplýsingar um nemendur 

úr grunnskóla verði að skila sér örugglega til framhaldsskólans. Einnig er 

áhersla lögð á sveigjanleg skil á milli þessara skólastiga þannig að nemendur 

sem uppfylli hæfnikröfur framhaldsskóla í einstökum greinum eigi að fá nám 

metið til eininga á framhaldsskólastigi (mennta– og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 66–67) . Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram að tengsl 

milli skólastiga verði að vera góð og að grunnskólinn komi til móts við ólíkar 

þarfir nemenda til að samfella í námi skapist. Þar er líka lögð áhersla á að 

kennarar og nemendur búi yfir skilningi á vinnu hvers annars og þannig sé 

stuðlað að vellíðan barna þegar þau flytjast á milli skólastiga (mennta– og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 74). Þá kemur einnig fram að nemendur í 

grunnskóla skuli fá góðar upplýsingar um framhaldsskólastigið í grunnskóla 

og að þeim skuli veitt góð ráðgjöf varðandi val á framhaldsskóla (mennta– og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 75).  

 Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012, bls. 278) voru skilin á milli 

grunnskóla og framhaldsskóla skoðuð og rætt var við nemendur varðandi 

samstarf þessara skólastiga. Þar kom fram að samfellan sé mikil milli 

skólastiganna en þó séu einhverjar áskoranir og nefnir Gerður til dæmis að 

samstarf milli skólastiganna um námið almennt sé ekki til staðar og að kennara 

skorti þekkingu á hinu stiginu. Einnig kom fram að nánast engin samvinna var 

á milli skólastiganna þegar kom að framkvæmd náms og kennslu. Hins vegar 

kemur fram að starfshættir þessara skólastiga séu svipaðir á margan hátt og því 

mikil samfella í starfi þeirra.  

Því má segja að vilji til samvinnu sé til staðar á milli skólastiganna en 

spurningin er hvort hann skili sér til nemendanna og hvort þeir upplifi samt að 

stökkið sé of mikið úr grunnskólanum í framhaldsskólann. Viðmælendum 

mínum varð tíðrætt um umrætt stökk og fannst þeim að það stökk ætti ekki að 

vera eins mikið og raun ber vitni. Nefndu nemendur í því samhengi að eðlilegt 

væri að slík breyting væri til staðar þegar nemendur færu úr grunnskóla beint í 

iðnnám þar sem þeir hefðu engan grunn, en þegar nemendur færu úr bóknámi 

í grunnskóla yfir í bóknám í framhaldsskóla ætti stökkið alls ekki að vera svona 

mikið.  

Þegar gæði námsins voru rædd nefndi Axel úr þriggja ára kerfinu að 

mögulega væri ekki verið að skerða gæði námsins beint, þrátt fyrir að því væri 

þjappað saman í þrjú ár sem áður voru fjögur, kannski væri mögulega hægt að 

tala frekar um að gæði vinnuframlags nemenda væru rýrð, og útskýrði það 

þannig að þegar tíminn væri orðinn minni gætu nemendur ekki lagt eins mikla 

vinnu í námið og lærðu því ekki eins mikið og eins vel og ef þeir hefðu fjögur 

ár til verksins.  

Varðandi skipulagið í framhaldsskólum eftir að nám til stúdentsprófs var 

stytt úr fjórum árum niður í þrjú höfðu viðmælendur mínir ýmislegt fleira að 

segja og hér verður fjallað um umræður nemenda um námsáætlanir og 
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uppsetningu skipulags á náminu í upphafi annar. Töluðu nemendur um að 

kennarar stæðu sig ekki vel í að halda áætlun hvað þetta varðar og að það hefði 

verið óvenju slæmt fyrst eftir að þriggja ára kerfið varð að veruleika. Nefndu 

nemendur að ætlunin væri alltaf að dreifa vinnuálagi jafnt yfir önnina en slíkt 

stæðist afar sjaldan og oftast lentu verkefnaskil og próf á sama tíma, sem væri 

afar slæmt og yrði til þess að auka álag á nemendur enn frekar. Sigurlaug úr 

þriggja ára kerfinu nefndi í þessu samhengi að einhverjir kennarar settu niður 

námsáætlanir í samstarfi við nemendur sína, settu að minnsta kosti niður 

dagsetningu á prófi svo eitthvað sé nefnt, og þannig gætu nemendur stjórnað 

álaginu þar sem þeir hefðu yfirsýn yfir hin fögin og gætu haft eitthvað að segja 

um það hvernig álagið dreifðist. Sagði hún að þetta væri til fyrirmyndar og að 

fleiri kennarar mættu taka upp þetta fyrirkomulag. Er það í takt við það sem 

áður hefur komið fram í þessari ritgerð, að nemendur vilja hafa rödd og að á 

þá sé hlustað. Að sama skapi geta nemendur þá líka haft eitthvað að segja um 

uppsetningu námsins með tilliti til annarra starfa og skuldbindinga, til að 

mynda félagsstarfsins í skólanum og fleira.  

Rannsóknir sem gætu nýst í þessu samhengi væru til dæmis rannsóknir á 

tímastjórnun nemenda eftir skóla, þar sem skoðað væri hvernig nemendum 

gengi að skipuleggja heimanám sitt sem og frístundir og fleira. Helstu 

niðurstöður um þetta viðfangsefni eru þær að nemendur voru á einu máli um 

að frekar hefði átt að stytta grunnskólann um eitt ár heldur en framhaldsskólann 

og að vegna tímaleysis væri mögulega hægt að tala um að gæði vinnuframlags 

þeirra væri skert frekar en að gæði námsins sem slíks væru ekki eins mikil og 

áður. Aftur komu upp umræður um stökkið úr grunnskóla upp í framhaldsskóla 

og vildu nemendur meina að meiri samvinna milli þessara skólastiga væri 

æskileg.  

 

4.6 Ástæður styttingar náms til stúdentsprófs 

Með tilliti til þess að ritgerð þessi er unnin til að fá fram raddir nemenda 

varðandi styttingu náms til stúdentsprófs úr fjórum árum niður í þrjú ár ákvað 

ég að spyrja viðmælendur mína hvort þeir hefðu vitneskju um það af hverju 

þessi ákvörðun var tekin. Þó ákvað ég að fara ekki út í það sem ég hafði lesið 

eða leggja þeim orð í munn varðandi þennan þátt heldur lék mér eingöngu 

forvitni á að vita hvaða hugmyndir nemendur hefðu um ástæður styttingarinnar 

og hvort þeir hefðu heyrt umræður um ástæðurnar og þá hvað þeir hefðu heyrt. 

Þessi kafli mun fjalla um það sem kom fram í þeim umræðum. Í lok kaflans er 

farið yfir helstu niðurstöður samtalanna.  

Einar, nemandi úr þriggja ára kerfinu sagðist að fyrra bragði, áður en ég 

hafði nefnt það sjálf, vera mjög forvitinn að vita af hverju þetta hefði verið gert 

og hverjar ástæðurnar fyrir því væru. Sesselja, úr sama rýnihópi, sagðist hafa 
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heyrt að þetta hefði verið gert til að fá einstaklinga fyrr út á vinnumarkaðinn 

og nefndi í því samhengi að sér hefði fundist miklu nær að stytta grunnskólann 

í þeim tilgangi. Dagmar, einnig úr sama hópi, nefndi að með því að stytta 

framhaldsskólann svona væri fólk vissulega að fara fyrr út á vinnumarkaðinn 

en á móti væri það minna menntað. Vildu viðmælendur mínir meina að á svona 

litlu landi eins og Íslandi skipti ekki máli í stóra samhenginu hvort unglingar 

færu út á vinnumarkaðinn ári fyrr eða seinna og að veltan hjá þessum litla hópi 

væri hvort eð er ekki það mikil.  

Í þessu samhengi nefndu nokkrir að á einhverjum af hinum 

Norðurlöndunum fengju nemendur styrki til að stunda nám við framhaldsskóla 

og að Ísland mætti svo sannarlega taka þau lönd sér til fyrirmyndar. 

Viðmælendur mínir nefndu að þeir hefðu fengið kynningu á þessu í skólanum 

sínum en samt eiginlega engin svör, kynningin hefði eiginlega verið þannig að 

það væri búið að taka þessa ákvörðun, það væri búið að skrifa undir, og það 

yrðu bara allir að fara eftir þeirri ákvörðun. Þeir nefndu að þeirra tilfinning 

væri sú að enginn væri í raun hlynntur þessu og áttu þá við stjórnendur 

skólanna, kennara og yfir höfuð alla þá sem koma að skólastarfi. Þetta væri 

bara ákvörðun sem einhver hefði tekið og allir yrðu bara að fara eftir henni. 

Nefndu þeir einnig að þegar um þetta var talað við þá fengu þeir á tilfinninguna 

að þeir sem væru að kynna og útskýra þetta fyrir þeim væru svona örlítið að 

afsaka að þetta væri raunin. Það væru ekki allir með þessari ákvörðun en það 

mætti ekki tala um það og allir yrðu bara að gera þetta því það væri einhver 

annar búinn að ákveða það. Sögðust viðmælendur mínir líka mjög litla umræðu 

hafa heyrt um þetta yfir höfuð, aðra en þá að enginn virtist vera hlynntur þessu 

og allir frekar mótfallnir þessu, og þeir sögðust ekki hafa heyrt neina kosti við 

þetta heldur bara galla.  

Einnig sögðust viðmælendur mínir hafa heyrt einhvern tala um að ákvörðun 

þessi hafi verið tekin vegna þess að við værum að miða okkur við önnur lönd 

en að sama skapi kæmu engin rök fyrir því að þetta væri gott fyrir okkur. 

Einhverjir töluðu um að ákvörðun þessi snérist um peninga og að það hefði 

eitthvað með það að gera að ríkið sæi um framhaldsskólana en sveitarfélögin 

um grunnskólana og að þetta tengdist því eitthvað. Aftur kom upp sú hugmynd 

í því samhengi að þá hefði verið mun skynsamlegra að stytta grunnskólann 

heldur en framhaldsskólann.  

Jóna, nemandi úr fjögurra ára kerfinu, talaði um að unglingar á Íslandi 

hefðu hingað til útskrifast of seint úr framhaldsskóla og vísaði í að unglingar á 

hinum Norðurlöndunum útskrifuðust yngri en unglingar á Íslandi. Henni fannst 

breyting þessi jákvæð hvað það varðar, þannig að við gætum fylgt hinum 

Norðurlöndunum og útskrifast á sama aldri og þeir. Talaði hún um að það væri 

kostur, sérstaklega ef maður ætlaði sér að fara í langt háskólanám eftir 

framhaldsskóla. Aðrir nemendur í sama hópi voru ekki sammála henni og 

töluðu um að þeim fyndist ekki skipta máli hvort maður útskrifaðist ári fyrr 

eða ári seinna, þetta væri bara eitt ár.  
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Í þessu samhengi nefndu sumir viðmælendur mínir að þeir sem hefðu 

hagsmuna að gæta í þessu samhengi væru fullorðnir, til dæmis 

fyrirtækjaeigendur sem fengju þá vinnuafl til sín fyrr. Einhverjir nefndu að það 

væri svo dýrt fyrir ríkið að hafa hvern nemanda í framhaldsskóla og að 

hugsunin með styttingunni væri eingöngu sú að spara fyrir ríkið.  

Viðmælendur mínir viðurkenndu þó að þeir hefðu ekkert mikið spáð í þessa 

hluti og að umræðan um styttingu náms til stúdentsprófs hefði mögulega frekar 

náð eyrum foreldra sinna heldur en þeirra sjálfra. Því hefðu þeir ekki mikið að 

segja um það af hverju þessi ákvörðun hefði verið tekin. Viðhorf þeirra hefði í 

raun litast svolítið af því að þetta væri bara komið til að vera og að allir þyrftu 

bara að taka því. Þrátt fyrir það væru nemendur mjög mikið á móti þessu og 

hefðu, langflestir ef ekki allir, viljað hafa nám til stúdentsprófs áfram fjögur 

ár. Til þess að leggja þeim, eins og áður sagði, ekki orð í munn urðu þessar 

umræður því ekki mjög langar en mér fannst samt ástæða til að taka saman þá 

punkta sem komu fram og hafa þá hér í þessim stutta kafla.  

Eins og kemur fram höfðu viðmælendur mínir ekki mikið kynnt sér ástæður 

fyrir styttingunni. En það sem þeim datt helst í hug var meðal annars að þetta 

hafi verið gert til að fá þau fyrr út á vinnumarkaðinn. Eftir að hafa farið yfir 

þau gögn sem farið var yfir í vinnu við þessa ritgerð tel ég að það gæti verið 

gagnlegt að skoða frekar ástæðurnar og kafa betur í þá vinnu sem fór fram í 

aðdraganda styttingar. Einnig mætti hafa í huga hvaða aðilar hafa hagsmuna 

að gæta í þessu samhengi og hvort það vegi meira en líðan og vilji nemenda 

sjálfra.  

4.7 Framtíðin 

Síðasti kafli niðurstaðna mun fjalla um framtíðina og hvað viðmælendur sjá 

fyrir sér að gera í framhaldinu, það er að segja að loknu stúdentsprófi. Í lok 

þessa kafla, eins og allra hinna, er farið yfir helstu niðurstöður og frekari 

rannsóknir. 

Eins og komið hefur fram voru þrír af rýnihópunum skipaðir útskrifuðum 

nemendum og einn rýnihópur samanstóð af nemendum sem voru á síðasta ári. 

Sú vangavelta sem ég lagði fram til þeirra varðandi þetta snérist um það hvort 

þeir héldu að stytting náms til stúdentsprófs hefði áhrif á ákvörðun þeirra um 

hvort og þá hvenær þeir færu í frekara nám. Má segja að svörin við því hafi 

verið afgerandi og að viðmælendur mínir hafi verið sammála um að sú 

ákvörðun að stytta námið um eitt ár hafi haft mikil áhrif á ákvarðanir þeirra um 

framhaldið. Þá er vert að nefna hér að ekkert þeirra sem ég ræddi við sem höfðu 

útskrifast eftir þrjú ár í námi höfðu farið beint í háskóla á meðan meirihluti 

þeirra sem ég talaði við sem höfðu útskrifast eftir fjögur ár í námi höfðu farið 

beint í háskólanám eftir stúdentspróf. Þó getur skipt máli af hvaða brautum 
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nemendur hafa útskrifast og hér verður að hafa í huga að úrtakið er mjög lítið 

og því ekki hægt að álykta út frá svörum fárra hvað á við um heildina.  

 Einhverjir töluðu um að það væri erfitt að vera svona ungur eins og raun 

ber vitni og útskrifast úr framhaldsskóla og eiga þá að ákveða hvað eigi að læra 

í háskóla og svo framvegis. Í því samhengi var svigrúm til að stoppa og hugsa 

sig um varðandi framhaldið nefnt og voru nemendur sammála um að slíkt 

svigrúm væri ekki fyrir hendi í þriggja ára kerfinu og að nemendur í fjögurra 

ára kerfinu hefðu haft mun meiri tíma og svigrúm til slíkra vangaveltna. 

Nemendur sem útskrifuðust með stúdentspróf eftir fjögur ár í námi töluðu 

um að þeim hefði kannski fundist fínt að útskrifast ári fyrr og þar með ári yngri 

en nefndu þó að þeir hefðu heyrt nemendur í þriggja ára kerfinu tala um að 

álagið væri allt of mikið. Vildu viðmælendur mínir úr fjögurra ára kerfinu 

meina að nemendur í þriggja ára kerfinu væru svolítið útbrunnir eftir þrjú ár í 

námi undir því álagi sem þeir virtust vera. Nefndu nemendurnir fjögurra ára 

kerfisins í því samhengi að líklega hefðu þeir tekið sér ársfrí áður en þeir hefðu 

farið í háskóla og er það alveg í takt við það sem viðmælendur mínir úr þriggja 

ára kerfinu sögðu, þar sem ekkert þeirra fór beint í háskóla eftir útskrift úr 

framhaldsskóla. Þeir töluðu einmitt um að álagið á þá hafi verið svo mikið að 

þeir hefðu alls ekki treyst sér í háskólanám beint eftir framhaldsskóla heldur 

ákváðu þeir allir að taka sér að minnsta kosti eitt ár í pásu. 

Flestir þeirra sem ég talaði við sem höfðu útskrifast úr fjögurra ára kerfinu 

fóru í háskóla beint eftir framhaldsskóla á meðan, eins og áður sagði, þeir sem 

höfðu útskrifast úr þriggja ára kerfinu ákváðu öll að taka sér lágmark ár í hlé 

frá námi. Á haustönn 2019 fengu nýstúdentar sem útskrifuðust á vorönn 2019 

(eftir skólaárið 2018–2019) senda könnun í pósti þar sem þeir voru spurðir um 

líf eftir Menntaskólann á Akureyri. Niðurstöðurnar voru birtar í haustblaði 

Munins, skólablaði Menntaskólans á Akureyri, sem kom út rétt fyrir jól 2019. 

Þar kom fram að fleiri sem útskrifuðust úr fjögurra ára kerfinu kusu að fara 

beint í frekara nám heldur en úr þriggja ára kerfinu. Að sama skapi kusu fleiri 

úr þriggja ára kerfinu heldur en fjögurra ára kerfinu að ferðast eða vinna fyrsta 

árið eftir útskrift. 64 nemendur úr þriggja ára kerfinu sögðust vera að vinna eða 

að ferðast á meðan 48 nemendur úr fjögurra ára kerfinu sögðu það sama. 27 

nemendur úr þriggja ára kerfinu sögðust vera í háskóla á haustönn strax eftir 

útskrift á meðan 41 nemandi úr fjögurra ára kerfinu fór beint í frekara nám eftir 

útskrift úr Menntaskólanum (Muninn, 2019, bls. 85). Þetta rennir stoðum undir 

það sem viðmælendur mínir sögðu, það er að segja að nemendur úr þriggja ára 

kerfinu séu líklegri til að taka sér frí frá námi eftir útskrift úr framhaldsskóla 

heldur en þeir nemendur sem tóku stúdentsprófið sitt á fjórum árum.  

Nemendur þeir sem ég ræddi við vildu meina að þetta eina ár sem hafi verið 

tekið af námi til stúdentsprófs skipti miklu máli upp á þroska og þann lærdóm 

sem nemendur öðlast um lífið við að stunda nám í framhaldsskóla. Einnig 

nefndu þeir meiri tíma til að hugsa sig um og ákveða hvað þá langaði að gera 

í framhaldinu. Einn viðmælandi minn svaraði þessu svona: „klárlega með 
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tímann, ég ætla klárlega að taka mér pásu bara til þess að ná andanum en ég 

held að ég muni alltaf fara í framhaldsnám sko, fara að mennta mig eitthvað 

frekar“. Annar nemandi hafði þetta að segja: „ég held alveg að þriggja ára 

kerfið hafi alveg haft gríðarleg áhrif á það hvort ég fari beint í háskóla eða ekki 

sko“. Enn einn nemandinn hafði þetta að segja: 

 
já ég var með svona pínu plan um hvað ég ætlaði að gera eftir 

framhaldsskólann sko, síðan bara annar bekkur og síðasta önn er 

eiginlega búið að sturta því plani niður í klósettið sko, það fór 

eiginlega allt til fjandans og ég svona að reyna að endurgera þetta 

plan sko en það er ekkert að ganga rosalega vel þannig séð sko.  

 

Þá nefndu einhverjir nemendur sem áttu eftir að útskrifast að stefnan væri 

að fara beint í háskóla því óttinn við að fara að vinna og „festast“ þar væri fyrir 

hendi, það er að segja að þeir væru hræddir um að fara að vinna og fá útborgað 

og tíma svo ekki að hætta því til að fara aftur í nám. Einnig væri hentugt að 

fara beint í nám eftir stúdentspróf á meðan maður væri ennþá í „skólagírnum“. 

Þó nefndu þeir að þeir væru ekki mikið búnir að hugsa framtíðina þar sem ekki 

mikill tími gæfist í það, allur tíminn færi í að sinna náminu og þeir gætu ekki 

hugsað um mikið meira á meðan.  

Svefninn var einnig nefndur og þó svo að hann hafi verið tekinn fyrir í 

öðrum kafla í þessari ritgerð finnst mér mikilvægt að nefna hann hér þar sem 

viðmælendur mínir töluðu um hann í þessu samhengi. Þá nefndu nemendur úr 

þriggja ára kerfinu að margar nætur svæfu þeir líklega fjóra til fimm 

klukkutíma að nóttu og voru allir sammála um að það væri engan veginn nóg. 

Nokkrum sinnum nefndu nemendur kulnun og sagði Ólafur úr þriggja ára 

kerfinu í hálfkæringi að það gæti verið á framtíðarplaninu að stefna í kulnun 

fyrir þrítugt. Nefndi Doddi úr sama hópi í því samhengi að til að koma í veg 

fyrir það væri alveg á hreinu að hann ætlaði að taka sér frí í allavega ár áður en 

hann færi í háskóla, til að núllstilla sig eins og hann orðaði það.  

Þó nefndu nemendur sem ætluðu að taka sér pásu frá námi eftir stúdentspróf 

að það væri ákveðinn „aumingjastimpill“ sem fylgdi því, það er að segja að 

þeir upplifðu sig sem hálfgerða „aumingja“ að þurfa að taka sér pásu frá námi. 

Þeir sögðust samt vita fullvel að þeir væru alls engir „aumingjar“ en upplifðu 

sig samt sem slíka. Að sama skapi nefndu þeir að þeim fyndist þeir vera á besta 

aldri til að njóta lífsins og hafa gaman en tímaleysi og álag í skólanum kæmi í 

veg fyrir það.  

Þeir nefndu að þeim fyndist þeir eiginlega eiga þetta „aukaár inni“ og áttu 

við að með því að útskrifast eftir þrjú ár í námi og vinna svo eitt ár fyrir 

háskólanám væru þeir að hefja háskólanám á sama tíma og ef þeirra nám hefði 

tekið fjögur ár eins og áður.  

Sunna, úr þriggja ára kerfinu, nefndi að sínar áætlanir hefðu alltaf verið að 

fara í háskóla strax eftir stúdentspróf en sjálfstraustið hefði minnkað svo mikið 

með auknu álagi í skólanum að þær áætlanir hefðu breyst og hún hefði ákveðið 
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að fara að vinna og taka sér pásu frá námi. Einar, einnig úr þriggja ára kerfinu, 

sagði mér frá því að hann hefði farið beint í háskóla eftir stúdentsprófið en 

hafði séð strax að hann hafi ekki verið tilbúinn í það og hætt fljótlega. Vildi 

hann meina að álagið í framhaldsskólanum hafi haft mikið um það að segja. 

Hann nefndi þó að hann væri ekki að kenna þriggja ára kerfinu alfarið um 

heldur væri sökin að sjálfsögðu einnig hans að hafa ekki hugsað sig betur um 

áður en hann hóf nám í háskólanum. Hann var sá eini af viðmælendum mínum 

úr þriggja ára kerfinu sem fór í háskólanám strax eftir framhaldsskóla og hætti, 

eins og áður sagði, mjög fljótlega í því námi.  

Eins og sjá má í þessum kafla fóru engir af viðmælendum mínum sem höfðu 

lokið námi á þremur árum beint í nám, að þessum eina undanskildum sem hóf 

nám og hætti strax. Einnig sögðu þeir nemendur sem voru á síðustu önn sinni 

í námi í þriggja ára kerfinu að þau ætluðu ekki beint í frekara nám, þau treystu 

sér einfaldlega ekki til þess. Því má álykta sem svo að þrjú ár séu það knappur 

tími til að klára stúdentspróf að þeir sem það gera séu uppgefnir eftir slíkt álag. 

Mætti í því samhengi spyrja sig hvort hægt væri að breyta námstíma til 

stúdentsprófs aftur í fjögur ár, með þeim fyrirvara að þeir sem vildu ljúka námi 

á styttri tíma hefðu til þess möguleika.  

Eins og fram hefur komið er möguleikinn á fjögurra ára stúdentsnámi til 

staðar í dag en nemendur nefndu að það væri ekki ákjósanlegur möguleiki. Ef 

dæminu væri hins vegar snúið við þannig að meginþorri nemenda tæki námið 

sitt á fjórum árum eins og var, og þeir sem vildu flýta fyrir sér hefðu þann 

möguleika, tel ég að miklu fargi og álagi væri létt af nemendum. Rannsóknir á 

þessum þætti eru að mínu mati ákjósanlegar þannig að fleiri möguleikar á 

uppsetningu náms væru skoðaðir.  

 

 

 

 

 



58 

5. Samantekt 

Markmið þessa verkefnis var að komast að viðhorfum, sjónarmiðum og 

upplifunum nemenda í Menntaskólanum á Akureyri. Til þess voru framkvæmd 

rýnihópaviðtöl við fjóra hópa nemenda, útskrifaða eða á lokaári sínu í námi. 

Rannsóknarspurningarnar snérust um álag í námi og viðhorf nemenda til 

styttingarinnar og má segja að afgerandi svör hafi fengist í þá átt að nemendur 

í þriggja ára kerfinu upplifi meira álag í námi heldur en nemendur í fjögurra 

ára kerfinu. Hvað viðhorf til styttingarinnar varðar virtust þau vera svipuð hjá 

nemendum úr þriggja ára kerfinu og fjögurra ára kerfinu. Svör nemenda voru 

í þá veru að viðhorf þeirra allra reyndust ekki mjög jákvæð gagnvart 

styttingunni og voru nemendur allir á sama máli um að vænlegra hefði verið 

að halda í fjögurra ára kerfið.  

Í nafni ritgerðarinnar má finna tilvísun í orð eins viðmælanda míns þar sem 

hún sagði orðrétt, „við vorum þreytt í þrjú ár“. Þá var hún að tala um álagið 

sem hún sjálf upplifði í náminu sínu til stúdentsprófs og nefndi í því samhengi 

að vinir hennar hefðu verið álíka þreyttir og hún sjálf. Hún vildi meina að svo 

mikið hafi verið að gera þessi þrjú ár að hún og samnemendur hennar hefðu 

ekki náð að hvílast nóg þennan tíma sem námið tók. Undir þetta tóku þeir sem 

voru í sama rýnihópi. Sama tón mátti heyra í hinum rýnihópunum, hvort sem 

um var að ræða nemendur úr þriggja ára kerfinu eða fjögurra ára kerfinu. Allir 

virtust vera á sama máli um það að þrjú ár væru ekki nægur tími til að sinna 

því sem sinna þarf á þessum árum, samhliða því að sinna námi sínu svo vel sé. 

Eins og áður hefur komið fram voru allir viðmælendur mínir því sammála um 

að stytting náms til stúdentsprófs væri ekki jákvæð þróun í menntamálum 

Íslendinga.  

Ritgerð þessi hófst á yfirferð yfir aðdraganda þessarar styttingar. Eins og 

kemur þar fram er langt frá því að umræður um styttingu þessa séu nýjar af 

nálinni. Þvert á móti hefur þessi umræða og framkvæmd styttingar verið í 

þróun í mörg ár og margir komið að þeirri vinnu eins og kemur fram í upphafi 

ritgerðarinnar. Margt hefur breyst í skólastarfi á þeirri vegferð og má þar til 

dæmis nefna að breytingar hafa verið gerðar á Aðalnámskrám skólastiganna, 

kennsludögum hefur verið fjölgað, prófadögum hefur verið fækkað, 

klukkustundum sem varið er í stúdentspróf hefur verið fækkað, lög um skóla 

án aðgreiningar hafa verið sett og ýmislegt fleira hefur gerst sem allt of langt 

mál færi í að telja upp hér.  

Aðkoma atvinnulífsins var lítillega skoðuð og skýrsla Hagfræðistofnunar 

sem gerð var fyrir Verzlunarmannafélag Reykjavíkur skoðuð í því tilliti. Þar 

kom meðal annars fram að nemendur á Íslandi hafi komið út á vinnumarkað 

eða hafið nám í háskólum ári seinna en jafnaldrar þeirra í hinum OECD 

löndunum. Með því að stytta nám til stúdentsprófs væri hægt að koma til móts 

við nemendur á Íslandi hvað þetta varðar, sem og að lengja starfsævi íslenskra 

einstaklinga. Þá var einnig farið í samanburð á milli Norðurlandanna hvað 
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varðar árafjölda sem tekur einstaklinga að mennta sig til stúdentsprófs. 

Áherslur í námi voru skoðaðar og kom í ljós að einhver áherslumunur er á 

námskrármarkmiðum menntakerfis á Íslandi og menntakerfum hinna 

Norðurlandanna.  

Þá var lítillega farið yfir framkvæmd styttingarinnar hér á landi og lauslega 

farið í viðbrögð fólks við hugmyndum henni tengdum. Einnig er fjallað um 

stökkið sem nemendur taka við það að fara úr grunnskóla og yfir í 

framhaldsskóla. Viðmælendum mínum fannst það stökk vera óþarflega mikið 

og töldu að vel væri hægt að halda þannig á spilunum að þeim sem gengi vel í 

grunnskóla ætti að ganga vel í framhaldsskóla og því ætti stökkið ekki að þurfa 

að vera mikið. Við skoðun kom í ljós að viljinn fyrir samstarfi skólastiganna 

er vissulega fyrir hendi en ekki hægt að fullyrða að það skili sér eins og 

æskilegt væri til nemenda. Viðmælendum mínum var tíðrætt um þann 

möguleika að fara ári fyrr í framhaldsskóla og sleppa þá tíunda bekk og fannst 

þeim að það hefði verið mikið álitlegri valmöguleiki, það er að segja að stytta 

frekar grunnskólann um eitt ár heldur en framhaldsskólann. Úttekt á styttingu 

náms til stúdentsprófs var gerð árið 2018 á vegum Verzlunarskóla Íslands og 

er farið lítillega í niðurstöður þeirrar úttektar í þessari ritgerð. 

 Í kafla um aðferðir má finna rannsóknaraðferðir sem notast var við í 

þessari rannsókn. Þar er farið yfir muninn á eigindlegum og megindlegum 

rannsóknum og ástæður þess að ákveðið var að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hér. Þá er farið yfir það hverjir tóku þátt í rannsókninni og 

ferlinu við rannsóknina lýst. Einnig er farið yfir framkvæmd, gagnaöflun og 

úrvinnslu viðtala. Í stuttum kafla um siðferði rannsókna er farið yfir 

vinnureglur í svona rannsóknarvinnu og útskýrt af hverju er til dæmis 

mikilvægt að fara með öll gögn sem trúnaðarmál.  

Eftir þann kafla má finna niðurstöðukaflann og er hann að mínu mati sá 

kafli sem skiptir mestu máli í þessari ritgerð. Hann er líka langur og skiptist í 

nokkra undirkafla. Þar kemur fram, eins og áður sagði, að viðhorf nemenda til 

styttingarinnar voru ekki mjög jákvæð. Það er mikilvægt að mínu mati að 

nemendur hafi tíma til að sinna námi sínu vel og hafi einnig möguleika á því 

að sinna félagslífi og vinum. Það má færa rök fyrir því að nám í framhaldsskóla 

sé full vinna en það er þó óumflýjanleg staðreynd að sumir nemendur vinna 

með skóla, sumir af nauðsyn en aðrir velja það þrátt fyrir að þurfa þess kannski 

ekki. Eftirspurn eftir vinnuframlagi ungmenna hefur líka verið mikil 

undanfarin ár. 

Nemendur töluðu um að félagslíf væri mikilvægur partur af því að vera í 

framhaldsskóla og gæti það haft alvarlegar afleiðingar ef ekki gæfist tími til að 

sinna því. Með félagslífi hér er átt við meira en bara að hitta vini og djamma, 

hér er átt við í raun alla virkni nemenda utan skóla. Hvort sem um ræðir vinnu, 

íþróttaiðkun, aðra hreyfingu, að vinir séu að hittast eða hvað sem þeir gætu 

tekið sér fyrir hendur utan skóla.  
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Nefndu nemendur þætti eins og of lítinn svefn, mikla drykkju og mikinn 

kvíða sem atriði sem gætu hlotist af því að hafa ekki nægan tíma. Einnig voru 

nemendur allir á sama máli varðandi það að miklu ákjósanlegra hefði verið að 

stytta grunnskólann um eitt ár. Eins og kom fram vildu nemendur meina að 

síðasta ár grunnskóla bætti sjaldan miklu við námið heldur væri það bara 

skemmtilegt félagslífsins vegna. Töluðu þeir um að þrátt fyrir það, að 

félagslífið í tíunda bekk væri skemmtilegt, myndu þeir frekar velja að geta 

sinnt félagslífi með skóla í framhaldsskólanum. 

Í undirkafla um skipulag námsins í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar, má 

finna stutta umfjöllun um umræður nemenda um gæði námsins. Í einum 

rýnihópnum kom fram sú vangavelta að það væri ekki víst að gæði námsins 

hefðu verið rýrð með styttingunni, kannski væri réttara að tala um að gæði 

vinnuframlags nemenda væru minni. Þar átti viðkomandi nemandi við að 

tíminn sem nemendur hefðu fyrir heimanám væri styttri og þar með gætu þeir 

ekki lagt eins mikla vinnu í það. Þetta fannst mér áhugaverður punktur og þess 

verður að nefna aftur hér.  

Viðmælendum mínum var tíðrætt um göt í stundatöflu og þá einna helst í 

því samhengi að ætli maður sér að taka stúdentsprófið á fjórum árum í stað 

þriggja eins og gert er ráð fyrir í dag, lendi maður í því að fá göt eða eyður í 

stundatöflu og að það vilji enginn. Betri umfjöllun um þetta má finna í 

kaflanum um samtöl mín við nemendur. Einnig má nefna í þessu samhengi að 

viðmælendur mínir töluðu um að tenging milli grunnskóla og framhaldsskóla 

mætti vera betri og má sjá í umfjöllun um rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur, 

að þegar rannsókn hennar var framkvæmd vantaði eitthvað upp á að nemendur 

fengju til dæmis fög metin sem þeir tóku í grunnskóla og einnig að 

framhaldsskólarnir, sérstaklega bóknámsskólarnir, gætu skipulagt stundatöflur 

nemenda með tilliti til þess að þeir lentu ekki í þessum svokölluðu götum.  

Þó niðurstöður hafi ekki komið mér mikið á óvart var vinnan við þessa 

ritgerð afskaplega skemmtileg og gefandi. Markmið rannsóknarinnar var, eins 

og áður hefur komið fram, að svara þeim spurningum sem brunnu á mér í 

upphafi, það er að segja hvort nemendur í þriggja ára kerfinu upplifðu meira 

álag í námi en nemendur í fjögurra ára kerfinu.  

Þrátt fyrir þá staðreynd að enginn geti vitað hvernig hinir upplifa sitt álag 

má segja að upplifun þeirra nemenda sem eru nú í þriggja ára kerfinu sé sú að 

á þeim sé meira álag heldur en á þeim sem tóku námið sitt á fjórum árum. Það 

sama má segja um þá nemendur sem voru í fjögurra ára kerfinu, það er að segja 

að þeirra tilfinning sé að á þeim hafi verið minna álag heldur en á þeim sem 

taka sitt stúdentspróf á þremur árum.  

Viðmælendur mínir voru mjög samvinnuþýðir og töluðu allir um mikilvægi 

þess að rödd þeirra fái að heyrast. Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var 

einmitt að rödd þeirra sem þetta hefur hvað mest áhrif á, fái að heyrast. Tel ég 

sem höfundur að það hafi með þessari vinnu tekist með ágætum og er 

afskaplega þakklát því viðmóti sem ég mætti frá öllum sem ég átti í samstarfi 
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við í tengslum við þessa ritgerð. Mat mitt er að öll vinna við gagnaöflun hafi 

tekist afskaplega vel í öllum tilfellum og skemmtilegar og líflegar umræður 

hafi myndast í öllum hópum. Þátttakendur lýstu yfir ánægju sinni við höfund 

með að fá að tjá sig um þetta málefni og að á þeirra rödd væri hlustað.  

Styrkleikar rannsóknar sem þessarar eru að mínu mati þeir að nálægð 

skapast við viðmælendur og þeir upplifa að á þá sé hlustað. Tel ég slíkt afar 

mikilvægt og vona að margar slíkar rannsóknir verði gerðar í framtíðinni þar 

sem slíkt gefur djúpan skilning á viðhorfum og upplifunum viðmælenda. Í 

þessu samhengi tel ég það vera mjög mikilvægt þar sem um ungmenni er að 

ræða og þeirra er framtíðin.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru hins vegar vissulega líka til staðar. Þar sem 

úrtakið er ekki stórt er ekki hægt að alhæfa og alls ekki hægt að yfirfæra 

skoðanir þessara fáu yfir á þýðið sem um ræðir. Því er mikilvægt að halda 

áfram rannsóknarvinnu sem snýr að tölfræðinni, það er að segja tölum yfir 

útskrifaða nemendur, brotthvarf úr námi, andlega heilsu nemenda, nýskráningu 

framhaldsskólanema og svo framvegis. Þær tölur er mikilvægt að halda utan 

um að fylgjast vel með þeirri þróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár og mun 

eiga sér stað um ókomna tíð. Mikilvægt er að mínu mati að nálgast þetta 

viðfangsefni með opnum hug og þó svo námstími til stúdentspróf sé að jafnaði 

þrjú ár í dag og sett upp með þeim hætti sem gert er núna, er mikilvægt að allir 

sem koma að málum séu opnir fyrir hugmyndum um frekari breytingar. Jafnvel 

gæti reynst heillavænlegt að skoða möguleikann á því að einhverntímann þyrfti 

að breyta til baka, hvort sem um að ræða þá tímalengd á námi eða eitthvað 

annað sem viðkemur skipulagi náms til stúdentsprófs.  
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6. Lokaorð 

Mér finnst sem höfundi þessarar ritgerðar mjög mikilvægt að raddir allra fái 

að heyrast í lýðræðisþjóðfélagi, ekki síst barna og unglinga. Því ákvað ég að 

ráðast í þessa rannsókn og gefa unglingum í framhaldsskóla tækifæri til að 

viðra skoðanir sínar varðandi styttingu náms til stúdentsprófs. Það er mitt álit 

að það sé mikilvægt þar sem styttingin hefur eins og gefur að skilja mest áhrif 

á nemendur sem stunda nám við framhaldsskólana.  

Þátttakendur voru, eins og áður hefur komið fram, afskaplega viljugir til að 

tala við höfund og létu skoðanir sínar óspart í ljós. Einnig var áberandi hvað 

þátttakendur voru þakklátir fyrir að fá að taka þátt í slíkum umræðum og 

myndaðist undantekningalaust skemmtilegt andrúmsloft í þeim viðtölum sem 

fóru fram fyrir ritgerðina. Markmið rannsóknarinnar og ritgerðarskrifana var, 

eins og hefur komið fram, að fá svör við spurningum um álag í námi og viðhorf 

til styttingarinnar.  

Krakkarnir voru sammála um að framkvæmd styttingarinnar hefði mátt 

vera með öðrum hætti og komu fram hugmyndir um að frekar hefði átt að stytta 

grunnskólann um eitt ár. Jákvæðir punktar varðandi styttinguna komu þó fram, 

til að mynda það að geta þá lokið námi ári fyrr. 

Mín von er sú að þátttakendur hafi með þátttöku sinni fengið tækifæri til að 

skoða hug sinn varðandi styttinguna, nám sitt yfir höfuð og einnig fengið 

innsýn í skoðanir jafnaldra sinna. Mikilvægast finnst mér þó að þátttakendum 

hafi fundist á sig hlustað og að þeirra raddir skipti máli.  

Að lokum langar mig að segja að eftir að hafa talað við viðmælendur mína 

og lesið þau gögn sem ég gerði til að vinna þessa ritgerð er það álit mitt að 

þriggja ára kerfið sé alls ekki alslæmt og að nemendur eigi eftir að ganga að 

því sem sjálfsögðu eftir einhvern tíma. Þó eru að mínu mati umskiptin 

vissulega erfið og mikið álag sem nemendur hafa upplifað, sérstaklega þeir 

árgangar sem voru fyrstir til að útskrifast úr þriggja ára kerfinu. Því finnst mér 

mikilvægt að fylgjast vel með og vera vakandi yfir þeim áhrifum sem stytting 

þessi getur haft á nemendur, og þá sérstaklega með líðan og andlega heilsu í 

huga.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf 

 

Komið þið sæl. Ég heiti Hafrún Pálsdóttir og ég er meistaranemi í 

menntunarfræðum við háskólann á Akureyri. Meistaraverkefni mitt mun 

snúast um viðhorf nemenda til styttingar framhaldsskólans úr fjórum árum í 

þrjú. Því langar mig að athuga hvort þú sem útskriftarnemi í 

Menntaskólanum á Akureyri gætir komið í rýnihópaviðtal til mín þar sem við 

myndum ræða þessi mál. Ef þú ert að útskrifast úr fjögurra ára kerfinu langar 

mig að biðja þig að koma í viðtal mánudaginn 27. maí næstkomandi, kl. 

17:00, en ef þú ert að útskrifast úr þriggja ára kerfinu langar mig að biðja þig 

að koma þriðjudaginn 28. maí, kl. 17:00. Ástæðan fyrir því að ég er með tvær 

dagsetningar er sú viðtölin verða tvö, annars vegar við þá sem fóru í gegnum 

námið á 4 árum og hins vegar við þá sem fóru í gegnum námið á 3 árum.  

  

Viðtölin munu fara fram á heimili mínu að Einholti 12 A og mun ég bjóða 

upp á léttar veitingar. Fullum trúnaði er heitið og munu nöfn þátttakenda 

hvergi koma fram. Viðtölin verða tekin upp og þau svo afrituð. Þeim verður 

svo eytt um leið og ég hef unnið úr þeim. Ef einhverjar spurningar vakna er 

velkomið að hafa samband við mig í síma 849 - 9505 eða á netfang 

mitt, ha150056@unak.is. Endilega láttu mig vita fyrir mánudaginn 29. apríl 

hvort þú getur tekið þátt.  

  

Athugið að tímasetning á þessum viðtölum er ekki heilög, ef nemendur eru 

uppteknir í skólanum á þessum tíma er ekkert mál að finna annan tíma sem 

hentar betur. Því er mikilvægt að þeir sem hafa áhuga á að taka þátt svari sem 

fyrst svo hægt að sé að finna tíma sem hentar öllum.  

  

Kær kveðja,  

Hafrún Pálsdóttir 

Einholt 12 A 

603 Akureyri 

sími: 849 - 9505 

ha150056@unak.is  
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Fylgiskjal 2 Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar 

rannsóknar við skrif á ritgerð fyrir M.Ed. nám við 

Háskólann á Akureyri. 

- Viðmælanda ber ekki skylda til að taka þátt og er 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án nokkurra 

eftirmála. 

- Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningum 

eða taka þátt í umræðum um einhver atriði 

rannsóknarinnar. 

- Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í viðhorf 

nemenda til styttingar framhaldsskólans á Íslandi. 

- Rannsóknin byggir á eigindlegum aðferðum, 

rýnihópaviðtölum við nemendur Menntaskólans á 

Akureyri, bæði útskrifaða og þá sem eru enn í námi. 

- Fullum trúnaði við þátttakendur er heitið af hálfu 

rannsakanda og munu nöfn þátttakenda hvorki koma 

fram í ritgerðinni né heldur verður hægt að rekja svör 

til þátttakenda.  

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar 

rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég gef hér 

með samþykki mitt fyrir þátttöku.  

 

Staður_______________________                          

Dagsetning_____________ 

 

Undirskrift 

_____________________________________ 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi 

 

• Ert þú að útskrifast úr 3ja ára kerfi eða 4ra ára kerfi?  

• Hver eru þín viðhorf til styttingar náms til stúdentsprófs?  

• Upplifðir þú mikið álag í þínu námi (3ja ára stúdent)? 

• Upplifðir þú mikið álag í þínu námi (4ra ára stúdent)? 

• Heldur þú að það sé munur á álagi á þeim sem taka stúdentspróf á 

þremur árum og þeim sem tóku stúdentspróf á fjórum árum?  

• Telur þú að stytting framhaldsskólans hafi haft áhrif á ákvörðun þína 

um að fara í frekara nám? (Álagið í 3ja ára kerfinu valdi því að 

frekara nám er ekki valið).  

• Telur þú að stytting framhaldsskólans hafi haft eða komi til með að 

hafa áhrif á virkni þína í félagslífi og / eða í íþróttaiðkun utan skóla? 

• Vinnur þú með skóla? Heldur þú að ákvörðun um styttingu náms hafi 

haft eða muni hafa áhrif á ákvörðun þína um það hvort þú stundar 

vinnu með skóla?  

• Hefur þú hugsað um það af hverju sú ákvörðun var tekin um að stytta 

nám til stúdentsprófs úr fjórum árum niður í þrjú?  

• Hver heldur þú að ástæðan fyrir þessum breytingum sé? 

• Gætir þú hugsað þér að taka stúdentsprófið á fjórum árum þar sem sú 

leið er enn í boði? 

• Hefurðu hugmyndir um hvernig væri hægt að setja nám til 

stúdentsprófs upp á annan hátt en gert er í dag?  

• Hefur þú einhverju við þetta að bæta, einhverjar vangaveltur sem 

vöknuðu í samtalinu okkar eða eitthvað sem þig langar að komi fram 

sem ekki hefur verið rætt um í dag?  

 

 
  



75 

 

Fylgiskjal 4 Spurningalisti 

 

Fæðingarár mitt er ______ 

Ég útskrifaðist úr 3ja ára kerfinu □ 

Ég útskrifaðist úr 4ra ára kerfinu □ 

Viðhorf mitt til styttingar framhaldsskólans er frekar jákvætt □ 

Viðhorf mitt til styttingar framhaldsskólans er frekar neikvætt □ 
Ef þú mættir velja í dag, myndir þú velja að fara í 3ja ára eða 4ra ára 

kerfi?  

3ja ára kerfi □         4ra ára kerfi □ 
Telur þú að lengd námsins hafi haft áhrif á getu þína til að taka þátt í 

félagslífi skólans?  

Já □                 Nei □ 
Ef já, á hvaða hátt telur þú að lengd námsins hafi haft áhrif á getu 

þína til að taka þátt í félagslífi skólans? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

Vangaveltur í lok umræðna, eitthvað sem þú vilt koma á framfæri, 

eitthvað sem þér finnst hafa vantað í umræðurnar eða í 

spurningarammann, eitthvað sem þér finnst vanta í þjóðfélagsumræðuna 

um styttinguna eða bara hvað sem er sem þér dettur í hug í þessu 

samhengi?  

______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


