Samfella í námi milli grunn- og framhaldsskóla
Áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunn- og
framhaldsskóla á námsframvindu bráðgerra nemenda

Þórunn Jóna Hauksdóttir

Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu
með sérhæfingu á sviði stjórnunar menntastofnana
Félagsvísindasvið

Samfella í námi milli grunn- og framhaldsskóla
Áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla á
námsframvindu bráðgerra nemenda

Þórunn Jóna Hauksdóttir

Lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu á sviði stjórnunar menntastofnana
Leiðbeinandi: Friðgeir Börkur Hansen
Stjórnmálafræðideild
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Júní 2011

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu
á sviði stjórnunar menntastofnana og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt
nema með leyfi rétthafa.
© Þórunn Jóna Hauksdóttir 2011

Selfossi, Ísland 2011

Útdráttur
Þessi tilviksrannsókn beinist að nemendum sem var hraðað úr sunnlenskum
grunnskólum í Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu), á árunum 2007-2010.
Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna áhrif stefnumótunar um hröðun í
námi milli grunn- og framhaldsskóla á námsframvindu nemendanna. Í
rannsókninni var beitt megindlegri aðferðafræði og byggt á rannsóknartilgátum
sem hvíla á þeirri kenningu að hröðun úr grunn- í framhaldsskóla veiti bráðgerum
nemendum nám við hæfi og svari félags- og tilfinningalegum þörfum þeirra.
Gagnasöfnun fólst í samantekt á námsárangri og einingafjölda umræddra nemenda
sem og niðurstöðum spurningakönnunar um líðan þeirra og viðhorf.
Upplýsingar um áhrif stefnumótunar á hröðun íslenskra nemenda eru ekki
til og fram að þessari rannsókn hafa hvorki verið gerðar íslenskar rannsóknir á
námsárangri og námsframvindu hraðaðra nemenda né á líðan þeirra, félagslegri
stöðu eða viðhorfi til hröðunar. Helstu niðurstöður eru að stefnumótun hefur
jákvæð áhrif á námsframvindu nemendanna, námsgengi þeirra og námsframvinda
er framúrskarandi. Hröðuðu nemendunum líður mjög vel en tvíræðara er um
jákvæð áhrif á félagstengsl. Þá hafa allir nemendurnir jákvætt viðhorf til hröðunar.
Áhrif grunn- og framhaldsskólalaga 2008 á stefnumótun í FSu voru ekki langvinn
en niðurskurður fjárframlaga af hálfu ríkisins hefur sett stefnuna í uppnám.
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Abstract
This case study focuses on high achieving students who were accelerated during
2007-2010 from compulsory schools (age 6-16) in South Iceland to
Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSu), the main upper secondary school in that area
(age 16-20). The purpose of the study was to investigate the effects of the policy
of acceleration of students on their advancement at FSu. The study is based on
quantitative research methods and the hypothesis that acceleration of students
from compulsory schools to upper secondary schools allows children to study at
an appropriate academic level where their emotional and social needs are met. The
data consists of credits accumulated by these students, as well as their academic
achievement. Also, survey data collected at FSu, was used to assess the feelings
and attitudes of these students.
There is limited research available in Iceland on student acceleration from
compulosry schools to upper secondary schools. The main findings of this study
indicate that acceleration has a positive effect on students’ academic progress.
Also, the progress of these students and their academic achievement is exemplary.
The accelerated students are generally very pleased with their acceleration and all
the students reported a very positive attitude towards acceleration as a choice for
students. In a few instances, they seem to be socially disconnected at Fsu,
particulary in the beginning.
The study concludes with dicussions about the cutting of government
funds that have jeopardized the implementation of the policy of acceleration put
forth in the 2008 Upper Secondary School Law.
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Formáli
Rannsókn þessi er 30 eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar MPA-gráðu með
sérhæfingu á sviði stjórnunar menntastofnana. Leiðbeinandi var Friðgeir Börkur
Hansen, prófessor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.

Um langt árabil hef ég gegnt ýmsum störfum meðfram kennslu í grunn- og
framhaldsskólum. Áhugi á málefnum bráðgerra nemenda vaknaði þegar ég var
ráðin verkefnisstjóri um nám á mörkum skólastiga, í Fjölbrautaskóla Suðurlands.
Þá hef ég í gegnum tíðina haft áhuga á stjórnmálum í sinni víðustu merkingu og
hef ég nokkra innsýn í málefni sveitastjórnastigsins. Sú reynsla, ásamt MPA námi
með sérhæfingu á sviði stjórnunar menntastofnana, hefur beint sjónum mínum að
áhrifum stefnumótunar og stefnumörkunar á samfellu í námi.

Ég vil þakka Friðgeiri Berki Hansen prófessor fyrir gagnlegar leiðbeiningar og
Örlygi Karlssyni skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurlands fyrir aðstoð og greiðan
aðgang að gögnum. Kærleiksríkar þakkir færi ég foreldrum mínum, Hauki Arnarri
Gíslasyni og Kristínu Breiðfjörð Pétursdóttur, eiginmanni Hallgrími Óskarssyni
og börnum okkar Hrafnhildi og Hauki Páli, fyrir tillitssemi, hvatningu, tryggan
stuðning og óbilandi trú á getu minni.
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1. Inngangur
Um nokkurn tíma hafa bráðgerir grunnskólanemendur átt þess kost að stunda nám
á mörkum skólastiga. Þeir hafa verið í framhaldsskólanámi samhliða því að stunda
nám í grunnskóla og margir þeirra hafa færst alveg yfir í framhaldsskóla áður en
10 ára grunnskólagöngu er lokið. Heimildir fyrir þessu eru skýrar bæði í lögum
um grunnskóla nr. 91/2008 og lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Í samræmi
við lögin hafa sunnlenskir, bráðgerir grunnskólanemendur undanfarin ár stundað
einingabært nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands (FSu), ýmist í stað- eða fjarnámi og
margir þeirra hafa útskrifast úr grunnskóla áður en 10 ára grunnskólagöngu er
lokið og hafið fullt nám í FSu.
Skólaárin 2007-2010 var undirrituð verkefnisstjóri FSu um nám á mörkum
skólastiga. Verkefnið fólst í stefnumótun: Að festa námsframboð í sessi, koma
samskiptum við grunnskóla í ákveðinn farveg, vera tengiliður FSu við hvern og
einn samstarfsskóla og fylgja því eftir að bæði kennarar FSu sem sinntu fjarnámi
og heimaskóli nemendanna veittu þeim viðeigandi kennslu og viðunandi aðstoð.
Sem umsjónarkennari nemenda á mörkum skólastiga fylgdist undirrituð með
námsframvindu nemendanna og var í sambandi við foreldra þeirra vegna námsins
í FSu. Þegar á leið fór meiri tími í að finna leiðir til að bregðast við niðurskurði í
fjárframlögum ríkisins til náms grunnskólanemenda sem stunduðu nám í
einstökum framhaldsskólaáföngum. Niðurskurðurinn hafði áhrif á stefnumótunina
og vinnan fólst aðallega í því að reyna að takmarka áhrif hans á samdrátt í
námsframboði og góð samskipti við samstarfsskólana.
Ástæðan fyrir að leyfa bráðgerum nemendum að byrja einingabært nám
áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið er að veita þeim nám við hæfi og auka
samfellu í náminu. Hafi þeir lokið tilskyldu grunnskólanámi með ágætisárangri er
ekkert því til fyrirstöðu að þeir haldi ótrauðir áfram menntaveginn. Ekki er vitað
hvort vegurinn um refilstigu menntakerfisins er beinn og breiður eða hvort
hindranir eru margar þar sem ekki hefur verið kannað hvernig nemendunum
miðar. Engar íslenskar rannsóknir eru til um námsgengi þeirra í framhaldsskóla,
félagslega stöðu, líðan eða viðhorf til hröðunar. Markmið þessarar rannsóknar er
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að kanna áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla á
námsframvindu bráðgerra nemenda.

1.1. Gildi rannsóknar
Rannsóknin hefur gildi fyrir ákveðna grunnskóla á Suðurlandi og
Fjölbrautaskóla Suðurlands en líka marga aðra, allt frá einstaka nemendum og
foreldrum yfir í lærdómssamfélög grunn- og framhaldsskóla á Suðurlandi. Í stærra
samhengi hefur hún gildi fyrir grunn- og framhaldsskóla utan Suðurlands, fyrir
nám á mörkum framhalds- og háskóla og fyrir samskipti ríkis og sveitarfélaga.
Niðurstöður rannsóknarinnar verða þannig merkingarbærar fyrir einstaklinga,
skipulagsheildir og valdhafa sem geta nýtt sér þær til frekari rannsókna,
stefnumótunar og samstarfs.
Skiptar skoðanir eru meðal skólafólks á grunn- og framhaldsskólastigi og
foreldra um hvort leyfa eigi hröðun í námi í formi þess að stunda
framhaldsskólanám samhliða grunnskólanámi og færast á milli skólastiga.
Niðurstöður úr samantekt á einkunnum, félagslegri stöðu og líðan sunnlenskra
nemenda sem hófu nám í FSu áður en 10 ára skólagöngu var lokið verða
mikilvægt innlegg í þá umræðu. Í framhaldi verður hún væntanlega markvissari
um hvort og hverjum verður hraðað.
Lýsing á samstarfi milli grunnskóla á Suðurlandi og FSu varpar ljósi á
stefnumótun um nám á mörkum þessara tveggja skólastiga á Suðurlandi. Hér
verður forvitnilegt að skoða áhrif löggjafar- og framkvæmdavaldsins á
stefnumótun og samstarf, með lagasetningu og fjárframlögum. Óskandi er að
umræðan geri stefnumótun og samstarf um hröðun bráðgerra nemenda úr
grunnskólum á Suðurlandi yfir í FSu enn markvissari og vísi veginn fyrir aðra
grunn- og framhaldsskóla.
Þá getur kortlagning stefnumótunar og samstarfs grunn- og framhaldsskóla
opnað með auðveldari hætti á umræðu um stefnumótun og samstarf um nám á
mörkum skólastiganna framhalds- og háskóla. Í 2. mgr. 20. gr. laga um
framhaldsskóla er fjallað um viðbótarnám við framhaldsskóla og opnað á að þær
námseiningar megi meta til háskólaeininga. Sams konar ákvæði er í 6. gr. laga um
háskóla nr. 63/2006. Stefnumótun og samvinna þessara skólastiga myndi
tvímælalaust greiða aðgang landsbyggðarinnar að háskólanámi. Háskólafélag
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Suðurlands hefur til dæmis á stefnuskránni að „... opna möguleika á fjölbreyttara
háskólanámi í fjórðungnum m.a. í samstarfi við Fjölbrautaskóla Suðurlands ...“.
(Háskólafélag Suðurlands, e.d., a). Það gæti auðveldað þessa samvinnu að
Fjölbrautaskólinn og Háskólafélagið eru á forræði sömu aðilanna, sveitarfélaga á
Suðurlandi

og ríkisins

(Fjölbrautaskóli

Suðurlands,

2010;

Háskólafélag

Suðurlands, e.d., b).
Í lögum um grunnskóla eru ákvæði um hröðun í 4. mgr. 26. gr. og í 2. mgr.
32. gr. Sambærilegt ákvæði er í 1. mgr. 32. grein laga um framhaldsskóla og til
nánari skýringar er reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla nr.
1150/2008. Eins og megintilgangur lagasetningar er kveða lögin á um skyldur
ákveðinna aðila til að uppfylla réttindi borgaranna; hér um skyldur grunn- og
framhaldsskóla til að tryggja réttindi nemenda um nám við hæfi og samfellu í
námi. Það er líka oftar en ekki svo að lagasetning er viðbragð löggjafarvaldsins
við þrýstingi frá samfélaginu, grunnskólanemendur voru þannig byrjaðir að stunda
nám á mörkum skólastiga áður en lög um slíkt voru sett 2008. Það má því segja að
þótt grunnskólanemendur hafi stundað nám á mörkum skólastiga um nokkurt
skeið hafi stefnumörkun, með lagasetningu 2008, vísað veginn til markvissari
stefnumótunar um þess konar nám og hröðun úr grunn- í framhaldsskóla.
Gildi rannsóknarinnar fyrir samskipti ríkis og sveitarfélaga byggja ekki á
lagasetningunni einni. Grunnskólarnir eru reknir í samræmi við fjárhagsáætlanir
sveitarfélaga á meðan framhaldsskólarnir eru reknir á fjárlögum ríkisins. Eftir
hrun íslenskra banka 2008 og dómínóáhrif þess á íslenskt þjóðfélag þurftu bæði
stjórnsýslustigin að leita leiða til að reka sjóði sína ekki með tapi. Ein leiðin sem
framkvæmdavald ríkisins fór var að setja ekki fé í nám nemenda sem stunda nám
á tveimur skólastigum samtímis, frá og með fjárlögum ársins 2010 (sjá fylgiskjal
1; Fjárlagavefurinn, 2010b).
Samband íslenskra sveitarfélaga (2010) lét í ljós áhyggjur af áhrifum
niðurskurðarins á samfellu í námi

nemendanna, því þau vinna „... gegn

markmiðum og anda nýrrar menntastefnu um að auka flæði og samfellu milli
skólastiga.“ (Bls. 2). Í umfjöllun um réttarstöðu nemenda, sem fengju grænt ljós
frá skólastjóra grunnskóla til framhaldsskólanáms samhliða grunnskólanámi, segir
Sambandið

„...

viðbúið

að

synjun

framhaldsskóla

á

skráningu

í

framhaldsskólaáfanga verði talin ólögmæt.“ (Samband íslenskra sveitarfélaga,
2010, bls. 2). Samhliða þessu leggur Sambandið sjálft til að allt að fimm vikulegar
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kennslustundir verði skornar niður á viku og dregið úr hlutfalli valgreina á
unglingastigi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009, 2. desember). Niðurskurður
ríkisins hefur því bein áhrif á sveitarfélög en niðurskurður beggja bitnar á
stefnumótun og samvinnu grunn- og framhaldsskóla en verst á bráðgerum
nemendum sem vilja og geta stundað nám á mörkum skólastiga.
Efni það sem hér er til umfjöllunar hefur ekki verið rannsakað áður.
Tilgangurinn er að meta áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunn- og
framhaldsskóla á námsframvindu bráðgerra nemenda. Þá er ætlunin að meta áhrif
hröðunar á félagslega stöðu þeirra og líðan sem og skoða viðhorf þeirra til
hröðunar. Í framhaldi af birtingu rannsóknarinnar vonast höfundur til að
menntastofnanir vinni saman að stefnumótun og að sveitarfélög og ríki standi
vörð um rétt bráðgerra nemenda til náms við hæfi og samfellu í námi.

1.2. Framkvæmd rannsóknar
Rannsóknin er tilviksrannsókn. Hún er svæðabundin, miðast við skólasamfélag,
ákveðna nemendur og nær yfir ákveðinn tíma. Þannig er hún afmörkuð af
landsvæði (Suðurland), efni (hröðun og stefnumótun), hóp (bráðgerum
nemendum) og tíma (2007-2010). Með öðrum orðum beinist rannsóknin að
bráðgerum nemendum úr sunnlenskum grunnskólum sem hófu nám í
Fjölbrautaskóla Suðurlands áður en 10 ára grunnskólagöngu var lokið á árunum
2007-2010.
Tilvik afmarkast af þessu: Með bréfi menntamálaráðuneytisins, dagsettu
29. mars 2006, gefur ráðherra FSu heimild til þriggja ára til að innrita nemendur
úr 10. bekk í janúar, á miðju skólaári, frá og með janúar 2007 (sjá fylgiskjal 2).
Með lagasetningu 2008 er heimild til framhaldsskólanáms, samkvæmt 4. mgr. 26.
gr. laga um grunnskóla, annars vegar á þann veg að „[g]runnskólanemendur eiga
rétt á að stunda nám í einstökum námsgreinum á framhaldsskólastigi meðan þeir
eru í grunnskóla enda hafi þeir sýnt fullnægjandi færni.“ Hins vegar er heimilt „...
að útskrifa nemanda úr grunnskóla áður en tíu ára skyldunámi er lokið, enda
uppfylli nemandi námskröfur grunnskóla í samræmi við lokamarkmið
aðalnámskrár ...“ eins og segir í 2. mgr. 32. gr. sömu laga. Með öðrum orðum geta
nemendur verið í framhaldsskólanámi samhliða grunnskólanámi, þeir geta líka
útskrifast þegar grunnskólagöngu er lokið, hvenær sem er á unglingastigi, til að
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hefja fullt nám í framhaldsskóla. Með bréfi dagsettu 2. júlí 2009 tilkynnir
menntamálaráðuneytið

að

ekki

verði

veitt

fé

til

einingabærs

náms

grunnskólanemenda frá áramótum 2010 (sjá fylgiskjal 1; Fjárlagavefurinn, 2010,
b) og með bréfi ráðuneytisins dagsettu 2. mars 2011 er ákvæði laga um nám
grunnskólanemenda í einstökum framhaldsskólaáföngum fellt úr gildi um
stundarsakir (fylgiskjal 3).
Í þessari tilviksrannsókn er beitt megindlegri aðferðafræði, mælanlegum
gögnum var safnað sem varpa ljósi á tilvikið sem verið er að rannsaka.
Gagnasöfnun beinist að námsgengi og -framvindu og félagslegri stöðu, líðan og
viðhorfi nemenda sem hófu nám á vorönnum 2007-2010. Gögnin sem unnið var
úr eru annars vegar einkunnir og einingafjöldi nemendanna frá því hröðun þeirra
hófst og þar til fjárheimildir voru skornar niður. Persónuvernd (e.d.) var tilkynnt
um

úrvinnsluna

í

samræmi

við

tilkynningaskyldu

um

„...

vinnslu

persónuupplýsinga um ... mat á árangri einstaklinga, s.s. um einkunnir nemenda
...“. Hins vegar var unnið úr spurningakönnun meðal sömu nemenda um líðan og
viðhorf.
Megintilgangur mælanlegra gagna, sem safnað er í anda megindlegar
aðferðafræði, er að byggja undir eða hrekja tilgátu. Tilgátan stýrir vali á
gangasöfnun og úrvinnslu (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010). Megintilgáta þessarar
rannsóknar er að stefnumótun um hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla
hafi áhrif á námsframvindu bráðgerra nemenda. Þannig vísar tilgátan beint í
markmið rannsóknarinnar en markmiðið stýrir vali á rannsóknarspurningum.
Meginspurningin er: Hvaða áhrif hefur stefnumótun um hröðun í námi
milli grunn- og framhaldsskóla á námsframvindu bráðgerra nemenda? Til að
svara henni þarf að leita svara við spurningum eins og: Hver er námsárangur og
námsframvinda bráðgerra nemenda sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla?
Hver eru áhrif hröðunarinnar á félagslega stöðu þeirra og líðan? Hvert er viðhorf
þeirra til hröðunar? Ennfremur: Hvaða áhrif hafa – annars vegar grunn- og
framhaldsskólög frá 2008 og hins vegar niðurskurður á fjárlögum – á samfellu í
námi milli skólastiganna?
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2. Fræðileg umfjöllun
Í júní árið 1995, rétt um 41 ári eftir að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.
33/1944 var samþykkt á Þingvöllum, var sett inn í 76. grein stjórnarskrárinnar
svohljóðandi málsgrein: „Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar
menntunar og fræðslu við sitt hæfi.“ (Þingskjal 142, 1995-1996). Síðan þá hefur
þetta verið grundvöllur lagasetningar um menntamál, jafnvel þótt leggja megi
mismunandi skilning í hugtökin „almenn menntun“ og „við hæfi“.
Bráðgerir nemendur hafa ekki verið ofarlega í forgangsröðinni í gegnum
tíðina og má segja að þeir hafi fengið fræðslu við sitt hæfi utan hins opinbers
menntakerfis hér á landi. Úrræði innan íslenskra grunnskóla hafa aukist smám
saman og er hröðun eitt þeirra. Hröðun milli grunn- og framhaldsskóla er úrræði
sem lengi hefur verið beitt en ekki orðið fastur þáttur í starfsemi skóla. Heildstæð
lagasetning 2008 varð til þess að hleypa þrótti í stefnumótun um hröðun milli
skólastiganna tveggja en afturkippur varð með niðurskurði fjárveitinga á
fjárlögum 2010.

2.1. Bráðgerir nemendur
Það er alltaf varhugavert að draga nemendur í dilka og jafnvel þótt skólakerfið
byggi á hugsun af því tagi, til dæmis með því að raða í bekki eftir fæðingarári, er
grunnstefnan sú að hver og einn nemandi eigi að njóta hæfileika sinna og taka
framförum á eigin forsendum. Slík viðurkenning á einstaklingsmun er farsælust
fyrir nemendur sem byggja upp sterka sjálfsmynd, skólakerfi sem ræktar
fjölbreytni í nemendahópnum og samfélagið sem fær notið margbreytilegs
mannauðs. Hæfileiki eins hóps nemenda er beinlínis að taka stórstígari framförum
en meðalnemendur, þurfa skemmri tíma til að tileinka sér námsefni, þroskast
hraðar en jafnaldrar og vera meðvitaðir um þetta. Þetta eru bráðgerir nemendur.
Hið yfirgripsmikla hugtak „bráðger“ er notað yfir nemendur sem á
engilsaxnesku eru sagðir vera „... talented, high ability, high potential, able,
superior, exceptional, supernormal, precocious, rapid, quick, prodigy, genius.“
(Mandelman, Tan, Aljughaiman, Grigorenko, 2010, bls. 287-288). Bráðgerir
15

nemendur standa skör framar jafnöldrum sínum á einhverju sviði, oftast
vitsmunasviði. Vitsmunir eru einstaklingsbundnir og hægt er að laga þá að
mismunandi aðstæðum, til dæmis námsaðstæðum, að sögn Mandelman og fleiri
(2010). Hár vitsmunaþroski gerir það að verkum að

... bráðgerir nemendur læra á annan hátt en jafnaldrar í bekknum.
Munurinn felst í hæfni þeirra til að innbyrða meiri upplýsingar á styttri
tíma, að hugsa á óhlutbundnari og flóknari máta, meðtaka upplýsingar
strax (sem gerir endurtekningar óþarfar), kunna vel við og leita eftir
vitsmunalegum áskorunum og þekkja nú þegar 50-60% námsefnis
skólanámskrár í upphafi skólaárs. (Jolly og Makel, 2010, bls. 36).
Hár vitsmunaþroski ákvarðaði lengi vel þrönga skilgreiningu á bráðgerum
nemendum. Byggt var á greindarprófum sem mældu ákveðnar tegundir greindar,
sérstaklega málgreind og rök- og stærðfræðigreind. Í dag þykja prófin ekki besti
mælikvarðinn á hverjir eru greindir og hverjir ekki með tilliti til þess að
skilgreining

á

hugtakinu

„greind“

hefur

breyst

mjög

með

tilkomu

fjölgreindakenningar Gardners (1999). Hugtakið greind hefur verið útvíkkað ef
svo má að orði komast.
Það er ekki bara vitsmunaþroskinn sem einkennir bráðgera nemendur
heldur líka hegðun þeirra. Reis og Renzulli (2010) halda því fram að bráðgerir
nemendur séu ekki bara yfir meðalgetu, sýni mikla seiglu og búi yfir mikilli
sköpunarhæfni, heldur geti þeir fléttað þessa þrjá þætti saman svo útkoman verður
framúrskarandi frammistaða. Þetta gerir að verkum að nemendurnir þurfa fleiri
tækifæri í námi en alla jafna er að finna í venjubundnum námskrám. Þess vegna,
segja Reis og Renzulli (2010), verður skólakerfið að vera vakandi fyrir
eiginleikum bráðgerra nemenda, svo sem „... innri hvöt, fullorðinslegum
áhugamálum,

samskiptahæfni,

góðu

minni,

innsæi,

ríku

ímyndunarafli,

sköpunarhæfni, lausnamiðuðum nálgunum, þekkingarleit, rökfestu og kímni.“
(Bls. 309).
Þrátt fyrir þessi einkenni má halda því fram að fleiri en bráðgerir
nemendur hafi háan vitsmunaþroska og geti sýnt góða frammistöðu. Það sem
fleytir nemendum í bráðgera hópinn er eitt til viðbótar: Sjálfsvitund um að rækta
hæfileikana. Það gera þessir nemendur með drífandi, þrautseigju, forvitni og
ákveðinni námstækni að sögn Mandelman og fleiri (2010).
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Að öllu samanlögðu hafa bráðgerir
nemendur

háan

vitsmunaþroska,

sýna

samspil hegðunar sem endurspeglar hann og
rækta hæfileika sína (sjá mynd 1). Nemendur
með þetta mark eru settir í dilkinn „bráðgerir
nemendur“. Þar á skólakerfið að ýta undir að
hver og einn þeirra njóti sín á eigin
forsendum,

nemandanum

sjálfum

og

samfélaginu til góðs í framtíðinni.

Mynd 1. Skilgreining á hugtakinu
bráðgerir nemendur, miðað við
fræðilega umfjöllun erlendis

2.1.1. Notkun hugtaksins „bráðgerir nemendur“ á Íslandi
Fyrstu skref í athugun á stöðu bráðgerra nemenda hér á landi voru stigin í upphafi
9. áratugar 20. aldar, meðal annars að frumkvæði Braga Jósepssonar, fyrrverandi
prófessors við Kennaraháskóla Íslands (Hannes Ólafsson, 1987). Þá tóku
menntamálaráðuneytið og Fræðsluráð Reykjavíkur höndum saman og gerðu
Könnun á stöðu nemenda með óvenjulegan dugnað og hæfileika (Arnór
Hannibalsson, Hrólfur Kjartansson, Grétar Marinósson, Þuríður J. Kristjánsdóttir
og Ásgeir Beinteinsson, 1982). Þar eru bráðgerir nemendur sagðir hafa mikla
námshæfileika, næman skilning, vinnuhraða og vandvirkni og að utan skóla séu
þeir virkir í öðru námi, íþróttaiðkun og félagslífi (Arnór Hannibalsson o.fl., 1982).
Eins og erlendis varð umræðan þó ekki almenn fyrr en um og upp úr síðustu
aldamótum.
Árið 2002 birti menntamálaráðuneytið niðurstöður úr könnun um Úrræði
grunnskóla fyrir afburðanemendur og í formála skýrslunnar eru þeir skilgreindir
sem „... nemendur sem skara fram úr jafnöldrum sínum í námi ...“ (bls. 5) en
hugtakinu ekki gerð frekari skil né því hvað átt er við með „að skara fram úr“.
Líklegt má telja að þarna séu háar einkunnir úr prófum í bóklegum námsgreinum
mælikvarðinn, ekki er tekið tillit til hegðunar nemendanna né hvort þeir rækta þá
hæfileika sem aðgreina þá frá meðalnemendunum.
Á sama tíma vann Meyvant Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2002) áfangaskýrslu um tilraunaverkefni fyrir
bráðgera, reykvíska nemendur. Það var í þeirri skýrslu sem ákveðið var að nota
orðið „bráðger“ og mælikvarðinn var fyrst og fremst hár vitsmunaþroski en skýrt
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tekið fram að hann fylgir oftast líkamlegum, tilfinningalegum og félagslegum
þroska. Einnig var tekið fram að þessi hópur barna hefur oft önnur áhugamál en
börn á sama reki. Fleiri einkenni bráðgerra barna eru meðal annars sögð vera að:

Skara fram úr í námi og fá háar einkunnir á prófum,
vera snögg og nákvæm í hugsun,
vinna skipulega og kerfisbundið,
koma með skapandi lausnir,
vera sveigjanleg í vinnubrögðum, geta unnið úr framandi
upplýsingum og geta beitt þekkingu, reynslu og innsæi við
framandi aðstæður,
eiga auðvelt með að tjá hugsanir sínar og hugmyndir,
geta hugsað óhlutbundið og hafa frumkvæði við að leita að
regluleika og mynstrum,
lenda í vandræðum með að velja eitt rétt svar á krossaprófi,
vegna þess að þau leita gjarnan leiða til að réttlæta alla
svarmöguleika,
sækjast ekki eingöngu eftir háum einkunnum, heldur einnig
umræðum um lausnir á raunverulegum og verðugum
viðfangsefnum,
reynast næm á aðstæður og sýna samhyggð (e. empathy),
hafa trausta dómgreind,
taka af skarið og leiða hópastarf,
heillast af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum.
(Meyvant Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 2002, bls. 7-8).
Það er því margs að gæta og ekki einhlítt að bráðger börn séu með hæstu
einkunnirnar þar sem skilgreiningin felur í sér aðra eiginleika svo nemendur megi
kallast bráðgerir.
Árið 2004 kemur út skýrsla frá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur um Bráðger
börn í grunnskóla (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004). Enn er minnst á að hópur
bráðgerra nemenda er margbreytilegur og þess vegna sé erfitt að setja fram
skothelda skilgreiningu sem átt geti við öll bráðger börn. Þar er listinn frá 2002
sagður viðmið sem hægt er að nota ásamt námsmati og mati kennara, en engin
tilraun gerð til að búa til úr honum matslista sem hægt er að nota til að skima eftir
bráðgerum börnum. Slíkan lista þýddi og staðfærði Katrín Fjóla Guðmundsdóttir
(2005) eftir lista Karen B. Rogers frá árinu 2000 (sjá fylgiskjal nr. 4).
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Í skýrslunni er því haldið til haga að „... þótt flestar skilgreiningar vísi til
hárrar greindar, þá fari þeim fjölgandi sem hallist að því að skoða mismunandi
greindarsvið eða greindir sambanber svonefnda fjölgreindarkenningu. Þannig er
gert ráð fyrir mörgum greindum og að einstaklingar séu missterkir hvað þær
varðar.“ (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004, bls. 7). Hér er með skýrum hætti opnað
fyrir að bráðgerir nemendur séu ekki endilega þeir sem sýna mesta
vitsmunþroskann og fá bestu einkunnirnar í bóklegum námsgreinum, þeir geti
alveg eins verið afburðagóðir í íþróttum, tónlist, á listasviðinu og í verkmennt svo
eitthvað sé nefnt. Þetta er þó ekki hluti neinnar skilgreiningar sem hópurinn setur
fram.
Það er Meyvant Þórólfsson (2004) sem setur fram skilgreiningu sem vísar
til

mismunandi

greinda,

á

sama

tíma

og

verið

er

að

vinna

að

Fræðslumiðstöðvarinnar. Skilgreiningin er sú að

... þau börn teljast bráðger sem sýna framúrskarandi hæfileika, hvort
sem er á einu eða mörgum sviðum mannlegrar greindar, en einnig
teljast þau börn bráðger sem eiga einhvern tímann í framtíðinni eftir
að sýna framúrskarandi hæfileika, hvort sem er á einu eða mörgum
sviðum mannlegrar greindar. Gefinn er sem sagt sá möguleiki að
þessir hæfileikar hafi ekki uppgötvast, eða uppgötvist jafnvel ekki hjá
öllum sem hafa þá. Þess vegna gæti þurft sérstaka greiningu til að
finna öll bráðger börn líkt og gerist með börn sem eiga við
námserfiðleika að stríða. (Meyvant Þórólfsson, 2004).
Jafnframt bætir Meyvant við listann frá 2002 að
bráðgerir nemendur séu líklegri en aðrir til að
sýna innri áhugahvöt, gagnrýni, rökfestu og
hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum.
Með þessu útspili er notkun skólamanna á
Íslandi á hugtakinu „bráðgerir nemendur“ orðin
nokkuð lík því sem erlendir fræðimenn setja fram
(sjá mynd 2). Munurinn felst einkum í tvennu:
Erlendis er gert meira úr áhrifum nemandans sjálfs

Mynd 2. Notkun hugtaksins
bráðgerir nemendur, miðað
við íslenska umfjöllun

á ræktun hæfileika sinna og á Íslandi felur hugtakið í sér viðurkenningu á fleiri
greindarsviðum.
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2.1.2. Bráðgerir nemendur hverfa frá námi
Árið

1982

komst

starfshópur

á

vegum

menntamálaráðuneytis

og

Reykjavíkurborgar að því að

[s]kólaaðstæður þeirra barna sem talin eru hafa mesta námshæfileika
eru harla átakanlegar. Þessi börn sitja mörg aðgerðarlaus eða
aðgerðarlítil í skóla, e.t.v. daglega í níu ár. Svo virðist sem margir
foreldrar og kennarar hafi sætt sig við að skólinn sé leiðinlegur staður
þar sem börn og unglingar eyða miklum tíma í verkefni sem ekki eru
talin við hæfi eða í hreint aðgerðarleysi. (Arnór Hannibalsson o.fl.,
1982, bls. 35).
Yfir 20 árum síðar er viðurkennt að bráðger börn hér á landi fá ekki nám við hæfi
í meginstraumi meðalnemendanna og nánast þyngra en tárum taki að hér er um að
ræða allt að fimmtung nemenda (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004). Þetta getur
leitt til hegðunarerfiðleika og/eða námsörðugleika. „Slíkum einstaklingum hættir
til að fyllast skólaleiða, hverfa frá námi og velja sér brautir í lífinu þar sem gáfur
þeirra nýtast aldrei að fullu eða jafnvel með óheppilegum hætti.“ (Meyvant
Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 2002).
Fái nemendur ekki nám við hæfi er voðinn vís.
Það eru ekki eingöngu akademískar ástæður fyrir því að bráðgerir
nemendur hverfa frá námi. Mikið hefur verið fjallað um félags- og
tilfinningaþroska sem orskök brottfalls (sjá t.d. Moon, 2009; Peterson, 2009; Reis
og Renzulli, 2010). Það kemur fram hjá Peterson (2009) að félags- og
tilfinningalegir erfiðleikar vaxa eftir því sem barn er bráðgerara. Afar bráðger
börn eru sennilegri til að vera án vitsmunalegra jafningja og jafnaldra með sömu
áhugamál í skólanum, þá er skólinn ólíklegri til að vera móttækilegur gagnvart
bráðgerum nemendum. Jafnvel minna bráðger börn finna sig ekki í skólanum og
félags- og tilfinningaleg ónot ágerast eftir því sem skólaárin líða. Nemendur verða
óánægðir og fráhverfir skólagöngu.
Joan Freeman og Bragi Josepsson (2002) báru saman bráðgera
grunnskólanemendur sem nýttu sér sérúrræði og bráðgera grunnskólanemendur
sem nýttu sér ekki úrræðin, hér á landi á árunum 1985-1996. Fyrrnefndi hópurinn
hafði „... jákvæðara viðhorf gagnvart menntun og væntingum til lífsins. Þeir
sýndu sig líka að vera næmari og með meiri aðlögunarhæfni, bæði í eigin

20

tilfinningaþroska og gagnvart öðrum ...“. (Freeman og Josepsson, 2002, bls. 44).
Það má vel vera að þessi munur hafi verið til staðar en engu að síður juku
sérúrræðin þau að mati Freeman og Josepsson.
Þegar þörfum fyrir akademíska áskorun er ekki fullnægt í grunnskóla leiðir
það af sér leiðindi, fullkomnunaráráttu, nemendur sem vinna undir getu og gefa
eftir í metnaði og árangri. Bráðgerir nemendur í þessum áhættuhópi eiga á hættu
að falla brott úr framhaldsskóla (Jolly og Makel, 2010; Reiz og Renzulli, 2010).
Í upphafi aldarinnar kölluðu Renzulli og Park (2000) eftir frekari
rannsóknum um fráhvarf eða brottfall úr framhaldsnámi þar sem skimun eftir
bráðgerum nemendum er skýr. Í samantekt þeirra kemur fram að meirihluti
bráðgerra nemenda sem er í sérlegri fallhættu tilheyrir minnihlutahópum og lægri
stéttum þjóðfélagsins. Jolly og Makel (2010) staðfesta þetta. Mandelman og fleiri
(2010) halda fram að hægt sé að minnka líkur á að bráðgerir nemendur hverfi frá
námi vegna aðstæðna sinna með því að veita þeim örvun við hæfi.
Á Íslandi hafa menntapólitísk yfirvöld miklar áhyggjur af brottfalli úr
framhaldsskóla og það ekki að ósekju. Í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar
kemur fram að brottfall úr íslenskum framhaldsskólum er hið mesta á öllum
Norðurlöndunum. Það sem skilur að íslenska framhaldsskólanemendur sem fá
háar einkunnir og klára skólann og þá sem fá háar einkunnir en hætta í skólanum
er að þeir síðarnefndu sýna „... neikvæðara atferli og minni námsáhuga, eins og til
dæmis leiða og [sjá] engan tilgang með náminu sínu ...“. (Markussen, 2010, bls.
180).
Það má því taka undir ákall Renzulli og Park (2000): Með skýrum hætti
verður að gera ráð fyrir bráðgerum nemendum þegar rannsakaðar eru ástæður
brottfalls úr framhaldsskóla. Þeir telja að hjálpa megi mörgum bráðgerum
framhaldsskólanemendum með því að gefa séreinkennum þeirra gaum og skima
eftir þeim í upphafi framhaldsskólagöngunnar, bjóða þeim viðeigandi áskoranir í
námsvali og -aðferðum og hvetja þá til þátttöku í félagslífi skólans. Þá ætti að
veita ráðgjöf þeim sem tilheyra minnihlutahópum og efnaminni fjölskyldum og
vera í góðu sambandi við foreldra mögulegra brottfallsnemenda.
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2.1.3. Jöfnuður til fulls þroska
Á grundvelli erlendra og innlendra tilrauna til skilgreininga má sjá að bráðgerir
nemendur eru ólíkir meðalnemendum. Þess vegna má færa fyrir því rök að þeir
þurfi sérúrræði í skólakerfinu. Minnt er á orð Meyvants Þórólfssonar (2004) um
að það „... gæti þurft sérstaka greiningu til að finna öll bráðger börn líkt og gerist
með börn sem eiga við námserfiðleika að stríða.“
Í 76. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands frá 1944 er ákvæði um að
„[ö]llum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt
hæfi.“ Í 2. grein nýrra, heildstæðra laga um leikskóla nr. 90/2008 og grunn- og
framhaldsskóla er með almennu orðalagi kveðið á um hvernig uppfylla skuli þessa
skipan stjórnarskrárinnar. Í lögum þessara skólastiga er ennfremur tekið fram
hvernig koma skuli til móts við nemendur með sérþarfir en þær um leið
eyrnamerktar líkamlegri, andlegri eða félagslegri skerðingu til skamms tíma eða
varanlega, hvort sem er vegna örðugleika með nemendunum sjálfum eða í
umhverfi þeirra. Mælt er fyrir um að skima eftir þessum börnum og greina þau
svo hvert og eitt þeirra fái sérúrræði við hæfi. Þetta er sjónarhorn menntakerfis
sem leggur áherslu á jöfnuð til náms og andlegs og félagslegs þroska, að allir
nemendur séu metnir að verðleikum.
Hér hefur verið bent á að nemendur eru ekki metnir að verðleikum fái þeir
ekki að blómstra í samræmi við hæfni sína og jöfnuður hefur verið notaður sem
rök fyrir því að bráðgerir nemendur fá ekki mikla athygli út á félagslegar og
tilfinningalegar þarfir sínar. Staðalmyndin er hinn sjálfsöruggi og metnaðarfulli
nemandi, íþróttamaður og tónlistarmaður, algerlega ótengdur félagslegum og
tilfinningalegum vandræðum. Þetta er hins vegar fjarri sannleikanum. Bráðgerir
nemendur eru mannlegir. Það

... sem ýtir undir goðsögnina um bráðgera nemendur er að margir
bráðgerir nemendur njóta sín í skóla, hafa gott sjálfstraust til að takast
á við lærdóminn og virðist auðvelt að ná markmiðum sem eru utan
seilingar fyrir flesta jafnaldra þeirra. Velgengni þessara nemenda felur
vandamál og áskoranir sem mæta þeim. Til dæmis virðast bráðgerir
nemendur í lítt örvandi umhverfi lausir við vandamál af því þeir eru að
standa sig betur en dæmigert er, þegar, í raun og veru, þeir eru að þróa
með sér neikvætt viðhorf til áhugahvatar sem mun rífa niður þolgæði
þegar þeir þurfa að takast á við meira ögrandi verkefni í framtíðinni.
(Moon, 2009, bls. 274).
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Þeir glíma líka fremur en aðrir við fullkomnunaráráttu og óvægna
sjálfsgagnrýni samkvæmt Peterson (2009). Þeirra byrði er annars vegar að
viðhalda góðri frammistöðu og fagurri ímynd, þess vegna forðast þeir að sýna
viðkvæmni. Hins vegar finnst þeim þeir einir bera ábyrgð á eyðandi hegðun sinni
og neikvæðri þróun, þess vegna segja þeir ekki frá vandræðum sínum eða reyna af
vanmætti að leysa þau sjálfir. Sé horft framhjá jöfnum rétti þessara nemenda til
aðstoðar vegna félagslegra og tilfinningalegra vandamála munu þeir eiga erfitt
með að fara í framhaldsnám þar sem krafist er meira sjálfstæðis, umhverfið oft
óvægnara og akademískar kröfur meiri (Peterson, 2009). Þá er þekkt að bráðgerir
nemendur, sérstaklega litaðir og stúlkur, draga úr námsárangri vegna þrýstings
jafnaldra um að falla í hópinn (Moon, 2009; Peterson 2009).
Í lögum um leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2008 er kveðið á um
úrræði fyrir þann hóp nemenda sem glímir við námserfiðleika. Ekki er minnst á
úrræði fyrir

hóp bráðgerra nemenda en í drögum að nýrri Aðalnámskrá

grunnskóla er minnt á rétt þeirra með svohljóðandi klausu:

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt.
Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í
grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir
viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til
líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða
málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, langveik börn,
afburðagreind börn (skáletrun mín) og börn með þroskaröskun og allt
þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr
minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða
menningu. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2010, bls. 6).
Jaðarhópur nemenda, þeir bráðgeru, fá ekki viðeigandi námstækifæri þótt þeir eigi
rétt á því út frá kenningum um jafnrétti til fulls þroska, einstaklingsmiðað nám og
skóla án aðgreiningar (sbr. Meyvant Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 2002).
Það er vissulega sanngirnismál að gæta jafnræðis með því að koma til móts
við nemendur sem skortir það sem bráðgerir nemendur hafa nóg af og uppfylla
þannig ákvæði um almenna menntum öllum til handa. Það ber líka að uppfylla
ákvæði um fræðslu við hæfi hvers og eins. Skólakerfið á að koma til móts við
mismunandi þarfir fjölbreytilegs hóps bráðgerra nemenda ekki síður en komið er
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til móts við fjölbreytilegan hóp nemenda með námsörðugleika. Hugmyndin um
skóla án aðgreiningar – sem í raun fagnar fjölbreytileika og kemur til móts við alla
nemendur sína, líka þá bráðgeru – hefur góð áhrif þar sem margbreytileikinn í
nemendaflórunni er mikill (Mandelman o.fl., 2010).
Í skóla án aðgreiningar á að leita leiða til að koma til móts við alla
nemendur og forðast að steypa þá í sama mót. Það verður að virða og fagna
einstaklingsmun og krefjast hámarksárangurs allra nemenda. „Jöfnuður til
menntunar þýðir ekki einsleitni í menntun. Jöfnuður virðir fjölbreytileika
einstaklinga og hve tilbúinn hver og einn er til lærdóms og viðurkennir virði hvers
nemanda.“ (Colangelo, Assouline og Gross, 2004a, bls. 2). Hunsun á
einstaklingsmun brýtur hugmyndafræðina um jöfnuð til að ná fullum þroska sem
einstaklingur.
Í gagnrýni Jolly og Makel (2010) á menntastefnu Bandaríkjanna frá 2001,
No child left behind, er fullyrt að bráðgerir nemendur vinni undir getu, frá því
snemma á skólagöngunni og til loka grunnskólans hafi framúrskarandi hæfni
þeirra dalað. Þeir séu dottnir í miðjumoð. Krafa Jolly og Makel (2010) er að fyrir
hvert ár sem nemandi er í skóla færist hann fram um ár í námi. Í Bretlandi er uppi
hávær umræða um hvort gengið sé á rétt bráðgerra nemenda til fulls þroska með
nýrri löggjöf um menntun sem biritst í skýrslunni The importance of teaching:
Schools white paper (Department for education, 2010). Umræðan snýst um
niðurskurð á fjárframlögum til úrræða fyrir bráðgera nemendur og aukið fé til
frekari jöfnuðar á aðgangi að grunnmenntun. Andstæðingar segja að hér sé á
ferðinni metnaðarlaus meðalmennska sem hafi orsakað hrap Bretlands milli PISA
kannana 2006 og 2009 (Henry, 2010; Paton, 2010).
Fyrir Ísland hljóta niðurstöður úr nýjustu PISA lesskilningskönnun
Efnahags- og framfarastofnunar Evrópu (OECD) að vera áhyggjuefni. PISA
könnun, með sérstaka áherslu á lesskilning, hefur tvisvar verið lögð fyrir 15 ára
nemendur OECD ríkja, árin 2000 og 2009. Árið 2009 var könnunin lögð fyrir 34
OECD ríki og 41 annað ríki utan OECD, samtals 75 ríki. Í nýju könnuninni kemur
í ljós að íslenskum nemendum fjölgar sem eru á hæfnisþrepi tvö og neðar, af sex
mögulegum hæfnisþrepum. Það er líka áhyggjuefni að íslenskum nemendum sem
sýna frávik frá meðalnemendum vegna afburðahæfni fækkar á hæfnisþrepi fimm
og ofar. Vissulega er það klapp á bakið að heildarframmistaða íslenskra nemenda í
nýjustu PISA lesskilningskönnuninni skili Íslandi aftur í fremstu röð meðal OECD
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ríkja en það ber samt ekki vott um mikinn metnað að benda á að það séu fáir
nemendur á hvorum enda skalans fyrir sig. Enda er ein meginniðurstaða íslensku
samantektarinnar úr PISA lesskilningskönnuninni að spýta þarf í lófana og fjölga
þeim nemendum sem standa sig best (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson,
Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010; OECD, 2010).
Þetta er í samræmi við það sem hefur einkennt íslenskt skólakerfi, að
„Ísland hefur oftast haft frekar þrönga dreifingu á þessi þrep með mikinn fjölda
nemenda nálægt miðju kvarðans en fáa nemendur efst uppi og fáa neðst.“ (Almar
M. Halldórsson o.fl., 2010, bls. 22). Að toga meðaltalið upp milli
lesskilningskannana PISA 2000 og 2009 hefur því tekist en ekki að teygja á
skalanum – upp á við. Niðurstaðan fyrir bráðgera nemendur er því sú sama og
fyrir 10 árum, „... við gætum staðið okkur betur gagnvart efsta hópnum, allt að
20% nemenda ...“ (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004, bls. 5) sem, vel að merkja, er
talið jafn stórt því hlutfalli sem er á hinum enda skalans. Rímar þetta við hlutfall
þeirra nemenda sem skilgreindir eru bráðgerir (Mandelman o.fl., 2010).

2.1.4. Menntapólitísk viðhorf
Ein aðalástæða þess að Efnahags- og framfarastofnun Evrópu kannar stöðu
menntunar í aðildaríkjum sínum er tengsl hennar við efnahag og almenn lífsgæði.
Gengið er út frá því orsakasamhengi að í löndum sem veita góða menntun búi
þegnarnir að meiri lífsgæðum og hagsæld. Þá er litið þannig á að áhersla á
menntun geti aukið samkeppnishæfni landa á alþjóðamörkuðum. Gott menntakerfi
er því talið veita forskot. Uppgangur Kína og Indlands í þekkingariðnaði á
heimsvísu er talin afurð breytts menntakerfis og hafa yfirvöld í Bandaríkjum
Norður-Ameríku og Singapore hug á að bregðast við með breytingum á sínum
menntakerfum

(Mandelman

o.fl.,

2010).

Minnir

þetta

óneitanlega

á

geimkapphlaup Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um miðja síðustu öld þegar
Bandaríkjamenn brugðust við forskoti Sovétmanna með róttækum breytingum á
menntakerfi sínu og skilaði það árangri.
Lönd með fáar náttúrulegar auðlindir hafa fáa úrkosti og raunar líta
ráðamenn í Singapore til dæmis svo á að mannauður sé þeirra eina auðlind, hið
sama er uppi á teningnum í Ísrael. Viðhorfið í þessum löndum er að fjárfesting í
menntun bráðgerra nemenda skili sér til samfélagsins í formi mannauðs sem aftur
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gerir löndin samkeppnishæf í efnahagslegu tilliti hnattvæðingarinnar. Viðhorfið
að mannauður sé auðlind á líka að vera bæði í orði og á borði í löndum þar sem
aðstæður eru ekki jafn vægðarlausar, eins og á Íslandi (Mandelman o.fl., 2010).
Það má spyrja sig hvers virði bráðger ungmenni eru skólakerfinu þar sem
þau fá ekki sömu athygli og þegar þau koma út á vinnumarkaðinn (Jolly og
Makel, 2010). Ef lönd fjárfesta ekki í menntun við hæfi allra nemenda tapar
samfélagið. Mandelman og fleiri (2010) segja ekki „... hægt að deila um þörfina
fyrir að bæta úr núverandi stöðu menntunar fyrir bráðgera nemendur um heim
allan. Vanræksla leiðir til taps á svívirðilega miklum mannauði en það hefur bein
efnahagsleg áhrif á alla. Framtíðarsýn skortir í núverandi kerfi.“ (Bls. 294).
Menntapólitísk viðhorf eru í þungavigtarflokki þegar skoðaðar eru ástæður
þess að úrræði fyrir bráðgera nemendur sem hóp eru ekki á forgangslista. Hjá
Jolly og Makel (2010) kemur fram að 81% kennara ver tíma í einstaklingskennslu
til handa nemendum sem ströggla við að ná árangri á meðan 5% kennara verja
tíma í einstaklingskennslu með bráðgerum nemendum. Margt skólafólk heldur í
þá goðsögn að bráðgerir nemendur nái árangri upp á sitt einsdæmi og aðrir
vanmeta fjölda bráðgerra nemenda. Freeman og Josepsson (2002) segja andstöðu
sumra kennara og stjórnmálamanna tengda jafnaðarhugmyndum Norðurlanda og
lýsi vankunnáttu á hugtakinu „bráðgerir nemendur“ og vanmati á áhrifum þess að
veita þeim ekki þá athygli sem þörf er á. Eins og segir í skýrslu frá
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur:
Hugarfarsbreytingu þarf til að skóli og kennarar komi markvissar til
móts við þennan hóp barna. Hugmyndinni um skólastarf sem tekur
mið af fjölbreytileika og einstaklingsmun þarf að halda markvisst á
lofti, bæði í skólanámskrá og einnig í almennri umræðu, svo að litið
verði á bráðger börn sem eðlilegan samstarfshóp í skólastarfinu og
stolt skólans og styrk út á við, t.d. í samskiptum við aðra skóla. (Birna
Sigurjónsdóttir o.fl., 2004, bls. 9).
Að bráðgerir nemendur séu afgangsstærð í skólastarfi en um leið mikilvæg
auðlind þjóða í harðnandi heimi er alþjóðleg staðreynd sem byggir á
hugmyndafræði og takmörkuðu fjármagni. Þeir eru hvort tveggja: Ódýrir
nemendur í skólakerfinu en dýrmætir fyrir þjóðarbúskapinn. Ekki síst þess vegna
er goðsögnin um vandræðalausa, bráðgera ungmennið svo aðlaðandi, hún bæði
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einfaldar og réttlætir klípuna sem felst í veitingu fjármagns í skólakerfinu:
„Goðsögnin að bráðgerir unglingar hafi engin vandamál gerir stjórnmálamönnum
það auðveldara að hunsa þá sem sérstakan hóp með sérþarfir þegar þeir standa
frammi fyrir þeim erfiða vanda að ráðstafa takmörkuðum björgum.“ (Moon, 2009,
bls. 274-275). Þá verða úrræðin fyrir bráðgera nemendur ekki nauðsyn, heldur
valkvæð viðbót. Að berjast við að ná 100% sæmilegum árangri hljómar vel í
pólitískum ræðum. En alveg eins og og skólar eiga ekki að einbeita sér að einum
hópi nemenda eiga stjórnmálamenn ekki að einbeita sér eingöngu að þeim sem
hrósa ræðunum þeirra (Jolly og Makel, 2010).
Yfirlit Reis og Renzulli (2010) yfir vandaðar langtímarannsóknir
viðurkenndra fræðimanna hníga allar að sömu niðurstöðu: Jákvæðum áhrifum til
langframa af því að veita bráðgerum nemendum sérúrræði. Nemendurnir eru ekki
bara ánægðari í skóla, læra í samræmi við getu sína og verða líklegri til að afla sér
prófgráðu – heldur eru þeir líklegri til að fylgja eftir áformum sínum um atvinnu
og blómstra í áhugamálum sínum. Þá skila sérúrræðin sér í betri árangri fyrir alla í
skólanum (Freeman og Josepsson, 2002). Sérúrræðin stuðla þannig að meiri
lífsfyllingu hvers og eins til framtíðar og um leið ábata fyrir samfélagið sem þeir
búa í.
Það er nauðsynlegt að skilgreina bráðgera nemendur út frá þeirri staðreynd
að hópasamsetning er talin besta leið skólakerfisins til að mæta þörfum hvers og
eins. Í hvern dilk safnast þá nemendur sem eiga eitthvað afgerandi sameiginlegt
og þar styrkjast þeir og þroskast, vitsmunalega og félagslega. Þeir færast
auðveldlega aftur í almenninginn og jafnvel í aðra dilka, allt eftir því hvað hentar
hverjum og einum. Einn dilkur er þó minna nýttur en tilefni er til, sá sem merktur
er bráðgerum nemendum. Þetta er miður þar sem hér ræðir um allt að 20%
íslenskra nemenda sem í kjölfarið missa áhugann á námi, hætta í skóla og skila
ekki þeim mannauði til samfélagsins sem í þeim býr (Birna Sigurjónsdóttir o.fl.
2004; Mandelman o.fl., 2010). Vannýtingin er ekki eingöngu til komin vegna þess
að erfitt hefur verið að skilgreina þennan hóp, heldur líka vegna vankunnáttu og
lítils vilja í sumum tilfellum eða fjárskorts. Þá skortir tilfinnanlega stefnumótun
um hvernig koma skuli til móts við þarfir bráðgerra nemenda sem hefur leitt af sér
að úrræði hafa oftar en ekki verið fálm- og tilviljunarkennd í íslenska
skólakerfinu.
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2.2. Hröðun
Skólar blanda venjum og hefðum saman við lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli til
að skólastarf henti fjölbreytilegri flóru nemenda. Ef eitthvað skortir á skýrleika
reyna skólar eftir bestu getu að nýta faglega þekkingu innanhúss til að koma til
móts við þarfir nemenda svo þeir megi vaxa og dafna. Bráðgerir nemendur eru í
tilliti laga og venja ekki fremstir í forgangsröðinni. Skólafólk hefur til dæmis
kallað eftir frekari úrræðum fyrir þessa nemendur á unglingastigi grunnskóla en
um leið hefur komið fram ákveðin andstaða, sérstaklega við hröðun úr grunn- í
framhaldsskóla.
Pressey skilgreindi hugtakið „hröðun“ (e. acceleration) árið 1949: „Hröðun
sem inngrip í menntun þýðir að nemendur fara hraðar eða yngri gegnum námskrá
en vanalegt er.“ (Colangelo, Assouline og Gross, 2004b, bls. 1). Þetta orð –
hröðun – verður notað í þessari rannsókn, stundum er orðið „flýting“ notað en
blæbrigðamunur er á þessum samheitum. Sá sem fer hraðar yfir er ekki endilega
að flýta sér. Líkja má þessu við bíla á ferð. Sá sem keyrir bíl á 90 km hraða fer
hraðar yfir en sá sem keyrir á 70 km hraða, ekki er þó hægt að fullyrða að sá sem
keyrir á 90 km hraða sé að flýta sér.
Jolly og Makel (2010) taka dálítinn annan pól í hæðina en Pressey: „Frekar
en að sníða nemendur að námskránni eigum við að sníða námskrána að hverjum
nemanda. ... Þegar hröðun er möguleiki er það ekki nemandinn sem er hraðað,
hann er þegar á undan. Það er námskránni sem er hraðað til að mæta hæfni
nemandans.“ (Bls. 39). Þetta er rétt þótt höfundur segi í þessari rannsókn að
nemendum sé hraðað, það telur hann bestu leiðina til að forðast rangindin sem
felast í orðalaginu að nemendur hraði eða flýti sér. Hér gilda rök Jolly og Makel
en líka að hér ræðir um ólögráða, bráðgera nemendur og ákvörðun um hröðun er
ótvírætt á hendi foreldra og skólayfirvalda.
Southern og Jones (2004) telja upp hvorki meira né minna en 18 leiðir til
hröðunar. Í stuttu máli sagt að þá skiptast þær annars vegar í hröðun í einstaka
námsgreinum eða milli ára og hins vegar annaðhvort innan skólastigs eða milli
skólastiga. Þeir gera ráð fyrir að stöðupróf geti hraðað og að nám geti átt sér stað
utan skólans. Þeir nefna ýmis tilbrigði við þessar leiðir. Þegar hröðun er beitt er
algengast að nemendum sé hraðað um 1-2 ár, hröðun umfram það er kölluð róttæk
hröðun (Gross og van Vliet, 2005). Höfundur telur ólíklegt að hún sé mikið notuð
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á Íslandi (sjá t.d. Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2009) og verður því ekki miðað
við hana í þessari rannsókn.
Uppruni þess að hraða nemendum úr grunn- í framhaldsskóla er rakinn til
Dr. Stanley, í byrjun 10. áratugar 20. aldar (Robinson, 2004). Nú eru tvær aðferðir
mest notaðar í ýmsum útfærslum. Annars vegar er um að ræða að stunda nám á
tveimur skólastigum samtímis í einstaka námsgreinum, ýmist innan veggja
grunnskólanna, með staðnámi í nálægum framhaldsskóla eða í fjarnámi. Hins
vegar er hægt að ljúka grunnskólanámi á innan við 10 árum og fara í fullt nám í
framhaldsskóla. Algengt er að bráðgerir unglingar geri hvort tveggja, stundi
framhaldsskólanám samhliða grunnskólanámi og fari fyrr í framhaldsskóla. Fari
kennslan fram á vegum grunnskólans eru sums staðar sérstaklega þjálfaðir
grunnskólakennarar sem kenna námsefnið, skólarnir hafa framhaldsskólakennara
á launaskrá, þeir koma úr nálægum framhaldsskólum eða nemendunum gefst færi
á að stunda fjarnám innan veggja skólanna (Brody, Muratori og Stanley, 2004;
Colangelo o.fl., 2004a; Ewell, Boeke og Zis, 2008; Michelau, 2006; Peters og
Mann, 2009; Robinson, 2004).
Menn greinir á um mat á námi bráðgerra nemenda á mörkum
skólastiganna tveggja, til dæmis hvort samræmd próf séu rétta leiðin. Einnig
virðist undir hælinn lagt hvort námið sé einingabært, bent er á að
grunnskólakennarar hafa ekki réttindi til kennslu framhaldsskólaáfanga. Þá eru
einingarnar ýmist metnar sem hluti grunn- og framhaldsskólanáms eða eingöngu á
öðru hvoru skólastiginu (Colangelo o.fl., 2004a; Michelau, 2006; Peters og Mann,
2009). Frá sjónarhóli grunn- og framhaldsskólakennara er þessi umræða eðlileg
vegna mismunandi kunnáttu á námsefninu og með tilliti til réttindamála og
löggildingar starfsheita. Þetta er að sama skapi afar bagalegt fyrir nemendurna
sem margir hverjir fá lítið fyrir sinn snúð og þurfa jafnvel að endurtaka námsefnið
í framhaldsskóla. Finnst þeim þá ef til vill betur heima setið en af stað farið
(Gerður G. Óskarsdóttir, munnleg heimild, 27. janúar 2010, 5. mars 2010).

2.2.1. Notkun hugtaksins „hröðun“ á Íslandi
Á Íslandi geta nemendur hafið grunnskólanám áður en 6. aldursári er náð og þeir
geta færst upp um bekki í grunnskólum. Þeir grunnskólanemendur ljúka
grunnskólanámi áður en 16. aldursári er náð, eftir skemmri tíma en 10 ára
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grunnskólagöngu. Í framhaldsskólum geta nemendur tekið sumarskóla og
stöðupróf sem hraðar þeim í námi. Í fjölbrautaskólum taka nemendur hraðferðir
og hægferðir í mismunandi námsgreinum, eftir getu hvers nemanda í hverri grein.
Þannig fara nemendur mishratt í gegnum áfangakerfi og hver þeirra mishratt í
gegnum hverja námsgrein. Þetta hefur í för með sér að framhaldsskólanemendur
geta í ýmsum tilfellum útskrifast á skemmri tíma en fjórum árum og af fleiri en
einni námsbraut. Þrátt fyrir þessar áralöngu hefðir hefur hröðun úr grunn- í
framhaldsskóla af einhverjum orsökum ekki fest sig í sessi sem úrræði fyrir
bráðgera nemendur á unglingastigi. Líkleg skýring er að þessi skólastig eru ekki á
forræði sama opinbera aðilans, grunnskólinn er á hendi sveitarfélaganna en ríkið
sér um framhaldsskólann.
Árið 2002 gerði menntamálaráðuneytið könnun um Úrræði grunnskóla
fyrir afburðanemendur, í merkingunni bráðgerir nemendur. Ekki er þess getið hve
margir grunnskólar voru þá á Íslandi en höfundur gengur út frá um það bil 197
skólum þar sem þess er þó getið að 134 skólar svöruðu, eða 68% grunnskóla á
Íslandi. Í skýrslunni kemur fram að 93 grunnskólanna sem svöruðu bjóða slík
úrræði og í efstu bekkjum voru þau aðallega í stærðfræði, íslensku, ensku og
dönsku. Benda má á að þetta eru þær greinar sem löngum voru til samræmds prófs
við lok grunnskóla svo ljóst má vera að úrræðin beindust að bráðgerum
nemendum sem fengu hærri einkunnir en jafnaldrarnir í þessum greinum.
Það úrræði sem mest var notað fólst í sérstöku viðbótarnámsefni en 43%
skólanna sem svöruðu nýttu sér það, eða um 40 grunnskólar. Einstaklingsmiðað
nám var nýtt í 31% íslenskra grunnskóla, eða um 29 skólum og viðbótarnám í
framhaldsskóla var nýtt í 29% skóla, eða um 27 skólum (Menntamálaráðuneytið,
2002). Þetta er athyglisvert af tveimur ástæðum. Hin fyrri er að notkun
einstaklingsmiðaðs náms og sérstaks viðbótarnámsefnis minnkaði stórlega frá
miðstigi yfir á unglingastig og hin síðari að skólastjórum skólanna fannst samt
þessi tvö úrræði þau langmikilvægustu fyrir bráðgera nemendur. Þau röðuðu sér í
efstu tvö sætin yfir mikilvægustu úrræðin með 32% og 30% mikilvægi en
viðbótarnám í framhaldsskóla – hröðun – fannst þeim alls ekki mikilvægt, það
raðaði sér í 6. sæti af átta með 4% mikilvægi (Menntamálaráðuneytið, 2002). Með
öðrum orðum að þá féll notkun þeirra úrræða sem skólastjórum landsins fannst
mikilvægust fyrir bráðgera nemendur þegar þeir komu í unglingadeildir
grunnskóla landsins. Þá töldu skólastjórarnir ekki mikilvægt að bráðgerir
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nemendur sæktu sér viðbótarnám í framhaldsskóla þótt það úrræði væri nánast
jafn mikið notað og það sem þeir töldu mikilvægast.
Í könnun Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 2004, (Birna Sigurjónsdóttir
o.fl., 2004) komu svör um úrræði handa bráðgerum nemendum frá 35 af 39
grunnskólum borgarinnar, telja skólastjórar 75% þeirra að þeir komi til móts við
bráðgera nemendur, eða skólastjórar 26 skóla. Þrjú úrræði þykja vænleg. Í fyrsta
lagi einstaklingsáætlanir og í öðru lagi dýpkun og breikkun sem fela í sér aðra
nálgun á efnið, það er sýnt í nýju ljósi eða boðið er upp á erfiðari útgáfu af sama
efni. Aðeins 4 skólar af 26, eða 15%, játuðu að bráðgerir unglingar hafi fengið
einstaklingsáætlanir skólaárið 2003-2004 og 9 skólar af 26, eða 35%, beittu
dýpkun og breikkun. Í þriðja lagi er hröðun nefnd, annaðhvort með því að taka
einingar samhliða grunnskólanámi og/eða ljúka grunnskólanámi á skemmri tíma
en 10 árum. Niðurstöður könnunarinnar sýna að á unglingastigi er síðastnefnda
úrræðið mest notað, nemendur í 21 skóla af 26, eða í 80% skóla, tóku áfanga í
framhaldsskóla. Í skýrslunni er mælt með hröðun á þeim forsendum að „[m]ikill
munur getur verið á vitsmunalegum, félagslegum, tilfinningalegum og
líkamlegum þroska barna sem fædd eru á sama ári.“ (Birna Sigurjónsdóttir, 2004,
bls. 9-10).
Hér skilja himinn og haf að könnun Reykjavíkurborgar 2004 og könnun
menntamálaráðuneytisins 2002, með tilliti til hröðunar nemenda úr grunn- í
framhaldsskóla. Ekki er hér lagt mat á það hvort notkun hröðunar sem úrræðis
fyrir bráðgera nemendur hafi aukist svo mjög á þessum tveimur árum eða hvort
úrræðið var einfaldlega meira notað í Reykjavík. Sérstakt er samt að sjá ólík
viðhorf skólastjóra í höfuðborginni og skólastjóra á landinu öllu, til mikilvægis
hröðunar, sem gæti skýrt mikla notkun þess í Reykjavík. Af 26 reykvískum
skólastjórum höfðu 23, eða 88%, skoðun á því hvaða leið væri æskilegast að fara
til að koma til móts við bráðger börn á unglingastigi. Þar kom fram skýr vilji til að
vera í tengslum eða samvinnu við framhaldsskóla, til dæmis með fjarnámi. Þá var
það nefnt að ljúka grunnskóla á skemmri tíma en 10 árum og hefja fullt nám í
framhaldsskóla (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004). Ef til vill kristallast hér
munurinn í aðgengi að framhaldsskóla.
Þau úrræði sem grunnskólastjórar á landinu öllu vildu helst nota til að
mæta þörfum bráðgerra nemenda voru dýpkun og breikkun annars vegar og
einstaklingsmiðað nám hins vegar. Staðreyndin er sú að notkun þessara úrræða
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minnkar þegar komið er á unglingastig. Þá kemur hröðun sterkar inn, annaðhvort
sem hröðun í einstaka námsgreinum og hins vegar sem færsla úr grunn- í
framhaldsskóla áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið. Sérstaklega eru
skólastjórar í Reykjavík jákvæðir gagnvart hröðun, í samstarfi við framhaldsskóla.
Margar gildar ástæður geta verið fyrir tortryggni í garð hröðunar milli grunn- og
framhaldsskóla: Sambandsleysi milli þessara tveggja skólakerfa, misjafn aðgangur
að framhaldsskóla, vilji löggjafans óskýr eða úrræðið er ekki nógu vel kynnt
meðal skólafólks.

2.2.2. Menntapólitísk viðhorf
Þrátt fyrir ýmsar tegundir úrræða fyrir bráðgera nemendur á grunn- og
framhaldsskólastigi eru þau mismikið notuð. Reynsla er af dýpkun og breikkun,
einstaklingsmiðuðu námi, geturöðun í hópa sem og hröðun innan skólastiga.
Hröðun milli skyldunáms og framhaldsnáms hefur verið meiri þröskuldur.
Moon (2009) segir að þröskuldurinn felist í árekstrum milli umhverfis
nemendanna og hæfileika þeirra. Áskorun grunnskólanna felst í að viðurkenna að
þeir hafa þurrausið alla brunna sína hvað úrræði varðar handa nemendum sem
skara fram úr í einhverri námsgrein. Þetta sé sérstaklega áberandi í
dreifbýlisskólum og skólum þar sem margir nemendur glíma við fátækt. Í sama
streng taka Peters og Mann (2009) sem segja rökin fyrir samfellu í námi einföld;
„... þegar nemendur ljúka skilgreindri námskrá grunnskólans er eðlileg framþróun
að þeir haldi áfram og taki námsefni á framhaldsskólastigi.“ (Peters og Mann,
2009, bls. 630).
Southern og Jones (2004) nefna þrjár ástæður hás þröskuldar: Hversu
áberandi hröðunin er, tillit til jafnaldra og aðgangur að námi. Hvorki þykir gott
fyrir bráðgera nemendur né bekkjarfélaga að þeir færist milli skólastiga á miðri
önn og vont ef babb kemur í bátinn, því ekki verður snúið til baka. Mörgum þykir
viðhorf til hraðaðra nemenda neikvætt fyrir þá og jafnaldra þeirra, þegar litið er á
þá sem á einhvern hátt betri, útvalinn hóp. Þá eru áhyggjur af því að aðskilnaður
við vini hafi neikvæð áhrif á félagstengsl hraðaðra nemenda.
Síðast en ekki síst nefna Southern og Jones (2004) mismunandi aðgang að
framhaldsskólum milli landshluta og dreif- og þéttbýlis. Hið síðastnefnda gæti
útskýrt mismunandi viðhorf til hröðunar milli grunnskólastjóra almennt árið 2002
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og grunnskólastjóra í Reykjavík árið 2004 og auðsýndan vilja þeirra síðarnefndu
til samstarfs við framhaldsskóla. Aðgengi að framhaldsskólum er greiðara í
þéttbýli eins og Reykjavík. Þar er auðveldara að koma því við að
grunnskólanemendur

sæki

kennslustundir

í

einstaka

námsgreinum

í

framhaldsskóla og færist að fullu á milli skólastiga, þeir geta sótt skólann heiman
frá sér og haldið nánum tengslum við vini.
Þá verður ekki litið framhjá því að „... [g]runn- og framhaldsskólakerfið ...
hefur mismunandi menningu, yfirstjórn, fjármögnun og ábyrgðarskyldu.
Akademískar kröfur, væntingar og leiðir til að meta framfarir nemenda eru mjög
mismunandi milli þessara tveggja kerfa.“ (Pathways to college network, 2007, bls.
1). Ewell og fleiri (2008) segja að það sé viss áskorun að grunn- og
framhaldsskólar séu á forræði sitt hvors aðilans, væri til dæmis framhaldsdeild við
grunnskóla gæti viðhorf og framkvæmd verið einfaldari.
Grunnskólastjórar hafa eðlilegan metnað til að koma til móts við þarfir
bráðgeru nemendanna innan skólans og mögulegt að þeir grípi þess vegna síður til
hröðunar upp í framhaldsskóla. Þeir staldra örugglega við spurninguna hvort það
sé vilji nemendanna að færast milli skólastiga eða hvort þetta sé ósk foreldra
þeirra. Grunnskólar og foreldrar, sem bera hag barna sinna fyrir brjósti, verða
vissulega að ræða allar leiðir til að mæta þörfum bráðgeru nemendanna. Foreldrar
þekkja börn sín best og mikilvægt að þeir séu að fullu með í ráðum. Eflaust spyrja
sumir grunnskólakennarar hvað liggi á og finnst óþarfi að umræddir nemendur
fullorðnist of fljótt.
Þegar horft er á hröðun frá sjónarhóli starfsfólks framhaldsskólastigsins
gæti verið að andstaðan sé að einhverju leyti runnin frá sömu rótum, svo sem
aðgengi að námi, elítustimpli, kappi umfram forsjá, umhyggju vegna félagstengsla
og að nemendurnir séu of ungir fyrir félagslíf framhaldsskólanna. Einnig geta
múrar milli skólastiganna leitt af sér hugrenningar um hvort nemendur séu nógu
vel undirbúnir fyrir kröfur framhaldsskólastigsins, akademískar eða félagslegar og
sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð.
Ein ástæða fyrir andstöðu er ókunnugleiki hröðunar fyrir kennurum og að
hröðun er jafnan ekki hluti kennaranáms. Þetta leiðir af sér óöryggi skólafólks
gagnvart úrræðinu og jafnvel fyrirfram myndaðar skoðanir. Þetta kristallast í því
sem Southern, Jones og Fiscus komust að fyrir 20 árum: Að kennarar, sem vissu
að nemendum hafði verið hraðað, voru líklegri til að herma erfiðleika uppá
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hröðunina frekar en eðlilegar sveiflur í hegðun. Þetta er sérlega alvarlegt í ljósi
þess að „... afstaða og þekking kennara sem tekur við skiptir sköpum fyrir
jákvæða aðlögun hraðaðs nemanda.“ (Colangelo, Assouline og LupowskiShoplik, 2004, bls. 81). Það er nauðsynlegt að hröðun sé hluti kennaranáms líkt og
boðið er upp á námskeið um ýmiss konar námsörðugleika og úrræði við þeim.
Ógrynni niðurstaðna úr rannsóknum eru aðgengilegar þar sem kostir og gallar
hröðunar eru tíundaðir ásamt ábendingum um bragarbætur (sjá t.d. Colangelo
o.fl., 2004b; Ewell o.fl., 2008; Reis og Renzulli, 2010). Þá eiga persónulegar
skoðanir ekki að yfirgnæfa fagvitund, þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður af hröðun
getur skólafólk verið lítt hrifið af henni, það á ekki að vera yfirsterkara rétti
bráðgerra nemenda, eins og allra annarra nemenda, til náms við hæfi.
Framfarir og niðurstöður rannsókna hafa gert það að verkum að hröðun
sem úrræði fyrir bráðgera nemendur breiðist út, andstaðan hefur minnkað mjög,
úrbætur byggja á vísindalegum grunni og möguleikar til hröðunar eru í stöðugri
þróun (Sjá t.d. Brody o.fl., 2004; Ewell o.fl., 2008; Lubinski, 2004).

2.2.3. Jöfnuður til fulls þroska
Ekki má loka augunum fyrir einstaklingsmun í námi. Hröðun er um
einstaklingsmun og þá staðreynd að sá munur kallar á sveigjanleika í menntun
(Colangelo o.fl., 2004b). Gerir hröðun bráðgerra nemenda það að verkum að aðrir
nemendur bera skarðan hlut frá borði? Stenst að „[e]instaka krakkar skipta minna
máli en jöfn tækifæri fyrir alla“? (Colangelo o.fl., 2004a, bls. 9).
Í ræðu og riti er vísað til þess að nemendur eigi að læra á eigin hraða en í
raunveruleikanum er hraðinn fyrir óteljandi bráðgera nemendur, í gegnum
skólakerfið, ákveðinn af framförum bekkjarfélaganna. Í meirihluta bekkja er
ósýnilegt þak sem hamlar framförum bráðgerra nemenda (Colangelo o.fl., 2004b).
Stórlega má efast um að þetta þjóni tilgangi fyrir nokkurn mann og segja
Colangelo og fleiri (2004a) að hröðun gjaldi fyrir misskilda stefnu þar sem „...
pólitískur og menningarlegur þrýstingur steypir allar persónulegar námsþarfir í
sama mót ...“. (Colangelo o.fl., 2004a, bls. 9). Margrét Guðmundsdóttir (2004)
kemur inn á þessa misskildu jafnaðarmennsku í meistaraprófsverkefni sínu
Bráðger börn á miðstigi. Hún brýnir skólafólk til að gefa nemendum jöfn tækifæri
frekar en stefna að jafnri útkomu og spyr: „Er þá jafnréttishugsjónin í íslensku
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skólakerfi á rangri braut? Er umræða án fordóma um rétt þessara nemenda ógnun
við jafnréttishugsunarháttinn í menntastefnu Íslands?“
Eins og rakið hefur verið sendir fagfólk í menntageiranum þau skilaboð að
nám við hæfi sé reglan en ekki undantekningin. Það felur í sér að fagna
fjölbreytileika í nemendahópnum og viðurkenna hvern og einn á hans forsendum,
líka bráðgera nemendur. Líðan, félagsþroski og sjálfstraust hins almenna nemanda
geldur ekki fyrir það að bráðgerum nemendum sé hraðað, þar spilar svo miklu
meira inn í.
Þá er það reynsla höfundar að unglingar vita innbyrðis hvernig námsgengi
annarra í kringum þá er. Það leiðir ekki af sér að unglingunum finnist nemendur
sem glíma við námserfiðleika eitthvað betri eða verri en nemendur sem eru í
framhaldsskólanámi samhliða grunnskólanámi. Þá nota unglingar önnur viðmið til
að meta hvern annan, svo sem árangur í íþróttum og öðru tómstunda- og
félagsstarfi innan og utan skóla. Þátttaka í alls kyns þroskandi starfi er metið sem
val á unglingastigi og til eininga á framhaldsskólastigi (Lög um grunnskóla nr.
91/2008; Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Það er mikilsverð viðurkenning
fyrir unglinga sem stunda og skara jafnvel fram úr í slíku starfi. Þessir unglingar
eru hvattir til að leggja sig fram og gera sitt besta svo þeir megi uppskera í
samræmi við sáningu. Þekking og reynsla höfundar bendir til að slík hvatning
gildi síður og tilviljunarkenndar um framúrskarandi námsárangur.
Ekki verður hjá því komist að tæpa á hagrænum áhrifum af hröðun í
umfjöllun um jöfnuð til fulls þroska. Hver nemandi er kostnaðarsamur í
rekstrarreikningi sveitarfélaga og ríkis og líta skattgreiðendur á kostnaðinn sem
fjárfestingu til framtíðar. Hröðun styttir tímann sem bráðgerir nemendur eru í
skyldu- og/eða framhaldsskólanámi. Samt er haldið „... fast við þá hugmynd að öll
börn séu best sett með jafnöldrum sínum. Við efumst ekki einu sinni um það. Og
kostnaðurinn á hendur samfélaginu, nærsamfélaginu og okkur sjálfum er
gríðarlegur. Kostnaðurinn er enginn við hröðun og í raun sparar hún kostnað –
fyrir foreldra og þjóðfélagið allt.“ (Colangelo o.fl., 2004a, bls. 3). Þegar nemendur
fara hraðar í gegnum skyldunám og framhaldsskóla komast þeir fyrr út á
vinnumarkaðinn, jafnvel þótt þeir klári líka háskólanám. Þetta þýðir að þeir greiða
skatta og leggja sitt af mörkum til þjóðfélagsins fyrr en ella, skila arði af
fjárfestingunni.
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2.2.4. Áhrif hröðunar á akademískan árangur
Að margra mati má setja spurningamerki við ófrávíkjanlega röðun í bekki eftir
fæðingarári. Geturöðun á unglingastigi grunnskóla getur bætt úr því að
einhverjum finnst of hratt farið yfir á meðan öðrum finnst of hægt farið yfir. Það
dregur verulega úr uppbyggilegu námsumhverfi innan skólastofu þegar sumir
finna til streitu yfir því að halda í við aðra og nokkrir finna til streitu yfir því að
bíða eftir hinum. „Ein stærð passar aldrei öllum ...“. (Jolly og Makel, 2010, bls.
37; Lubinski, 2004, bls. 35). Þá má ekki gleyma að bráðgerum nemendum er
sjaldnast hraðað um meira en eitt til tvö ár, til dæmis þeim sem hraðað er úr
grunn- í framhaldsskóla og í framhaldsskólunum eru fáir sem átta sig á því að
þessir nemendur eru yngri (Brody o.fl., 2004).
Augljósasta hættan samfara því að leyfa ekki hröðun er að bráðgerir
nemendur svara þrýstingi jafnaldra með því að afneita hæfileika sínum og forðast
að vera öðruvísi (Robinson, 2004). Þessar afleiðingar eru vel þekktar hjá
unglingum. Þeir máta sig hver við annan og verða viðmið um það sem má og má
ekki, leiðbeiningar kennara og foreldra verða aukaatriði og jafnvel frekar
hallærislegar. Þetta er eðlilegur hluti þess að fullorðnast. Að skera sig úr er með
því versta sem fyrir unglinga getur komið, að þeirra mati, enginn vill vera
„nördinn“ í hópnum, sem veldur því að bráðgerir nemendur halda aftur af getu
sinni.
Það hefur sýnt sig að námsárangur hraðaðra nemenda úr grunn- í
framhaldsskóla er síst slakri í framhaldsskóla en eldri nemenda sem sitja sömu
áfanga. Rannsóknir sýna mjög jákvæðan árangur á akademíska sviðinu. Brody og
fleiri (2004) komust að því að bráðgerir nemendur sem var hraðað upp í
framhaldsskóla gerðu fá mistök, fengu verðlaun fyrir námsárangur og hlutu
viðurkenningar í íþróttum og öðrum félaglegum athöfnum innan skólans.
Steenberger-Hu og Moon (2011) hafa nýlega birt niðurstöður um þekkingu
á hröðun þar sem greindar eru 38 langtímarannsóknir sem gerðar voru á árunum
1984-2008, á námsárangri og félags- og tilfinningaþroska bráðgerra unglinga sem
hraðað var úr grunn- í framhaldsskóla. Safngreiningar (e. meta-analysis) af þessu
tagi gefa áreiðanlegri niðurstöður en einstaka rannsóknir og „[n]iðurstöður
þessarar safngreiningar gefa til kynna, á heildina litið, að hröðun bæti
akademískan metnað bráðgerra nemenda.“ (Steenberger-Hu og Moon, 2011, bls.
45-46). Þá er fréttnæmt að merkjanlegur munur er á námsárangri nemendanna,
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bráðgeru, hröðuðu nemendunum í vil, hvort sem borið er saman við jafnaldra í
grunnskóla eða eldri nemendur í sömu námsgreinum. Rogers (2004) orðaði það
svo að ekki yrði um villst að nemendur sem var hraðað upp í framhaldsskóla „...
sköruðu marktækt ... framúr meðalnemendum framhaldsskólans.“ (Bls. 56).
Í safngreiningunni kemur enginn munur fram á áhrifum hröðunar á
akademískan árangur þegar litið er til einstakra námsgreina eða nemenda sem
færast upp um ár. Skýringin gætu verið sú að hröðun um ár er oftar en ekki tengd
hröðun í einstaka námsgreinum, þess vegna er erfitt að greina í sundur áhrif á
hvora aðferð hröðunar fyrir sig. Þá var hvorki nægur fjöldi rannsókna eingöngu
um hröðun í einstaka námsgreinum né um hröðun milli skólastiga. Að auki voru
hröðunarúrræði sjaldnast skilgreind eða lýsingar gefnar á

framkvæmd

hröðunarinnar (Steenberger-Hu og Moon, 2011).
Árangurinn er engu að síður aðdáunarverður og rímar við upplifun
nemenda sem var hraðað í einstaka námsgreinum. Lubinski (2004) spurði
bráðgera nemendur, sem var hraðað í stærðfræði á þriggja áratuga tímabili, hvort
þeir vildu að hætt yrði að búa til einsleitari hópa í stærðfræði og yfirgnæfandi
meirihluti vildi það (alls) ekki. Aðspurðir hvað þeim fannst um hröðunina, áratug
eftir framkvæmd, kváðust 70% karla og 75% kvenna ánægð með þetta eins og
það var en 10% karla og 15% kvenna vildu að þeim hefði verið hraðað meira.
Colangelo og fleiri (2010) komust að sömu niðurstöðu. „Spurningin sem skólafólk
stendur frammi fyrir er ekki hvort hraða eigi bráðgerum nemanda heldur hvernig.“
(Rogers, 2004, bls. 56).

2.2.5. Áhrif hröðunar á félags- og tilfinningaþroska
„Bráðger börn eru oft félagslega og tilfinningalega þroskaðri en jafnaldrar. Fyrir
marga bráðgera nemendur veitir hröðun kost á að standa jafnfætis jafningjum í
persónulegum þroska.“ (Colangelo o.fl., 2004a, bls. 2). Þessi einkenni bráðgerra
barna koma sérstaklega fram í félagsþroska þeirra: Þörf fyrir djúpa vináttu, traust
og stöðugleika er umfram það sem vænta má af jafnöldrum. Þessum þörfum fá
þau fullnægt með eldri jafningjum (Robinson, 2004).
Niðurstöður safngreiningar Steenberger-Hu og Moon (2011), í samanburði
við fyrri safngreiningar, sýna „[e]nn jákvæðari áhrif hröðunar á félags- og
tilfinningaþroska ... kannski vegna þess að ... rannsóknir á áhrifum hröðunar á
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félags- og tilfinningaþroska hafa verið nákvæmari frá 10. áratugnum en áður.“
(Bls. 47). Nákvæmnin kemur til vegna stærri úrtaka og áreiðanlegri mælitækja. Í
greiningunni kemur enginn munur fram á áhrifum hröðunar á félags- og
tilfinningaþroska, hvort sem er í einstaka námsgreinum eða að færast upp um ár.
Robinson (2004) komst að því að ef eitthvað væri, sýndu hröðuðu nemendurnir
meiri þroska og voru óhefðbundnari fyrstu árin í framhaldsskóla en samlíktust svo
smám saman eldri nemendum.
„Vitsmunalega bráðgerir nemendur sem upplifa hröðun í námi á mið- og
unglingastigi líta nám sitt fyrir framhaldsskóla jákvæðari augum en vitsmunalegir
janfningjar sem voru sviptir slíkri reynslu.“ (Lubinski, 2004, bls. 34). Hröðun
bráðgerra grunnskólanemenda eykur því líkur á jákvæðu viðhorfi til uppvaxtar í
grunnskólanum þegar fram í sækir. Þá komst Lubinski (2004) að því að til langs
tíma sýndi hröðun jákvæð áhrif á persónulegan vöxt bráðgerra nemenda,
sjálfsmynd þeirra, viðurkenningu á eigin getu og samskipti við vitsmunalega
jafningja.
Rannsókn Robinson (2004) sýndi fram á ánægju bráðgerra nemenda með
að hafa verið hraðað úr grunn- í framhaldsskóla og fáir sáu eftir því sem þeir
misstu af á unglingastigi grunnskóla. Kulik (2004) komst að sömu niðurstöðu.
Hann segir að hröðun hafi nánast engin áhrif á þátttöku nemenda í félagslífi
framhaldsskólans, þeir séu um um það bil jafn miklir þátttakendur og aðrir
nemendur. Hröðun svipti því ekki yngri nemendur tækifærinu til að taka fullan
þátt í félagslífinu, eins mikið og þeir kjósa.
Þátttaka bráðgerra, hraðaðra unglinga í félagslífi framhaldsskólans verður
að vera á þeirra forsendum þar sem hugsunarháttur þeirra getur verið annar en
dæmigerðra jafnaldra. „Dæmigerðir unglingar hugsa um partí, vini og
ástarsambönd. En rannsóknir sýna að bráðgerir nemendur hugsa um þessa hluti og
annað líka. Þeir hugsa um að hugsa.“ (Colangelo o.fl., 2004a, bls. 29). Samantekt
Lubinskis (2004) á niðurstöðum úr rannsóknum sýndi þetta mjög sterkt. Þar kom
fram að 60% bráðgerra þátttakenda líkaði best eitthvað námstengt í skólanum en
49% nefndu eitthvað félagslegt, á meðan 85% meðalnemenda á unglingastigi í
Indiana líkaði eitthvað félagstengt best en 40% líkaði eitthvað námstengt best. Þá
nefndu 2% bráðgerra nemenda hitt kynið og stefnumót sem mest spennandi
samanborið við 19% unglinga í Indiana. Undir 7% nemenda, sem var hraðað í
stærðfræði, mislíkaði próf og heimavinna á meðan 41% unglinga í Indiana líkaði
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það illa. Í stærðfræðinni líkaði 2% bráðgeru nemendanna illa að vakna snemma og
1% líkaði illa langir skóladagar á meðan 23% meðalnemenda á unglingastigi í
Midwestern líkaði illa að vakna snemma og 20% líkaði illa langir skóladagar.
Þetta eru ánægjulegar niðurstöður því áhyggjur skólafólks og foreldra,
þegar hröðun kemur til greina, snúast oftar en ekki um félagstengsl, félagsþroska
og félagslíf, hvort hröðuðu nemendurnir muni eignast félaga í framhaldsskólanum
og hvort félagslíf skólanna henti yngri nemendum. Sé litið sérstaklega til Íslands
verður að taka inn í myndina þær neikvæðu niðurstöður að reykingar og drykkja
meðal unglinga eykst stórum á sex mánaða tímabili frá því þeir ljúka 10. bekk og
þar til þeir hefja framhaldsskólanám (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir,
Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2008). Ekki má gera lítið úr þessu en
rannsaka þyrfti betur hlut hraðaðra nemenda, hvort þeir skera sig líka frá
meðalnemendum í þessu sambandi. Hér má rifja upp að hröðun á að miðast við
skilgreininguna á bráðgerum nemendum: Að þeir séu tilbúnir akademískt, félagsog tilfinningalega og hafi innri hvata til að standa sig.
Heilt

yfir

segja

Colangelo

og

fleiri

(2004a)

mjög

fáa

framhaldsskólanemendur, sem byrja fyrr, upplifa félags- eða tilfinningalega
erfiðleika. Komi slíkt upp sé það til skamms tíma og hluti aðlögunarferlis. Þau
segja ennfremur að „[þ]að væri óraunhæft að vænta þess að hver einasti nemandi
sem byrjar fyrr upplifi vandræðalaus umskipti frá grunnskóla yfir í
framhaldsskóla. Jafnvel nemendur á vanalegum aldri eiga oft í akademískum og
félagslegum erfiðleikum sem orsaka vandamál í aðlögun í framhaldsskóla.“
(Colangelo o.fl., 2004a, bls. 36).
Renna nú öll vötn til Dýrafjarðar. Langtímarannsóknir sýna að hröðun er
jákvætt inngrip í menntun, hvort sem hraðað er í námsgrein eða milli ára. Áhrifin
eru jákvæð bæði á námsárangur og félags- og tilfinningaþroska og nemendur líta
reynslu sína jákvæðum augum í alla staði. Þessar jákvæðu niðurstöður hvetja
skólafólk á unglingastigi grunnskóla til samvinnu við framhaldsskóla um
stefnumótun við hröðun og framkvæmd hennar. „Skilaboðin ... fyrir skólafólk eru
að hröðun getur verið verðmæt brú til að hjálpa því að byggja og viðhalda
ákjósanlegri samvinnu milli grunn- og framhaldsskóla.“ (Steenberger-Hu og
Moon, 2011, bls. 51).
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2.3. Stefnumótun
Þegar lagt er í langferð er skynsamlegt að lista upp mögulega áfangastaði og miða
við markmið ferðalanga með ferðalaginu. Ákvörðun um hver áfangastaðanna
verður fyrir valinu veltur til dæmis á fjárhag, áhuga, þörf og getu. Þegar
áfangastaður hefur verið valinn er ferðaáætlun gerð, hvernig á að komast á staðinn
á sem hagkvæmastan og fljótlegastan hátt. Þegar á áfangastað er komið er hann
metinn eftir því hvernig hann stóðst væntingar og kröfur. Séu ferðalangar ánægðir
mæla þeir með honum við aðra en séu vonbrigði til staðar er ólíklegt að staðurinn
festi sig í sessi og verði heimsóttur af mörgum. Þessa líkingu má yfirfæra á
opinbera stefnumótun. Löggjafarvaldið setur kúrsinn, framkvæmdavaldið ákveður
hvernig skal koma stefnu í framkvæmd og festa hana í sessi. Reynslan af
stefnunni er metin og ákveðið hvort halda skuli áfram á sömu vegferð eða hvort
þörf sé á að breyta um stefnu, fara í nýja stefnumótun.
Stefnumörkun, oft kölluð frumstefnumótun eða stefnumið, er sett af
löggjafarvaldinu. Stefnumörkun verður til í samspili margra aðila áður en eiginleg
lagafrumvörp eru á dagskrá Alþingis – má nefna þingmenn, ráðherra viðkomandi
málaflokks, sérfræðinga ráðuneyta, hagsmunasamtök og fleiri. Vegna þess hve lög
eru almenn eru þau ekki stefnumótandi í raun og veru. Þegar þau hafa verið
samþykkt kemur það í hlut fagráðuneyta og opinberra stofnana að útfæra
stefnumörkunina, hin eiginlega stefnumótun fer fram. Fagráðuneytið gefur út
reglugerðir, fyrirmæli, erindisbréf og önnur stjórnvaldsfyrirmæli sem stofnanir
viðkomandi ráðuneytis byggja á við framkvæmd laganna. Það er því á hendi
löggjafarsamkundunnar að setja tóninn með stefnumörkun, ráðuneyta að sjá um
stefnumótun í samstarfi við opinberar stofnanir sem innleiða (F. C. Fowler, 2009;
Fjármálaráðuneytið, 2004).
Þetta samræmist skilgreiningu F. C. Fowlers (2009) á hugtakinu
stefnumótun, í bók hennar Policy studies for educational leaders: „Opinber stefna
er breytileg og gildishlaðin aðferð sem stjórnkerfið notar til að meðhöndla
samfélagsleg mál. Hún felur í sér ásetning sem stjórnvöld hafa látið í ljós með
opinberum samþykktum og lögleiðingu sem aftur embættismenn og opinberir
starfsmenn innleiða og framkvæma.“ (Bls. 3-4).
Við lagasetningu, stefnumótun og framkvæmd leggja löggjafar- og
framkvæmdavald þrjú mikilvæg atriði til grundvallar. Fyrst má nefna að
fjárhagsmál ríkis hafa mikil áhrif á stefnumótun og framkvæmd og fjárlagagerð er
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á hendi annarra aðila en þeirra sem setja lög um málaflokka. Það er því samtímis
barist um að koma nýjum lögum í gegnum löggjafarþingið og að fá nægt fé til
málaflokksins svo hægt verði að framfylgja nýju lögunum (F. C. Fowler, 2009;
Rainey, 2009).
Í öðru lagi er mikilvægi samráðs og dreifstýringar. Þar sem innleiðing fer
alla jafna fram hjá ríkisstarfsmönnum á vettvangi, sérhæfðum í viðkomandi
málaflokki, er mikilvægt að þeir séu hafðir með í ráðum allt frá því að
lagafrumvarp er í smíðum, þá er líklegra að framkvæmd gangi hnökralaust fyrir
sig og verði í anda laganna. Hagsmunaaðilar skipta miklu máli, þeir eru oft
drifkraftur þess að mál raðast í forgang hjá stjórnmálamönnum og geta verið
úrslitaatkvæði um að stefna nái markmiði sínu. Rainey (2009) líkir sambandi
stjórnmálamanna,

embættis-

og

ríkisstarfsmanna

og

hagsmunaaðila

við

„járnþríhyrning“ og leggur þannig áherslu á styrkleika hvers aðila um sig og sterkt
samband þeirra sem getur útilokað aðra frá ákvarðanatöku.
Síðast en ekki síst eru gildin, þau eru alfa og omega í stefnu hverrar
stofnunar. Framtíðarsýn byggir á gildum, hún lýsir áherslum stofnunarinnar og er
meginkrafturinn í mótun stefnu (Fjármálaráðuneytið, 2004; Sergiovanni, 2009).
Gildi mótast oftar en ekki af utanaðkomandi kröfum, eru lýsandi fyrir þjóðfélagið,
nokkurs konar samfélagssáttmáli. Ekki er öruggt að allir séu á eitt sáttir um gildin,
líklegra er að ósætti ríki um stefnu og nær öruggt að ósamkomulag er um leiðir að
markmiði. Það leiðir til þess að markmið opinberra stofnana eru oft óskýrari,
margbreytilegri og stangast frekar á en markmið fyrirtækja á almennum markaði
(Rainey, 2009). Af þessum sökum er lykilatriði að gildi, stefna og leiðir séu í
stöðugri endurskoðun í samræmi við
þjóðfélagsbreytingar, enda skilgreinir
Lærdómssamfélag

F. C. Fowler (2009) „[f]ramkvæmd
stefnu [sem] röð atburða sem á sér stað
þegar stjórnkerfið íhugar mismunandi
nálganir að samfélagslegu máli, tekur
eina nálgun, prófar og metur hana.“
(Bls. 13).

Mynd
3.
Þátttaka
allra
í
lærdómssamfélaginu
í
stefnumörkun,
stefnumótun og framkvæmd

Stefnumótun er því ekki einfalt
mál, taka þarf tillit til margra þátta til að

skapa sátt um stefnumörkun, stefnumótun og framkvæmd. Í menntamálum er
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mikilvægt að hafa með í ráðum alla hagsmunaaðila: Skólastjórnendur, kennara,
annað starfsfólk, foreldra, nemendur og yfirvöld sveitarfélaga og ríkis. Þessi hópur
myndar lærdómssamfélag sem hefur sameiginlega sýn á lærdóm og er samtaka í
að finna leiðir sem auka líkur á námi allra nemenda (sjá mynd 3) (Stoll og Louis,
2008). Á þeirri vegferð þarf að taka mörg skref og gæta þess að stíga varlega
niður fæti.

2.3.1. Stefnt á hröðun
Ef stefnumótunarhugtakið, í þeim sex skrefum sem F. C. Fowler (2009) lýsir, er
notað um hröðun bráðgerra nemenda er fyrsta skrefið að skilgreina
ágreiningsmálið. Lengi framan af voru úrræði fyrir bráðgera nemendur ekki séð
sem mál opinbera menntakerfisins og mörgum fannst óþarfi að setja aðra stefnu
en þá sem felst í einstaklingsmiðuðu námi. Sé samþykki um að málið heyri undir
opinbera stjórnsýslu er samt alls óvíst að það komist á dagskrá stjórnkerfisins, en
það er næsta skref. Önnur mál geta talist meira aðkallandi og ekki þörf á að setja
nám við hæfi bráðgerra nemenda framarlega í forgangsröðina. Þegar málið er
komið á dagskrá er stefnumörkun, til dæmis með lagasetningu, þriðja skrefið. Í
lögum um grunnskóla og lögum um framhaldsskóla er kveðið á um samfellu í
námi á mörkum grunn- og framhaldsskóla, fyrir nemendur sem ljúka skilgreindu
grunnskólanámi áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið og opnað á hröðun milli
skólastiga.
Fjórða skrefið samkvæmt F. C. Fowler (2009) er stefnumótun.
Aðalnámskrá er grunnrit í stefnumótun hverrar menntastofnunar á Íslandi. Í
sameiginlegum hluta fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla er lögð „... áhersla á
skýr en vel skilgreind skil á milli skólastiga þannig að nemendur geti flust eðlilega
á milli ... í samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Einnig skulu
nemendur eiga þess kost að stunda nám á tveimur skólastigum samtímis henti það
þroska þeirra.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2010, bls. 3). Þótt lögleiðing og
stefnumótun hafi farið fram er óvíst að fimmta skrefið sé hiklaust, að framkvæmd
stefnu gangi smurt fyrir sig. Það heyrir upp á skóla- og fræðslunefndir, skólastjóra
og -meistara, kennara og foreldraráð. Þar sem skólastigin sem hér um ræðir eru
ekki á forræði sama aðilans er mikilvægt að samráð sé virkt um hvernig hraða beri
bráðgerum nemendum. Sjötta og síðasta skrefið felst í mati á árangri. Á Íslandi
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hefur ekki verið metið hvernig þeim bráðgeru nemendum miðar sem stunda nám á
mörkum grunn- og framhaldsskóla og/eða hafa færst í fullt framhaldsnám áður en
10 ára grunnskólagöngu er lokið. Þetta á jafnt við um akademískan árangur,
félagslega stöðu og líðan.
Þótt margir grunn- og framhaldsskólar hafi verið í samstarfi um hröðun
milli skólastiganna er nú komin löggjöf sem kveður skýrt á um að þessi háttur
skuli hafður á, með þeim skilyrðum sem sett eru í Sameiginlegum hluta
aðalnámskrár (2010). Til að festa stefnu um hröðun í sessi hér á landi er æskilegt
að horfa til þess hvernig stefnumótun hefur farið fram annars staðar. Árið 2009
tóku höndum saman Institute for research and policy on acceleration, National
association for gifted children og Council of state directors of programs for the
gifted og gáfu út Guidelines for developing an academic acceleration policy. Þar
er meðal annars er byggt á reynslu Iowa ríkis sem hefur áralanga reynslu af
hröðun og vinnu National work group on acceleration sem skoðaði stefnu um
hröðun í 50 ríkjum Bandaríkjanna (Assouline, Colangelo, Lupkowski-Shoplik,
Lipscomb og Forstadt, 2009; Colangelo o.fl., 2010; Institute for research and
policy on acceleration, National association for gifted children og Council of state
directors of programs for the gifted, 2009; Peters og Mann, 2009).
Leiðbeiningarnar

eru

verkfærakista

fyrir

stefnumótendur

og

framkvæmdaraðila þegar ákvæðum laga og aðalnámskrár um samfellu milli
skólastiga er fylgt (Institute for research and policy on acceleration o.fl., 2009).
Leiðbeiningarnar innihalda gátlista til að móta stefnu um hröðun (sjá fylgiskjal nr.
5) og er hann í fimm liðum. Fyrst er að athuga hvort stefnan sé aðgengileg öllum
nemendum og hvort hún einkennist af jöfnuði og gagnsæi, í öðru lagi hvort
stefnan innihaldi leiðbeiningar um framkvæmd hröðunar. Þá er að skoða hvort
stefnan feli í sér leiðbeiningar um stjórnunartengd málefni, svo sem að tryggja
sanngjarna og kerfisbundna notkun tækifæra til hröðunar og viðurkenningu á
þátttöku hagsmunaaðila í ákvörðunartöku um hröðun. Í fjórða lagi er athugað
hvort stefnan hafi leiðbeiningar sem koma í veg fyrir útilokun hraðaðra nemenda
frá félagslífi innan (og utan) skólans og í fimmta lagi eru nefnd atriði sem nota má
til að koma í veg fyrir ófyrirséðar afleiðingar af stefnu um hröðun.
Leiðbeiningarnar hjálpa líka til við innleiðingu á stefnu um hröðun.
Innleiðingin byggir á mati á mörgum mikilvægum þáttum hjá bráðgerum
nemendum, svo sem akademískum árangri, félags- og tilfinningaþroska,
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skólasókn og stuðningi fjölskyldu. Innleiðingin tekur til þriggja þátta:
Tilnefningar og skimunar á nemendum sem mögulegt er að hraða, mats og
ákvarðanatöku og að lokum áætlunar um hröðun (Institute for research and policy
on acceleration o.fl., 2009).
Gert er ráð fyrir að hröðun sé raunverulegur valkostur þegar komið er til
móts við bráðgera nemendur í skólakerfinu. Hér eru nefndar einfaldar
leiðbeiningar sem hægt er að nota, þær taka til allra þeirra meginþátta sem huga
þarf að þegar hröðun kemur til greina. Það er réttlætismál að bráðgerir nemendur
hnjóti ekki um þröskulda þótt færst sé af einu skólastigi á annað. Sé hröðun rétt
notuð eykur hún samfellu í námi á mörkum grunn- og framhaldsskóla.

2.3.2. Stefnumótun um samfellu í námi milli grunn- og framhaldsskóla
Samhliða aukinni umræðu á 21. öld, um einkenni og stöðu þess hóps sem hér um
ræðir, óx skilningur á því að úrræði fyrir bráðgera nemendur eiga heima innan
opinbera menntakerfisins. Þetta sést til dæmis á því að samstarf grunn- og
framhaldsskóla um hröðun milli skólastiganna óx með árunum, svo samfella varð
meiri í námi bráðgerra nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007a). Skólafólk er í
heildina jákvæðara gagnvart þessari leið en sumir sýna efasemdir, margar
réttmætar en sumar byggðar á goðsögum sem hraktar hafa verið með rannsóknum
sem hér hafa verið útlistaðar.

2.3.2.1. ... í Reykjavík
Úrræði fyrir bráðgera nemendur sem hóp var utan opinbers skólakerfis framan af
á Íslandi og oftar en ekki virtist það vera af pólitískum ástæðum (Arnór
Hannibalsson o.fl., 1982; Hannes Ólafsson, 1987). Freeman og Josepsson (2002)
segja að ekki hafi verið pólitískur vilji til að taka málið á dagskrá þegar fyrirtækið
Námsefnisráðgjöfin bauð upp á úrræði og sögðu ástæðuna vera þá að „[m]álefni
bráðgerra nemenda á Íslandi hafa sterkan pólitískan keim og frá upphafi blossaði
upp andstaða við úrræði [Námsefnisráðgjafarinnar]. Grunnskólakennurum fannst
almennt að ekki ætti að veita bráðgerum nemendum sérstaka aðstoð, þar sem
hugtökin „bráðger“ en þó sérstaklega „einstaklega bráðger“ voru að vissu leyti
forboðin.“ (Freeman og Josepsson, 2002, bls. 39). Þrátt fyrir þetta nýttu nokkrir
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umræddir bráðgerir nemendur sér námstilboð um nám utan skólatíma í
Fjölbrautaskólanum í Breiðholti (Bragi Jósepsson, 1987).
Í

skýrslu

Meyvants

Þórólfsson,

í

samvinnu

við

þróunarsvið

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, sama ár, er andstaða við sértæk úrræði af sömu
rótum sprottin. Þar er komist svo að orði:

[Ý]msir hafa velt fyrir sér spurningunni af hverju þarf að greiða fyrir
þessa þjónustu í kerfi sem ætlað er að mæta þörfum allra. Hér er um
skólapólitískt álitamál að ræða þar sem vega verður alla kosti og galla.
Ætti t.d. að deila því sérmerkta fé sem nú er varið í sérkennslu á báða
jaðarhópana í skólakerfinu, bæði þá sem eiga við náms- og
hegðunarerfiðleika að stríða og einnig þá sem þurfa meira en skólinn
getur boðið? Enn mætti spyrja af hverju bráðger börn þurfa að fórna
lausum tíma sínum eftir venjulegan skóladag og um helgar til að verða
sér úti um námsviðfangsefni sem hæfa getu þeirra og þroska.
(Meyvant Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið Fræðslumiðstöðvar
Reykjavíkur, 2002, bls. 18).
Skýrsla starfshóps Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkurborgar um bráðger
börn, frá 2004, er á sömu nótum: Skortur á stefnumótun innan grunnskóla
borgarinnar, meirihlutinn er tilbúinn í áætlanagerð en kallað er eftir skýrri
stefnumörkun til að vísa veginn (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004).
Enn ein skýrslan kom frá Reykjavíkurborg árið 2007, þar er stefnan tekin á
hröðun með þeim rökum að „... starfsfólki skóla ... hafi reynst erfitt að koma til
móts við alla nemendur og þá sérstaklega þá sem á einhvern hátt skara fram úr.
Þeir njóti ekki hæfileika sinna og fái ekki að takast á við nægilega krefjandi
viðfangsefni í samræmi við getu og hæfileika.“ (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007).
Í skýrslunni er varlega fetað einstigið milli þeirrar lausnar að hröðun milli
skólastiganna sé raunverulegur valkostur og að bjóða „... upp á nám af þeirri dýpt
og breidd sem hæfir námsgetu hvers og eins, þá væri þessi umræða ekki eins
hávær og nú er.“ (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007). Út frá niðurstöðum erlendra
og íslenskra rannsókna, sem þegar hafa verið raktar, má hrekja þessa ályktun. Á
sömu forsendum má setja spurningamerki við viðvaranir í skýrslunni um félagsog tilfinningaþroska og áhrif á aðra nemendur. Þá skal benda á orð starfshópsins
sjálfs um að „[e]ngar rannsóknir hafa verið gerða hér á landi um áhrif flýtinga ... á
nám og líðan einstaklinganna.“ (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007).
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Í skýrslunni eru settar fram tillögur að stefnumótun og framkvæmd sem
auka sveigjanleika milli grunn- og framhaldsskóla. Meðal annars er lögð til meiri
samvinna

skólastiganna,

einingabært

framhaldsskólanám

samhliða

grunnskólanámi sem og að ljúka grunnskólanámi áður en 10 ára skólagöngu er
lokið og færast að fullu í framhaldsskóla. Ennfremur er lagt til að borgin taki að
sér rekstur framhaldsskóla (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007). Ef slíkt
tilraunaverkefni myndi heppnaðst vel má geta sér þess til að borgin, eða önnur
sveitarfélög, hefðu áhuga á að reka framhaldsskóla til lengri tíma.

2.3.2.2. ... hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Árið 2004 kallaði grunnskólafólk eftir forystu hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga

um

miðlæga

stefnumótun

í

grunnskólastarfi,

enda

hafði

grunnskólastigið verið fært frá ríki til sveitarfélaga 1996 (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2008). Hjá Sambandinu var farið í markvissa vinnu um framtíðarsýn
sveitarfélaga í skólamálum og afraksturinn birtur á árunum 2007 og 2008.
Fyrra

árið

var

gerð

opinber

Sameiginleg

framtíðarsýn

fyrir

grunnskólastarfið 2007-2020 (Hrönn Pétursdóttir, 2007) en hún var unnin í
samstarfi Sambandsins, Félags grunnskólakennara og Skólastjórafélags Íslands.
Plaggið er sett upp samkvæmt stefnumiðuðu árangursmati (e. balanced scorecard)
en það felur í sér markvissa áætlanagerð og stjórnunaraðferðir til að aðlaga stefnu
og framkvæmd að gildum og framtíðarsýn. Lykilatriði eru mælanleg markmið og
mat á árangri, í fjórum víddum (Balanced scorecard institute, 2010; Rainey,
2009). Eitt markmið starfshópsins er „... virk samvinna innan og milli skóla og
skólastiga til að tryggja að nemandi geti stundað nám á eigin hraða.“ (Hrönn
Pétursdóttir, 2007, bls. 15).
Síðara árið birtist Skólamálastefna Sambands íslenskra sveitarfélaga en að
henni var unnið á árunum 2006-2008 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008).
Stefnan samanstendur í raun af almennum stefnumiðum sem leggja áherslu á
sjálfstæði og sveigjanleika sveitarfélaga til stefnumótunar í grunnskólum landsins.
Lögð er áhersla á frumkvæði sveitarfélaga til samvinnu við framhaldsskóla um
samþættingu náms á mörkum skólastiga og lagt til „... að gerð verði tilraun með
rekstur framhaldsskóla á vegum sveitarfélaga, eins eða fleiri.“ (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2008, bls. 6).
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Nýjasta plagg Sambandsins er handbókin Skólastefna sveitarfélaga sem
kom út árið 2010 (Björk Ólafsdóttir, 2010). Þar er á handhægan hátt farið í
gegnum stefnumótunarferli, allt frá því að stefnumörkun er ljós og til þess hvernig
meta skal árangur af stefnu. Handbókin er ekki stefnumótandi í sjálfu sér, hún er
aðgengileg og skýr fyrir sveitarfélög að byggja á skólastefnu sína og einstakra
skóla.

2.3.2.3. ... af hendi menntamálaráðuneytis
Lög frá Alþingi eru, eðli máls samkvæmt, stefnumörkun um samfélagsleg
málefni, í menntamálum eins og öðrum málum sem kveða á um réttindi og
skyldur borgaranna. Menntamálaráðuneytið var í fararbroddi stefnumótunar fram
á þessa öld en síðastliðinn áratug hafa rannsóknir og tillögur starfshópa á vegum
ráðuneytisins komið fram samhliða slíkri vinnu á vegum Reykjavíkurborgar og
Sambands íslenskra sveitarfélaga. Árið 2002 rannsakaði starfshópur ráðuneytisins
úrræði fyrir bráðgera nemendur og komst að því að einungis 22% grunnskóla á
Íslandi höfðu stefnu um úrræði fyrir bráðgera nemendur. Hlutverk starfshópsins
var að draga upp mynd af stöðunni en ekki koma með tillögur að úrbótum.
Það er árið 2006 sem raunverulegur skriður kemst á málið hjá yfirvöldum.
Þá hefur það náð eyrum löggjafarvaldsins að úrræði fyrir bráðgera nemendur eiga
heima innan opinbera menntakerfisins og að hröðun er vænleg leið til að ná
samfellu í námi á mörkum grunn- og framhaldsskóla. Í ráðuneyti menntamála er
farið í víðtæka, stefnumarkandi vinnu í samvinnu við hagsmunaaðila
(Menntamálaráðuneytið, 2007c) og yfirgripsmiklar kannanir sendar á alla
grunnskóla með 10. bekk og alla framhaldsskóla landsins (Menntamálaráðuneytið,
2007d). Þá var stofnaður starfshópur fagfólks grunn-, leik- og framhaldsskóla sem
vill að lögfest verði sveigjanleg skil grunn- og framhaldsskóla. „Starfshópurinn
leggur

til

að

réttur

framhaldsskólaáföngum

grunnskólanemenda
samhliða

[til

að

grunnskólanámi]

stunda
verði

nám

í

lögfestur,

árangursviðmið skilgreind og kostnaðarákvæði skýrð.“ (Menntamálaráðuneytið,
2007a, bls. 4).
Hér verður að geta þess að fulltrúi Félags grunnskólakennara og fulltrúi
Skólastjórafélags Íslands koma inn á þá staðreynd að grunnskólarnir sinni þremur
hópum nemenda. Áherslan sé á að sinna þeim getulitlu og meðalnemendum en
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úrræði eigi einnig að vera til fyrir þá getumeiri, jafnvel þótt mögulegt verði að
hraða þeim upp í framhaldsskóla. Þeim finnst nemendur með mikla námsgetu hafa
setið eftir en jafnframt að „... grunnskólinn eigi að hafa metnað til þess að sinna
þeim betur í grunnskólanum, en ekki senda þá í framhaldsskólann, því ekki [sé]
sjálfgefið að það sé þeim fyrir bestu.“ (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 20).
Hér er rétt að vísa aftur í íslenskar rannsóknir um skort á úrræðum fyrir bráðgera
nemendur á unglingastigi grunnskóla og erlendar rannsóknir um námsárangur,
félagslega stöðu og líðan.
Stefnumörkun leit dagsins ljós á Alþingi 27. nóvember 2007, þegar
menntamálaráðherra mælti fyrir stjórnarfrumvörpum um heildstæð lög leik-,
grunn- og framhaldsskóla (Þingskjal 319, 2007-2008; Þingskjal 320, 2007-2008;
Þingskjal 321, 2007-2008). Í athugasemdum með frumvarpi til laga um
grunnskóla, þar sem fjallað er um sveigjanlegra námsfyrirkomulag og svigrúm í
skilum milli skólastiga, kemur fram að

[b]örn geta með heimild skólastjóra ... lokið [námi] á skemmri tíma en
tíu árum uppfylli þau skilyrði og námskröfur. ... Á undanförnum árum
hefur orðið hröð þróun í þá átt að nemendur á grunnskólaaldri stunda
samtímis nám á grunn- og framhaldsskólastigi og hafa ýmsar tilraunir
verði gerðar í þeim efnum. Frumvarpið kveður skýrar á um
framkvæmdina. Í því er kveðið á um rétt nemenda til að stunda nám í
einstökum námsgreinum á framhaldsskólastigi að loknu
grunnskólanámi í viðkomandi greinum. (Þingskjal 319, 2007-2008).
Frumvörpin urðu að lögum 29. maí 2008 (Þingskjal 319, 2007-2008;
Þingskjal 320, 2007-2008; Þingskjal 321, 2007-2008). Frá lagasetningu hefur
verið unnið að útfærslu með útgáfu reglugerða og gerð aðalnámskráa. Kölluðu
skólastjórar meðal annars eftir nánari stefnumörkun um skilgreiningu á skilum
milli grunn- og framhaldsskóla vegna náms á mörkum skólastiganna (Hrefna
Guðmundsdóttir, 2010). Í drögum að almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla,
þar sem fjallað er um tengsl grunn- og framhaldsskóla, er skýrt kveðið á um traust
samstarf milli skólastiganna „... þegar nemandi stundar nám í einstökum
námsgreinum á framhaldsskólastigi samhliða grunnskólanámi.“ (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2010, 14. júlí).
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Þessa

lýsingu

á

stefnumörkun

og

-mótun,

undir

stjórn

menntamálaráðuneytis og með aðkomu hagsmunaaðila, má líta á sem nokkuð
dæmigerða. Í framhaldi er frekari stefnumótun og framkvæmd um hröðun
bráðgerra nemenda sett í hendur einstakra grunn- og framhaldsskóla.

2.3.3. Fjárframlög til náms á mörkum grunn- og framhaldsskóla
Margir grunnskólar hröðuðu nemendum í framhaldsskóla áður en heildstæð lög
voru sett 2008. Eðli máls samkvæmt hefur sú framkvæmd varla verið eftir
fyrirfram fastmótaðri stefnu, heldur þróast eftir því sem framkvæmdinni vatt fram.
Stefnumörkun menntamálaráðuneytisins er að nokkru leyti viðbrögð við ákalli
skólafólks sem vildi grunn til að byggja á stefnumótun um samfellu í námi milli
skólastiga. Stefnumörkunin hafði mikil áhrif á fjölda grunnskólanemenda í
framhaldsskólanámi og fjölda framhaldsskólanemenda yngri en 16 ára.
Í Hagtíðindum Hagstofu Íslands 2008 og 2009 kemur fram að
grunnskólanemendur sóttu í auknum mæli framhaldsskólanám á Íslandi. Haustið
2006 voru þeir samtals 3,9% skráðra framhaldsskólanemenda, haustið 2007 voru
þeir samtals 4,7% og haustið 2008 voru þeir 5,1%. „Það lætur nærri að tæplega
einn af hverjum þremur nemendum í 10. bekk grunnskóla skólaárið 2008-2009
[hafi tekið] áfanga í framhaldsskóla meðan á grunnskólanámi [stóð].“ (Hagstofa
Íslands,

2009).

Á

þessu

þriggja

ára

tímabili,

2006-2008,

fjölgaði

grunnskólanemendum sem stunduðu framhaldsskólanám um hvorki meira né
minna en 40,1%. Ályktunin er augljós: „Svo virðist sem skilin á milli grunnskóla
og framhaldsskóla séu að verða óskýrari.“ (Hagstofa Íslands 2008, 2009).
Í Hagtíðindum 2010 má lesa að grunnskólanemendum fækkaði
hlutfallslega í samtölu skráðra framhaldsskólanemenda haustið 2009, niður í
4,0%. Þetta er 25,3% fækkun grunnskólanemenda í framhaldsskólanámi á milli
áranna 2008 og 2009. Haustið 2010 fækkaði þeim svo umtalsvert frá fyrra ári, um
64,2% og voru þá ekki nema 1,4% skráðra framhaldsskólanemenda. „Ætla má að
niðurskurður til kennslu grunnskólanemenda í framhaldsskólum sé helsta ástæðan
fyrir fækkuninni.“ (Hagstofa Íslands, 2010, 2011).
Niðurskurðurinn á sér skýringar. „Með hruni íslensku bankanna á
haustmánuðum 2008 urðu einhver mestu þáttaskil í efnahagslífi Íslendinga frá
stofnun lýðveldisins. ... Staða og horfur í ríkisfjármálum versnuðu mikið þegar
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útgjöld og skuldir vegna bankahrunsins stórjukust og efnahagslegar forsendur
tekjuöflunar ríkissjóðs rýrnuðu til muna.“ (Fjárlagavefurinn, 2010a). Til að mæta
áformum ríkisstjórnarinnar um lækkun ríkisútgjalda er meðal annars gripið til
þeirra aðgerða í ráðuneyti menntamála að fella niður þjónustu framhaldsskóla við
nemendur í 10. bekk grunnskóla (Fjárlagavefurinn, 2010b).
Aðspurð svaraði mennta- og menningarmálaráðherra því til að
„[l]eiðarljósið í sparnaðaraðgerðum ráðuneytisins hefði verið að einblína á
kjarnann en þessi þáttur væri viðbótarþjónusta.“ (Samband íslenskra sveitarfélaga,
2009, 2. nóvember). Í svari við fyrirspurn á Alþingi sagði hún að ákveðið hefði
verið að „... standa vörð um grunnþjónustu við nemendur á framhaldsskólaaldri og
í því ljósi var sú ákvörðun tekin að falla frá sérstökum greiðslum til
framhaldsskóla vegna náms grunnskólanemenda ...“. (Katrín Jakobsdóttir, 20092010). Efast má um að það standist stjórnsýslulög, þegar grunnskólastjóri virkjar
rétt grunnskólanemenda til að stunda nám í einstökum framhaldsskólaáföngum
samhliða

grunnskólanámi.

Þá

hefur

hann,

sem

stjórnvald,

tekið

stjórnvaldsákvörðun sem ákvarðar rétt nemenda, sem aðila máls (Páll Hreinsson,
1994). Hafi ákvæði grunnskólalaga, um rétt grunnskólanemenda til að stunda
framhaldsskólanám, verið brotin er hægt að leita réttar nemendanna.
Ráðherrann sagði ennfremur að fyrirfram megi „... ætla að þau sjónarmið
að skerða möguleika á vali í námi á grundvelli samdráttar í ríkisútgjöldum og
takmörkuðum möguleikum til innritunar nemenda í framhaldsskóla séu
málefnaleg.“ (Katrín Jakobsdóttir, 2009-2010). Stangast þetta á við almennar
efnisreglur stjórnsýsluréttar, þar er fullyrt að við töku stjórnvaldsákvarðana verði
nokkur sjónarmið sjaldan eða seint talin málefnaleg, eitt þeirra er fjárhagsleg
sjónarmið. „Þegar um stjórnvaldsákvarðanir er að ræða er meginreglan ... sú að
óheimilt er að líta til fjárhagslegra sjónarmiða, nema lagaheimild sú, sem
ákvörðun byggist á veiti heimild til þess.“ (Starfsskilyrði stjórnvalda, 2007, bls.
32). Það er ekki í þessu tilfelli.
Í Álitsgerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, um rétt grunnskólabarna til
að stunda nám í framhaldsskólaáföngum, er meðal annars rakin réttarstaða
umræddra nemenda. Þar er sagt „[ó]ásættanlegt ... að lög kveði á um
einstaklingsbundinn rétt til þjónustu ríkisins, sem ekki er ætlunin að uppfylla. ...
verður að telja viðbúið að synjun framhaldsskóla á skráningu og að veita kennslu í
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framhaldsskólaáföngum verði talin ólögmæt.“ (Samband íslenskra sveitarfélaga,
2010, bls. 12).
Það fór svo að ráðuneyti menntamála féllst á þau rök sem hér eru rakin og
stefnt er að því að „... setja bráðabirgðaákvæði í grunnskólalög sem frestar
gildistöku á rétti grunnskólanemenda til að stunda samhliða einingabært nám í
framhaldsskóla. ... gert er ráð fyrir að þessi réttur grunnskólanemenda verði
virkjaður að nýju 1. ágúst 2013.“ (Sjá fylgiskjal 3).
Um leið og þessu fer fram vinna sveitarfélög landsins að hagræðingu í
rekstri, af sömu ástæðum og ríkið. Í Frekari hagræðingu í starfi grunnskólanna er
lagt til að vikulegur kennslutími á unglingastigi grunnskóla verði styttur um fimm
kennslustundir á viku og dregið úr hlutfalli valgreina (Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2009, 2. desember). Samdráttur ríkis og sveitarfélaga í
menntamálum hefur víðtæk áhrif, þar á meðal á samfellu í námi bráðgerra
nemenda sem stunda nám á mörkum grunn- og framhaldsskóla.
Augljóslega verða áhrif fjárframlaga á opinbera stefnumörkun og -mótun
seint vanmetin (F. C. Fowler, 2009; Rainey, 2009).Stefnumörkun um hröðun, með
heildstæðri lagasetningu 2008, hefur siglt í strand og stefnumótun þar með steitt á
skeri.

2.4. Bráðgerir nemendur, hröðun og stefnumótun í Fjölbrautaskóla
Suðurlands
Árið 2001 óskaði Skólastjórafélag Suðurlands formlega eftir samstarfi við
Fjölbrautaskóla Suðurlands um nám sunnlenskra grunnskólanemenda á mörkum
skólastiga (sjá fylgiskjal 6). Frekari þróun varð á samstarfi til handa nemendum
sem vildu og gátu tekið einingabært nám frá FSu samhliða grunnskólanámi (sjá
fylgiskjal 7). Það virðist eðlileg framvinda að huga í framhaldinu að nemendum
sem vildu og gátu byrjað í FSu áður en 10 ára grunnskólagöngu var lokið.
Í bréfi þáverandi skólameistara FSu, dagsett 20. febrúar 2006, til
menntamálaráðherra, er farið fram á „... heimild til að innrita duglega nemendur
úr 10. bekk þannig að þeir hefji nám í janúar (í stað ágústs) og eigi þess því
raunhæfan kost að ljúka stúdentsprófi 19 ára.“ (Sjá fylgiskjal 8). Þarna er talað um
„duglega“ nemendur í merkingunni bráðgerir nemendur. Um það bil mánuði síðar
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samþykkti ráðherra, í bréfi menntamálaráðuneytisins, dagsettu 29. mars 2006 „...
að skólinn geri slíka tilraun og að hún standi í þrjú ár.“ (Sjá fylgiskjal 2).
FSu fékk styrk úr þróunarsjóði framhaldsskóla til að þróa hröðun nemenda
úr grunn- í framhaldsskóla. Í skýrslu til sjóðsins, eftir fyrsta árið, er
stefnumótuninni nokkuð nákvæmlega lýst: Meðal annars markmiði, skipulagi,
framkvæmd, niðurstöðum, mati á verkefninu og áhrifum þess á skólastarfið í FSu
(sjá fylgiskjal 9). Verkefnið fólst í megindráttum í því að halda utan um þrjá hópa
nemenda: Í fyrsta lagi þá sem stunduðu grunnskólanám á Selfossi og nám í
einstökum áföngum í dagskóla í FSu, í öðru lagi þá sem stunduðu fjarnámi vítt og
breitt um Suðurland samhliða grunnskólanámi og í þriðja lagi þá sem komu í fullt
nám um áramót eftir að hafa lokið grunnskólanámi eftir hálft ár í 10. bekk.
Eftir að þriggja ára tilraunaverkefninu lauk gerði lagasetning það heimilt
að stunda nám á mörkum skólastiga og færast upp í framhaldsskóla áður en 10 ára
grunnskólagöngu væri lokið. Þau fjögur ár sem tilviksrannsóknin nær yfir nýttu
alls 10 af 11 grunnskólum með 10. bekk á Suðurlandi hröðunina sem úrræði fyrir
bráðgera nemendur, sérstaklega þá leið að stunda nám á tveimur skólastigum.
Þegar mest var stunduðu um 80 nemendur nám á mörkum skólastiga og skiptust
þeir nokkuð jafnt milli stað- og fjarnáms. Einhverjir þessara nemenda ákváðu
síðan að koma í fullt nám í FSu áður en 10 ára grunnskólagöngu var lokið en aðrir
héldu áfram að safna einingum samhliða því að ljúka 10 ára grunnskólanámi.
Hugtakið „bráðgerir nemendur“ er túlkað þröngt í FSu og byggir hröðunin
á einkunnum í kjarnagreinunum íslensku, stærðfræði og ensku auk dönsku og
lágmarkskröfur hækka eftir að samræmd próf hætta í grunnskólum. Aðrir
eiginleikar bráðgerra nemenda virðast ekki þekktar stærðir við mat á hröðun og
víkur notkun hugtaksins þannig frá erlendum og innlendum skilgreiningum.
Mótun stefnu er að frumkvæði FSu en í nánu samstarfi við grunnskólana og af
bréfum skólameistara FSu og verkefnisstjórans, 2008 og 2009, til skólastjóra
grunnskóla á Suðurlandi, má sjá hvernig stefnumótunin þróaðist í takt við reynslu
af verkefninu og stefnumörkun með lagasetningu 2008 (sjá fylgiskjöl nr. 10 og
11). Hvernig framkvæmd og samvinnu um hröðunina er háttað, milli FSu annars
vegar og grunnskóla á Suðurlandi hins vegar, má sjá í bréfi verkefnisstjórans (sjá
fylgiskjal 12).
Í júlí 2009 tilkynnti Menntamálaráðuneytið niðurskurð á fjárframlögum
(sjá fylgiskjal 1) sem hafði afgerandi áhrif á námsframboð FSu vegna náms á
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mörkum skólastiganna tveggja. Til dæmis er í bréfi til foreldra/forráðamanna, árið
2009, lýst sömu framkvæmd á hröðuninni og áður en svo segir:

Í gegnum tíðina hefur Fjölbrautaskóli Suðurlands lagt sig fram um að
koma til móts við þarfir grunnskólanemenda með margvíslegu
framboði til að stunda nám á mörkum grunn- og framhaldsskóla, allt
eftir því hvað hentar getu hvers og eins. Nokkur reynsla er nú komin á
það starf og hefur samstarf við grunnskóla verið til fyrirmyndar. Nú
eru blikur á lofti. ... ekki er ljóst hvort og hvernig FSu mun þjónusta
grunnskólanemendur, sem jafnframt hafa getu til að stunda nám á
framhaldsskólastigi, á ári komandi. Innan FSu er þó metnaður og
fullur vilji til að leysa þetta með farsælum hætti fyrir nemendur og
skólastarf. (Sjá fylgiskjal 13).
Hið sama kemur fram í bréfi til stjórnenda skólamála á Selfossi og annars
staðar

á

Suðurlandi.

„Því

miður

virðist

ekkert

benda

til

þess

að

menntamálaráðuneytið muni breyta þeirri ákvörðun sinni að veita ekki fjármagni í
nám grunnskólanemenda sem stunda nám í framhaldsskólaáföngum.“ (Sjá
fylgiskjöl 14 og 15). Þetta eru lokaorð skólameistara í þessum bréfum. Þetta eru
líka lokaorð hans í bréfi til skólastjóranna árið eftir. Þar má glöggt sjá að nú er hún
Snorrabúð stekkur (sjá fylgiskjal nr. 16).
Með stefnumörkun í lögum um grunnskóla og framhaldsskóla komust
bráðgerir nemendur á unglingastigi grunnskóla og hröðun milli grunn- og
framhaldsskóla á dagskrá stefnumótandi aðila á Suðurlandi með afgerandi hætti.
Úrræðið þróaðist og var hröðum skrefum að festa sig í sessi sem raunverulegur
valmöguleiki um nám við hæfi. Fjármagn er líka stefnumarkandi og bakslagið
kom með niðurskurði á fjárlögum. Á meðan pattstaða ríkir er rétt að staldra við og
greina námsgengi og -framvindu bráðgerra nemenda sem hraðað var úr
sunnlenskum grunnskólum í FSu, áhrif hröðunarinnar á félagslega stöðu þeirra og
líðan og viðhorf nemendanna til hröðunarinnar.

2.5. Niðurlag um fræðilega umfjöllun
Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Einhverjir hafa háan vitsmunaþroska,
sumir þeirra rækta þá hæfileika og enn aðrir sýna þrautseigju og nýjung í hugsun.
Þeir nemendur sem búa yfir öllum þessum þáttum kallast bráðgerir og er hópurinn
allt að fimmtungur nemenda. Bráðgerir nemendur falla illa að hefðbundnu
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skólakerfi og þurfa meiri ögrun í námi en meðalnemendur. Það er ekki bara á
akademíska sviðinu sem þroski nemendanna bregður frá meðaltalinu. Þessi börn
hafa aðrar félagslegar og tilfinningalegar þarfir en jafnaldrar. Sé þörfum þeirra
ekki mætt er voðinn vís, þau missa jafnvel fótanna.
Skólafólk hefur viðurkennt að þessi hópur er afgangsstærð í skólakerfinu. Í
tilfelli Íslands kemur þetta glöggt fram í alþjóðlegum samanburði sem lýsir
einsleitni þar sem of fáir nemendur eru í hópi þeirra bestu. Ástæður þess að
bráðgerir nemendur eru útundan byggja bæði á gildum ástæðum og órökstuddum
skoðunum. Niðurstöður erlendra rannsókna um framúrskarandi akademískan
árangur og jákvæð áhrif á félags- og tilfinningaþroska slá á þessar vangaveltur. Þá
ber að geta þess að stefna um skóla án aðgreiningar og lofgjörð um fjölbreytaleika
á að vísa til bráðgerra nemenda eins og annarra. Þeir eiga sama rétt til að ná
fullum persónulegum þroska.
Undanfarinn áratug hefur vilji aukist hjá íslensku skólafólki til að veita
bráðgerum nemendum nám við hæfi í opinbera menntakerfinu. Hröðun er eitt
þeirra úrræða sem hentar og hefur notkun þess aukist mjög á þessum tíma. Hröðun
getur verið margvísleg, ein leið er hröðun úr grunn- í framhaldsskóla, annaðhvort
með námi á báðum skólastigunum í einu eða með því að útskrifa nemendur úr
grunnskóla áður en hefðbundum árafjölda er lokið. Grunnskólar eru samt mis
viljugir til að beita slíkri hröðun og er hér oftar en ekki um misskilinn metnað að
ræða. Íslenskar rannsóknir sýna að grunnskólar hafa tæmt sjóði sína þegar kemur
að úrræðum fyrir bráðgera nemendur á unglingstigi. Þá einfaldar það ekki málin
að grunn- og framhaldsskólastigin eru hvort undir sinni yfirstjórn.
Löggjafarvaldið hefur lögfest hröðun úr grunn- í framhaldsskóla sem
raunverulegan

valkost

og

menntamálaráðuneytið

varðar

leiðina

með

stjórnvaldsfyrirmælum. Þessi stefnumörkun er vatn á myllu framkvæmdaraðila. Í
tilfelli Fjölbrautaskóla Suðurlands styrktist stefnumótun, samvinna milli
skólastiga varð meiri og sunnlenskum nemendum sem var hraðað fjölgaði ört,
hvort sem þeir tóku framhaldsskólaeiningar samhliða grunnskólanámi eða fóru í
FSu áður en 10 ára grunnskólagöng var lokið. Þetta rímar við fjölgun hraðaðra
nemenda á landsvísu. Adam var þó ekki lengi í Paradís. Skrúfað hefur verið fyrir
fjármagn til grunnskólanemenda sem geta og vilja stunda nám á mörkum
skólastiga

og

á

vordögum

verða

óvirk

ákvæði

grunnskólalaga

um

framhaldsskólanám grunnskólanemenda. Þetta leiðir af sér að bráðgerir nemendur
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mæta áfram afgangi í íslensku skólakerfi, þrátt fyrir að 76. grein stjórnarskrár
Íslands kveði á um fræðslu við hæfi hvers og eins.
Til að draga úr þeirri áhættu að þjónusta við bráðgera, hraðaða nemendur
færist aftur um áratug er tilvalið að nota tímann, meðan niðurskurður er á
fjármagni, til að meta þann árangur sem reynsla undanfarinna ára hefur leitt af sér.
Höfundur þessarar tilviksrannsóknar notar megindlegar aðferðir til að varpa ljósi á
akademískan árangur og áhrif á félagslega stöðu og líðan nemenda sem hefur
verið hraðað úr grunnskólum á Suðurlandi í FSu og hún varpar líka ljósi á áhrif
stefnumótunar á námsframvindu bráðgeru nemendanna.
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3. Aðferð
Til að setja þessa rannsókn í samhengi er mikilvægt er að draga upp mynd af
upptökusvæði Fjölbrautaskóla Suðurlands og sjá úr hvernig grunnskólaumhverfi
hröðuðu nemendurnir komu sem hófu fullt nám í FSu um áramót 2007-2010 (sjá
mynd 4).
Suðurland samanstendur
af

nokkrum,

misstórum

þéttbýliskjörnum

og

dreifðri

byggð til sveita og samkvæmt
Skýrslu nefndar um staðsetningu
nýrra

framhaldsskóla

(Menntamálaráðuneytið,

2006)

Mynd 4. Upptökusvæði Fjölbrautaskóla Suðurlands

er FSu heimaskóli sunnlenskra
ungmenna ásamt Menntaskólanum á Laugarvatni. Næstu framhaldsskólar eru
Framhaldsskólinn

í

Austur-Skaftfellssýslu

á

Höfn

í

Hornafirði

og

framhaldsskólaflóran í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu.
Skólaárið 2009-2010 voru samtals 14 grunnskólar á Suðurlandi, þar af 11
heildstæðir grunnskólar, það er skólar með bekkjardeildir frá 1.-10. bekk. Af þeim
hafa 10 gefið nemendum kost á einingabæru námi frá FSu meðan á
grunnskólanámi stendur og útskrift áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið svo
þeir geti hafið fullt nám í FSu. Þessir 10 skólar eru misstórir, með frá 47 upp í 618
nemendur (Skólaskrifstofa Suðurlands, 2010) og hafa þeir verið mislengi í
samstarfi við FSu. Þess verður að geta að þótt samstarf hafi verið í nokkur ár hefur
það ekki í öllum tilfellum verið samfellt þar sem smærri skólarnir hafa stundum
haft fáa nemendur í efstu bekkjum grunnskólans og einhver árin var enginn í
einingabæru námi samhliða grunnskólanámi. Margir þeir sem tóku einingar fóru
ekki í fullt nám um áramót. Annaðhvort höfðu þeir ekki náð nógu góðum
heildarárangri til að uppfylla kröfur FSu eða þeir kusu að taka áfram einingar
samhliða 10 ára grunnskólanámi.

56

Nemendurnir sem komu í fullt nám um áramót voru sumir hverjir farnir að
vinna sér inn einingar meðan á grunnskólanámi stóð, það var aðallega gert með
tvennum hætti. Nemendur sem stunduðu grunnskólanám á Selfossi tóku eitt til tvö
fög í FSu í staðnámi og gerðu grunnskólarnir ráð fyrir því í stundatöflu
nemendanna. Þeir gátu tekið þriðja fagið í fjarnámi, með sama hætti og nemendur
utan Selfoss. Nemendur sem voru í grunnskólum utan Selfoss tóku eitt til þrjú fög
í fjarnámi, í gegnum kennsluumhverfi á vefnum og með aðstoð í grunnskólunum
(sjá fylgiskjal nr. 11).
Nemendurnir sem hófu fullt nám í FSu um áramót á árunum 2007-2010
komu úr ólíku umhverfi á Suðurlandi og misjafnt hvort þeir voru byrjaðir í
einingabæru námi samhliða grunnskólanámi. Þegar þeir hófu fullt nám í FSu voru
þeir afmarkaður hópur sem átti það sameiginlegt að vera hraðað á grundvelli þess
að hafa lokið skilgreindu grunnskólanámi áður en 10 ára grunnskólagöngu var
lokið.

3.1. Tilviksrannsókn
Þar sem um er að ræða afmarkaðan hóp nemenda í Fjölbrautaskóla Suðurlands og
skýra afmörkun í tíma er rannsóknin sem hér er gerð tilviksrannsókn.
„Tilviksrannsókn má skilja sem hnitmiðaða könnun á einu tilviki þar sem
tilgangur rannsóknarinnar – að minnsta kosti að hluta til – er að varpa ljósi á fleiri
söfn tilvika (þjóðfélagshópa).“ (Gerring, 2007, bls. 20). Bloor og Wood (2006)
skilgreina tilviksrannsókn sem aðferð til að skilja félagslegt fyrirbæri í náttúrulegu
umhverfi þar sem tilgangurinn er annaðhvort að útvega dæmi með nákvæmri
lýsingu á einu eða fáum tilvikum eða að geta af sér eða sannreyna tiltekna
kenningu. Stake (2000) er á sömu nótum og segir að tilgangurinn með greiningu á
tilviki sé ekki að lýsa heiminum, heldur að lýsa tilviki. Það tilvik sem hér er
rannsakað er bráðgerir nemendur sem var hraðað úr sunnlenskum grunnskólum í
Fjölbrautaskóla Suðurlands, á árunum 2007-2010.
„Sum okkar leggja áherslu á nafnið tilviksrannsókn því það dregur athygli
að þeirri spurningu hvað sérstaklega sé hægt að læra af þessu einstaka tilviki.“
(Gerring, 2007, bls. 435). Tilvikið sem um ræður varpar ljósi á nemendur í sömu
sporum utan Suðurlands og niðurstöður rannsóknarinnar gefa tækifæri til
samanburðar ef gerðar verða sambærilegar rannsóknir á sams konar tilvikum
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annars staðar á landinu. Niðurstöður lýsa líka hvernig er háttað stefnumótun um
hröðun úr grunnskólum á Suðurlandi í FSu og áhrifum lagasetningar og
niðurskurðar fjárframlaga á stefnumótunina og þar með á námsframvindu
bráðgerra nemenda. Af þessu má álykta um mikilvægi festu í stefnumótun um
nám á mörkum skólastiga, af hendi yfirvalda. Á þennan hátt getur tilviksrannsókn
„... verið stýrandi afl í opinberri stefnumótun.“ (Stake, 2000, bls. 448).
Jafnvel þótt vanalega sé gengið út frá venslum tilviksrannsókna og
eigindlegrar

aðferðafræði

er

það

ekki

lögbundinn

skyldleiki

því

„...

tilviksrannsóknir geta verið annaðhvort eigindlegar eða megindlegar, eða
hvorutveggja, það fer eftir tegund gagna sem eru aðgengileg og skipta máli fyrir
fyrirliggjandi spurningu í ákveðnu tilviki.“ (Gerring, 2007, bls. 36).

3.2. Megindleg aðferðafræði
Í rannsókninni er beitt megindlegri aðferðafræði. Hún grundvallast á
staðreyndahyggju, það er að segja að byggt er á kenningu og settar eru fram
rannsóknartilgátur sem hægt er að prófa með mælanlegum aðferðum og út frá
niðurstöðum gagna er ályktað hvort tilgáturnar, og þar með kenningin, standast
eður ei (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).
Rannsóknartilgáturnar ráða vali á rannsóknarspurningum og gera ráð fyrir
að niðurstöður rannsóknarinnar séu þær sem rannsakandi spáði fyrir um (Ary o.fl.,
2010). Spurningarnar ganga út frá kenningum sem byggðar eru á fræðilegum
athugunum og vísindalegri úrvinnslu um efnið.
Í þessari rannsókn er kenningin sú að hröðun úr grunn- í framhaldsskóla
veiti bráðgerum nemendum nám við hæfi og svari félags- og tilfinningalegum
þörfum þeirra. Fyrsta rannsóknartilgátan er að skýr stefnumótun um hröðun í námi
milli grunn- og framhaldsskóla hafi jákvæð áhrif á námsframvindu bráðgerra
nemenda. Önnur rannsóknartilgátan er að námsgengi og -framvinda bráðgerra
nemenda sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla sé framúrskarandi, líkt og var í
grunnskóla. Þriðja tilgátan er að hröðun hafi jákvæð áhrif á félagslega stöðu, líðan
og viðhorf hraðaðra nemenda. Fjórða tilgátan er að stefnumörkun hafi mikil áhrif
á samfellu í námi milli skólastiganna.
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3.3. Gagnasöfnun
Í megindlegum rannsóknaraðferðum er mikið lagt upp úr mælanlegum gögnum,
að þau séu sem hlutlægust í anda staðreyndahyggjunnar. Megindleg gögn í þessari
rannsókn eru annars vegar fjöldi grunnskólanemenda sem stunda jafnframt
einingabært nám í FSu og líka námsárangur og einingafjöldi bráðgerra nemenda
sem var hraðað úr sunnlenskum grunnskólum, áður en 10 ára grunnskólagöngu
var lokið, í fullt nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands, á árunum 2007-2010.
Persónuvernd (e.d.) var tilkynnt um úrvinnslu á einkunnum. Þetta eru samtals
fjórir hópar, sá fyrsti samanstóð af 12 nemendum fæddum 1991, þeir hófu fullt
nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands á vorönn 2007. Næsti hópur samanstóð af 17
nemendum fæddum 1992, þeir hófu fullt nám í FSu á vorönn 2008. Þriðji
hópurinn samanstóð af 9 nemendum fæddum 1993, þeir hófu fullt nám í FSu á
vorönn 2009 og fjórði hópurinn samanstóð af 24 nemendum fæddum 1994, þeir
hófu fullt nám í FSu á vorönn 2010.
Höfundur taldi saman hve mörgum einingum hóparnir höfðu lokið
samhliða grunnskólanámi, ýmist í stað- eða fjarnámi, áður en þeir hófu fullt nám í
FSu. Þá taldi höfundur saman hve mörgum einingum hver hópur hafði lokið í FSu
frá því hann kom í fullt nám og til vors 2010. Í heildartöluna var deilt með fjölda í
hópnum og þannig fundið út meðaltal á hvern nemanda, í þá tölu var deilt með
fjölda anna í FSu og þannig fundið út meðaltal lokinna eininga á hvern nemanda á
önn. Höfundur athugaði einnig einkunnadreifingu þessara eininga hjá hverjum
hópi fyrir sig og reiknaði út hundraðshluta eininga sem voru á einkunnabilunum
8-10 og 1-4, útreikningurinn gefur skýra mynd af því hvort bráðgeru nemendurnir
standa framar meðalnemendum í námsárangri.
Hins vegar byggjast gögnin á spurningakönnun sem var hönnuð af námsog starfsráðgjafa FSu í nánu samráði við stjórnendur skólans. Könnunin var lögð
fyrir nemendur sem hófu fullt nám um áramót, þegar þeir höfðu lokið einni önn í
fullu námi í FSu, hér er því ekki um að ræða úrtak heldur var könnunin lögð fyrir
allan hópinn. Þess vegna þarf ekki að yfirfæra niðurstöður yfir á stærri hóp með
tilheyrandi útreikningi á normalkúrfu, vik- og skekkjumörkum og niðurstöðurnar
hafa mikið alhæfingargildi fyrir þetta tilvik (Field, 2009).
Fyrirlögn fór fram í einum af síðustu umsjónartímunum að vori en
hröðuðu nemendunum var vísvitandi raðað saman í einn umsjónarhóp, hver hópur
hittist því vikulega yfir veturinn með sínum tveimur umsjónarkennurum.
59

Nemendurnir dreifðu sér um kennslustofuna og höfðu 15 mínútur til að leysa
könnunina skriflega. Þessi aðferð til fyrirlagnar á spurningakönnun er þekkt fyrir
að skila miklum árangri þar sem svarhlutfall er afar hátt og svarendur eru
óhræddir við að svara heiðarlega, svörin eru strax tilbúin til úrvinnslu og aðferðin
er ódýr í framkvæmd. Helsta hættan við svona fyrirlögn er að spurningarnar séu
óskýrar en að mati höfundar eru þær stuttar og einfaldar auk þess sem
umsjónarkennarar voru viðstaddir til að leysa úr spurningum sem upp kunnu að
koma. Þá er einnig hætt við að opnum spurningum sé ekki svarað en að mati
höfundar eru þær svo fáar að verkefnið getur ekki hafa verið óyfirstíganlegt (Ary
o.fl., 2010; F.J. Fowler, 2009).
Könnunin hefst á stuttum og nokkuð hefðbundum inngangi, hún
samanstendur af átta lokuðum og þremur opnum spurningum um félagslega stöðu,
líðan og viðhorf til hröðunar (sjá fylgiskjal 17). Könnunin er því stutt, helsti
kosturinn við það er að svarendur eru líklegri til að leggja sig fram um að svara
allri könnuninni skilmerkilega en ókosturinn er sá að færri tækifæri eru til að
tvíprófa fyrir sama atriðinu (F.J. Fowler, 2009).
Fyrstu sjö, lokuðu spurningarnar gera allar ráð fyrir fjórum valmöguleikum
á raðkvarða (e. ordinal scale). Tveir valmöguleikanna gera ráð fyrir jákvæðum
viðbrögðum en tveir gera ráð fyrir samsvarandi neikvæðum viðbrögðum. Ekki er
boðið upp á hlutlausan valmöguleika þarna á milli, með því eru nemendurnir
tilneyddir að taka afstöðu. Síðasta lokaða spurningin er já-nei spurning en F.J.
Fowler (2009) varar við slíkum spurningum, þær þykja ekki nógu áreiðanlegar því
vafi leikur á hvort þær mæli það sem lagt er upp með og hér beinist umrædd
spurning ekki að svarendum sjálfum heldur hefur hún almenna skírskotun. Það
sem eykur trúverðugleika spurningarinnar er opna spurningin sem fylgir strax á
eftir en þar eru svarendur beðnir að rökstyðja jáyrði, eykur það líkurnar á því að
rökin séu sótt í eigin reynslubanka. Síðustu tvær, opnu spurningarnar vísa að
nokkru leyti til þess sem spurt er um í lokuðu spurningunum. Þar er kallað eftir
tillögum sem geta nýst til að bæta bæta móttöku hraðaðra nemenda.
Því skal haldið til haga að spurningalistinn var ekki forprófaður. Forprófun
fer yfirleitt fram með fyrirlögn og samræðum í framhaldi af því. Prófunin gefur
tækifæri á að endurbæta fyrirmæli með fyrirlögn, spurningalistann sjálfan og
athuga hvort erfitt reyndist að skilja hvers konar svara var vænst við
spurningunum eins og þær voru lagðar fram (F.J. Fowler, 2009).
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Úrvinnsla úr námsárangri og einingafjölda allra fjögurra hópanna sem og
úrvinnsla úr spurningakönnunum fór fram á útmánuðum 2011. Niðurstöðum er
ætlað að svara spurningum um áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunnog framhaldsskóla á námsgengi og -framvindu bráðgerra nemenda, hvernig sá
hópur nemenda plumar sig í akademísku tilliti, áhrif hröðunarinnar á félagslega
stöðu, líðan og viðhorf þeirra og að lokum um áhrif stefnumörkunar á samfellu í
námi milli skólastiganna tveggja.

3.4. Réttmæti og áreiðanleiki
Í upphafi er rétt að viðhafa nokkur orð um réttmæti og áreiðanleika
spurningakönnunarinnar. „Í könnunum er ekki áhugi fyrir svörunum í sjálfu sér
heldur skírskotun þeirra til einhvers sem þeim er ætlað að mæla. Góðar spurningar
eru áreiðanlegar (sýna samræmi í mælingum í sambærilegum aðstæðum) og
réttmætar (svör koma heim og saman við það sem þeim er ætlað að mæla).“ (F.J.
Fowler, 2009, bls. 87). Höfundur telur það ekki koma niður á áreiðanleika
spurningakönnunarinnar í þessari tilviksrannsókn að hún hafi ekki verið
forprófuð. Könnunin var lögð fyrir fjóra sambærilega hópa án vandkvæða,
endurteknar fyrirlagnir gefa til kynna ákveðinn stöðugleika.
Réttmæti könnunar byggir á skilningi, þekkingu, getu og vilja til að svara
því sem spurt er um. Orðfæri könnunarinnar sem um ræðir er einfalt og efnið
þekkir hver svarandi betur en nokkur annar svo líklegt má telja að svarendur skilji
og þekki efnið. Spurningarnar eru persónulegar og geta því verið viðkvæmar, að
leggja fyrir spurningalista sem hver og einn fyllir út eykur líkur á að svörin séu
samkvæmt bestu vitund og sá háttur dregur einnig úr hættunni á að nemendur
fegri sjálfa sig og aðstæður sínar. Þá mæla opnu spurningarnar að vissu leyti það
sama og lokuðu spurningarnar og sé könnunin réttmæt ætti ekki að koma fram
misræmi þarna á milli (F.J. Fowler, 2009).
Bloor og Wood (2006) skilgreina í knöppu máli að „[r]éttmæti er að hvaða
marki rannsókn kemst að sömu niðurstöðu þegar hún er endurtekin. Áreiðanleiki
er að hvaða marki rannsókn kemst að nákvæmri lýsingu á heiminum.“ (Bls. 147).
Réttmæti og áreiðanleiki eru einkenni og aðall vísindalegra rannsókna og í raun
mat á því hversu marktækar rannsóknirnar eru.
Í þessari rannsókn er notast við gögn um alla bráðgeru, hröðuðu
nemendurna, ekki er stuðst við úrtak. Á þeim grundvelli er hægt að halda því fram
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að í þeirra tilfelli séu niðurstöðurnar áreiðanlegar. Þær komast nærri sannleikanum
um áhrif stefnumótunar og stefnumörkunar á námsárangur og -framvindu sem og
félagslega stöðu, líðan og viðhorf bráðgerra nemenda sem hraðað var í samvinnu
sunnlenskra grunnskóla og Fjölbrautaskóla Suðurlands á árunum 2007-2010.
Vænlegasta aðferðin til að meta áreiðanleika rannsóknarinnar í víðara samhengi er
að gera hliðstæða rannsókn annars staðar (e. parallel-forms reliability) þar sem
rannsakandi hefur aðgang að sams konar gagnasafni (Hart, 2009). Þá fyrst má
meta hvort niðurstöður þessarar tilviksrannsóknar gilda almennt um nemendur
sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla.
Auk mats á áreiðanleika segir Yin (2009) að í tilviksrannsókn sem byggir á
megindlegri rannsóknaraðferð sé mikilvægt að meta réttmæti með þrennum hætti,
það er réttmæti hugsmíðar og innra og ytra réttmæti. Réttmæti hugsmíðarinnar
hvílir á öllum þremur stoðunum sem Yin nefnir. Í fyrsta lagi á notkun
margvíslegra gagna, ber að nefna fjölda nemenda í námi á tveimur skólastigum,
einingafjölda og einkunnadreifingu nemenda sem hófu fullt nám um áramót,
spurningakönnunina og frumgögn um stefnumótun og -mörkun. Í öðru lagi mun
lesandi

geta

fylgt

nákvæmlega

framvindu

rannsóknarinnar,

allt

frá

rannsóknarspurningum til niðurstaðna og í raun getur hann líka rakið sig frá endi
að upphafspunkti (e. chain of evidence). Í þriðja lagi mun rannsóknin fá
kynnningu og yfirlestur meðan henni vindur fram, hjá skólameistara FSu,
leiðbeinanda höfundar og á Menntaþingi Sambands sunnlenskra sveitarfélaga
2011. Að auki er gerð grein fyrir stöðu höfundar gagnvart efninu (Hart, 2009).
Innra réttmæti rannsóknar sem byggir á megindlegri aðferðafræði leitast
við að finna samband orsakar og afleiðingar, að breyting á einu sviði leiði til
breytinga á afleiddu sviði (Yin, 2009). Sú skylda er lögð á herðar rannsakanda að
tína til öll gögn og lesa ekki annað úr þeim en þau sýna. Aðeins þannig getur
rannsakandi á trúverðugan og rökréttan hátt skoðað með hlutlægum hætti líkindi
milli tilgáta sem settar eru fram og kenningar sem byggt er á og þannig ályktað
um áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla á
námsframvindu bráðgerra nemenda.
Ytra réttmæti tilviksrannsóknar er metið út frá rannsóknarsniðinu og
verður því að huga að því frá upphafi. Samkvæmt Yin (2009) er ákjósanlegast að
sniðið fylgi fræðilegu kenningunni sem leiddi til rannsóknarinnar. Þessi
tilviksrannsókn er grundvölluð á þeirri kenningu að hröðun úr grunn- í
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framhaldsskóla veiti bráðgerum nemendum nám við hæfi og svari félags- og
tilfinningalegum þörfum þeirra. Rannsóknarsniðið er lagað að þessari kenningu,
það endurspeglast í rannsóknarspurningum, notkun fræðilegra heimilda um efnið
og framsetningu rannsóknartilgáta.
Í lokin er rétt er að geta þess að höfundur hefur haft í huga þau
varnaðarorð Hart (2009) að gæta að réttmæti og áreiðanleika í öllu ferlinu, ekki
bara við úrvinnslu. Þá er áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar metið af
prófdómara.

3.5. Áhættumat og siðferðileg álitamál
Öllum rannsóknum fylgir áhætta og siðferðileg álitamál. Aðaláhættan í
tilviksrannsókn er að alhæfa yfir á stærra samhengi en endurtekin gagnasöfnun,
líkt og í þessari rannsókn, dregur úr þeirri hættu samhliða því sem höfundur er vel
meðvitaður um þessar takmarkanir tilviksrannsóknar sem byggir á megindlegri
aðferðafræði. Hættan í megindlegri aðferðafræði er langmest við öflun og
úrvinnslu gagna. Þar er mikilvægt að nýta öll gögn sem fást um efnið og draga
fram það sem þau segja, ekki eingöngu það sem rannsakandi vill sjá (Yin, 2009).
Rannsakandi verður að vera heiðarlegur og viljugur til að bregða út af þeirri leið
sem mörkuð var í

upphafi leiðangurs ef niðurstöður eru aðrar en

rannsóknartilgáturnar segja fyrir um. Gott ráð er að ímynda sér að einhver sé
stöðugt að kíkja yfir öxlina á höfundi við úrvinnslu gagna.
Helsta siðferðisklemman snýst um stöðu rannsakanda. Creswell (1998)
varar við því að hann kanni fyrirbæri sem hann er nú þegar hluti af en leggur
áherslu á að í þeim tilfellum geri hann grein fyrir stöðu sinni. Almennt er talið í
lagi og jafnvel til bóta að rannsakandi þekki vel til efnisins. Hart (2009) bendir á
að rannsakandi þarf að vita af skoðunum sínum og stöðu sinni gagnvart
rannsóknarefninu, vera heiðarlegur og faglegur.
Sem verkefnisstjóri tók höfundur virkan þátt í stefnumótun um hröðun
nemenda úr grunnskólum á Suðurlandi í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Nú er
rannsakandi í leyfi frá vinnu í FSu og horfir á málið úr meiri fjarlægð. Höfundur
var bæjarfulltrúi í Árborg kjörtímabilið 2006-2010 og lagði fram tillögu í
bæjarstjórn í desember 2009, sem var samþykkt samhljóða, um að leita álits hjá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga á því hvort hvort niðurskurður á fjárveitingum til
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náms grunnskólanemenda í framhaldsskólaáföngum væri brot á ákvæðum laga um
grunnskóla, um samfellu í námi. Höfundur bauð sig ekki fram til áframhaldandi
setu í bæjarstjórn í kosningum 2010 en situr í stjórn Skólaskrifstofu Suðurlands
(2010, 24. ágúst) sem hefur ályktað um málið. Höfundur er meðvitaður um
varnaðarorð Hart (2009): „Eins og með persónuleg málefni, þá er pólitískur
málstaður sem aðalrannsóknarefni mjög vandmeðfarinn. Þeim fylgja hvatir sem
hafa lítið með rannsóknina að gera og eru meira í því að finna sannanir fyrir
málstaðnum.“ (bls. 64). Bent er á að þetta er ekki meginumfjöllunarefni
rannsóknarinnar en snertir hana vissulega með beinum hætti.

3.6. Niðurlag um aðferð
Tilviksrannsókn þessi nær til bráðgerra, sunnlenskra nemenda sem var hraðað úr
grunnskólum á Suðurlandi í Fjölbrautaskóla Suðurlands, á árunum 2007-2010. Í
rannsókninni er beitt megindlegri aðferðafræði en hún byggir á mælanlegum
gögnum.

Úrvinnsla

gagna

fólst

í

samantekt

á

fjölda

nemenda

í

framhaldsskólanámi samhliða grunnskólanámi, samantekt á námsárangri og
einingafjölda nemenda sem hófu fullt nám í FSu áður en 10 ára grunnskólagöngu
var lokið og niðurstöðum spurningakönnunar um líðan og viðhorf síðarnefndu
nemendanna.
Niðurstöðum er ætlað að svara spurningum um áhrif stefnumótunar um
hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla á námsgengi og -framvindu
bráðgerra nemenda, hvernig sá hópur nemenda plumar sig í akademísku tilliti,
áhrif hröðunarinnar á félagslega stöðu, líðan og viðhorf þeirra og að lokum áhrif
stefnumörkunar á samfellu í námi milli skólastiganna tveggja.
Ráð Yin (2009) um hágæða greiningu gagna eru leiðarljós höfundar við
mat á réttmæti og áreiðanleika. Fyrst ber að nefna nýtingu allra gagna sem geta
svarað rannsóknarspurningunum og undanskilja ekki gögn sem sýna aðrar
niðurstöður en lagt er af stað með í rannsóknartilgátum, í þriðja lagi að leggja
áherslu á þær niðurstöður sem eru mest aðkallandi og að lokum að vera óhrædd
við að flagga sérþekkingu á efni rannsóknarinnar.
Þeir eru margir pyttirnir sem þarf að varast þegar rannsókn er gerð, allt frá
upphafi ferilsins til lokaútgáfu. Mikilvægast er að rannsakandi sé faglegur og trúr
rannsóknarferlinu fremur en leiðandi að ákveðnum niðurstöðum.
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4. Niðurstöður
Niðurstöður tilviksrannsókna byggja á gögnum sem safnað er um viðkomandi
tilvik. Tilvikið í þessari rannsókn eru sunnlenskir nemendur sem hraðað er í námi,
annaðhvort þannig að þeir taka framhaldsskólaeiningar samhliða grunnskólanámi
og/eða færast í Fjölbrautaskóla Suðurlands áður en 10 ára grunnskólagöngu er
lokið. Afmörkun tilviksins er árabilið 2007-2010 og byggir það á stefnumótun og
-mörkun um samfellu í námi milli skólastiganna tveggja.
Aðferðafræði tilviksrannsóknarinnar er megindleg, gögnin eru í formi
mælanlegra niðurstaðna og leitast rannsakandi við að tína til allt sem svarað getur
rannsóknarspurningunum sem lagt er upp með. Þær eru: Hver er námsárangur og
námsframvinda bráðgerra nemenda sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla?
Hver eru áhrif hröðunarinnar á félagslega stöðu þeirra og líðan? Hvert er viðhorf
þeirra til hröðunar? Hvaða áhrif hafa – annars vegar grunn- og framhaldsskólög
frá 2008 og hins vegar niðurskurður á fjárlögum – á samfellu í námi milli
skólastiganna? Svör við þessum spurningum eru nauðsynleg svo svara megi
meginrannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur stefnumótun um hröðun í námi
milli grunn- og framhaldsskóla á námsframvindu bráðgerra nemenda?

4.1. Námsframvinda og námsárangur
Sunnlenskir grunnskólanemendur voru í einingabæru framhaldsskólanámi í
Fjölbrautaskóla Suðurlands áður en lög um grunnskóla og lög um framhaldsskóla
kváðu skýrar á um heimild til þess en áður var gert. Með heimild
menntamálaráðherra 2006 og síðan lögum um grunn- um framhaldsskóla frá 2008
styrktist sú leið til hröðunar að stunda nám á tveimur skólastigum samtímis. Í FSu
stunduðu

selfysskir

nemendur

námið

í

dagskóla,

þeir

blönduðust

nemendahópunum í FSu en í grunnskólum utan Selfoss stunduðu nemendur námið
með fjarnámssniði. Höfundur tók saman fjölda nemenda sem stunduðu nám í FSu
samhliða námi í grunnskóla frá því heimild menntamálaráðherra tók gildi, haust
2006, til þess er niðurskurður fór að hafa veruleg áhrif, haust 2010 (tafla 1).
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Tafla 1. Grunnskólanemendur í námi í FSu H06 til H10
Fjöldi
Önn
nemenda
Haust 2006
37
Vor 2007
33
Haust 2007
55
Vor 2008
42
Haust 2008
70
Vor 2009
70
Haust 2009
81
Vor 2010
39
Haust 2010
31
Glöggt má sjá að nemendur eru alltaf fleiri á haustönnum, margir þeirra
koma í fullt nám á vorönnum og detta út af þessum lista. Á vorönnum eru þá
skráðir nemendur sem halda áfram námi í FSu samhliða grunnskólanámi,
annaðhvort af því þeir vilja ekki fara í fullt nám um áramót eða þeir uppfylla ekki
skilyrði um fulla yfirfærslu, ásamt nýjum nemendum sem hefja einingabært nám
samhliða grunnskólanámi. Á mynd 5 sést þessi mismunur á fjölda milli haust- og
voranna. Þar sést líka munstur milli ára, nemendum fjölgaði jafnt og þétt þar til
fjármagn til grunnskólanemenda í framhaldsskólanámi var skorið niður.

Mynd 5. Grunnskólanemendur í námi í FSu H06 til H10
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Græna ljósið frá menntamálaráðherra 2006 og lagasetningin 2008 hefur
líka þau áhrif að margir nemendur nýta sér þá leið til hröðunar að byrja í fullu
námi í FSu eftir hálft ár í 10. bekk. Tafla 2 sýnir stöðuna vorið 2010 á
námsframvindu nemenda sem útskrifuðust úr sunnlenskum grunnskólum áður en
10 ára grunnskólagöngu var lokið og hófu fullt nám í FSu. Þetta eru alls fjórir
hópar og voru margir nemendur í hópunum farnir að stunda framhaldsskólanám í
FSu samhliða grunnskólanámi. Í heildina var 62 nemendum hraðað á árunum
2007-2010, eða að meðaltali 15,5 í hvert sinn. Af þeim höfðu 19 ekki stundað
framhaldsskólanám samhliða grunnskólanámi en 43 nemendur, eða 69%, höfðu
lokið samtals 264 einingum samhliða grunnskólanámi, eða að meðaltali 6,2
einingum á nemanda.

Tafla 2. Námsframvinda nemenda sem hófu nám á vorönnum
Staða náms
vor 2010
Í fullt nám Samtals Útskrift Í
í FSu vor fjöldi
vor ´10 námi
2007
12
8
2
2008
17
1
15
2009
9
0
9
2010
24
0
24
62
9
50

Einingar samhliða
grunnskólanámi
Fjöldi
Meðaltal
nemenda ein/nem
4
7,5
14
5,4
7
4,7
18
7,0
43
6,2

Fjöldi eininga í
fullu námi í FSu
Meðaltal Meðaltal
ein/nem ein/önn
129,5
18,4
103,5
20,7
52,8
17,6
18,9
18,9
76,2
18,9

Af töflu 2 sést að í fyrsta hópnum voru 12 nemendur, þeir hófu nám á
vorönn 2007. Á vorönn 2010 voru 8 að útskrifast eftir 3½ ár í námi og 2 voru
skráðir í nám áfram. Af þessum 12 höfðu 4 nemendur, eða 33,3%, lokið 30
einingum samhliða grunnskólanámi, það gera að meðaltali 7,5 einingar á
nemanda. Hópurinn hafði samanlagt lokið 1.554 einingum þessar sjö annir í
dagskóla, það gera 129,5 einingar að meðaltali á nemanda eða 18,5 einingar að
meðaltali á hvern nemanda hverja önn.
Í öðrum hópnum voru 17 nemendur, þeir hófu nám á vorönn 2008. Á
vorönn 2010 var 1 að útskrifast og 15 voru skráðir í nám áfram. Sá sem var að
útskrifast hafði verið 2½ ár í fullu námi í FSu, hann gat því hafið háskólanám að
hausti 2010, 18 ára að aldri. Af þessum 17 höfðu 14 nemendur, eða 82%, lokið 75
einingum samhliða grunnskólanámi, það gera að meðaltali 5,4 einingar á
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nemanda. Hópurinn hafði samanlagt lokið 1.760 einingum þessar fimm annir í
dagskóla, það gera 103,5 einingar að meðaltali á nemanda eða 20,7 einingar að
meðaltali á hvern nemanda hverja önn.
Af töflu 2 sést að í þriðja hópnum voru 9 nemendur, þeir hófu nám á
vorönn 2009 og voru allir skráðir í áframhaldandi nám um vorið 2010. Af þessum
9 höfðu 7 nemendur, eða 77%, lokið 33 einingum samhliða grunnskólanámi, það
gera að meðaltali 4,7 einingar á nemanda. Hópurinn hafði samanlagt lokið 475
einingum þessar þrjár annir í dagskóla, það gera 52,8 einingar að meðaltali á
nemanda eða 17,6 einingar að meðaltali á hvern nemanda hverja önn.
Í fjórða hópnum voru 24 nemendur, þeir hófu nám á vorönn 2010 og
skiluðu þeir sér allir til prófs um vorið. Af þessum 24 höfðu 18 nemendur, eða
75%, lokið 126 einingum samhliða grunnskólanámi, það gera að meðaltali 7
einingar á nemanda. Hópurinn hafði samanlagt lokið 454 einingum þessa önn, það
gera 18,9 einingar að meðaltali á hvern nemanda á önninni.
Tekið skal fram að prósentutölur um fjölda nemenda, í umfjöllun hér að
framan, gefa vísbendingu um hlutfall innbyrðis en vegna mismunandi fjölda í
hópunum er misjafnt hve margir nemendur standa á bak við hvert prósent og því
hæpið að bera saman hlutfallstölur milli hópa.
Það eru tvær ástæður fyrir því að grunnskólanemendur sem jafnframt taka
einstaka áfanga í Fjölbrautaskóla Suðurlands klára 10 ára grunnskólanám. Önnur
er sú að þeir hafa getu en ekki vilja til að færast á milli skólastiganna og hin er að
þeir hafa kannski viljann en ekki getuna. Þeir síðarnefndu sýna framúrskarandi
frammistöðu í ákveðnum fögum en ná ekki þeim heildarárangri sem krafist er af
nemendum sem hraðað er úr grunnskóla í FSu. Eftir sem áður sést á
námsframvindu nemenda sem ljúka 10 ára grunnskólagöngu að þeir kjósa aukna
samfellu í námi milli skólastiga í þeim fögum sem þeir skara fram úr í. Þeir nýta
sér þá leið hröðunar að taka áfram einingar í framhaldsskóla samhliða
grunnskólanáminu.
Af námsframvindu má ráða að nemendur nýta tvær leiðir til hröðunar.
Annars vegar taka þeir einingar samhliða grunnskólanámi og ljúka 10 árum í
grunnskóla. Hins vegar taka þeir einingar í grunnskólanámi og byrja fyrr í fullu
námi í framhaldsskóla, ásamt nokkrum sem ekki hafa tekið einingar samhliða
grunnskólanámi. Vegna blöndunar í hópi þeirra sem klára árin 10 er hæpið og
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erfiðleikum bundið að kanna námsárangur og yfirfæra hann á aðra nemendur, er
það ekki gert í þessari tilviksrannsókn.
Einblínt er á námsárangur hröðuðu nemendanna, í hópunum fjórum, sem
hófu fullt nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands áramótin 2007-2010. Samkvæmt töflu
2 hafði hluti hvers hóps verið í námi frá FSu samhliða grunnskólanáminu.
Fjöldinn var lágur fyrsta árið, einn af hverjum þremur, en síðan höfðu að minnsta
kosti þrír af hverjum fjórum lokið einingum samhliða grunnskólanámi áður en
þeir hófu fullt nám um áramót í FSu.
Höfundur ákvað að taka saman námsárangurinn með því að skoða
dreifingu eininga á einkunnabilin 8-10 og 1-4 en sleppa fjölda eininga þar sem
einkunnir eru á bilinu 5-7 (sjá töflu 3). Þessar upplýsingar duga fyllilega til að átta
sig á því hvort hröðuðu nemendurnir eru að standa sig framúrskarandi vel í námi á
heildina litið.

Tafla 3. Námsárangur nemenda sem hófu nám á vorönnum
Dreifing eininga og einkunna á einkunnaskala 1-10
Heildarein Eink á bilinu 1-4 Eink á bilinu 8-10
Í fullt nám Samtals í dagskóla Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall
í FSu vor fjöldi
vor 2010
eininga af heild eininga af heild
2007
12
1.554
125
8,0%
834
53,7%
2008
17
1.760
48
2,7% 1.620
92,0%
2009
9
475
60 12,6%
227
47,8%
2010
24
454
15
3,3%
337
74,2%
62
4.243
248
6,7% 3.018
66,9%
Tafla 3 sýnir að vorið 2010 hafði hópurinn sem hóf fullt nám í FSu á
vorönn 2007 lokið 1.554 einingum samtals. Meirihluti eininganna, eða 53,7% var
á einkunnabilinu 8-10 en 8% á bilinu 1-4. Á sama tíma hafði hópurinn sem hóf
fullt nám á vorönn 2008 lokið 1.760 einingum samtals og nánast allar einingarnar,
eða 92%, voru á einkunnabilinu 8-10, en 2,7% voru á bilinu 1-4. Hópurinn sem
hóf fullt nám á vorönn 2009 hafði lokið samtals 475 einingum ári síðar, tæpur
helmingur, eða 47,8% voru á einkunnabilinu 8-10 en 12,6% á bilinu 1-4. Síðasti
hópurinn, sá sem hóf nám um áramót 2009-2010, hafði lokið samtals 454
einingum um vorið, af þeim voru 74,2% á einkunnabilinu 8-10 en 3,3% á bilinu
1-4.
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4.2. Líðan og viðhorf hraðaðra nemenda
Að vori, eftir eina önn í Fjölbrautaskóla Suðurlands, var gerð könnun á líðan og
viðhorfum hraðaðra nemenda sem hófu fullt nám á vorönnum áranna 2007-2010
(sjá fylgiskjal nr. 17). Allir 62 nemendurnir, í hópunum fjórum, skiluðu sér til
prófs að vori eftir fyrstu önnina og af þeim leystu 60 nemendur könnunina, 2 voru
fjarverandi, þeir voru ekki í sama hópnum.
Höfundur vann úr svörum nemendanna og flokkaði þau í tvo efnisflokka:
Annars vegar námsgengi og hins vegar líðan og félagstengsl. Miðast flokkunin við
rannsóknarspurningarnar sem aftur endurspegla rannsóknartilgáturnar sem fjalla
um námsgengi og -framvindu,

félagslega stöðu og líðan. Tilgáturnar vísa í

kenningu þessarar tilviksrannsóknar: Að hröðun úr grunn- í framhaldsskóla veiti
bráðgerum nemendum nám við hæfi og svari félags- og tilfinningalegum þörfum
þeirra.
Töflur 4-6 sýna flokkaskiptingu spurninga 1-7, það eru lokaðar spurningar.
Í töflunum sést hve margir í hverjum árgangi merktu við þá svarmöguleika sem
þeim hugnaðist best í hverri spurningu og samtala hvers svars, þvert á hópa. Þá
koma fram prósentutölur samanlagðra svara í hverri spurningu, þær gefa
vísbendingu um hlutfall hvers svars miðað við aðra möguleika í sömu spurningu.
Rétt er að benda á að þar sem svarendur eru 60 hefur hver þeirra háa hlutfallstölu.
Spurning 8 er flokkuð með spurningum 9-11, þótt hún sé í raun lokuð
spurning, hún krefst jáyrðis eða neitunar. Spurningar 8 og 9 ber að lesa saman þar
sem sú síðari skýrir útkomu þeirrar fyrri, því er rétt að hafa þær saman í
niðurstöðum. Um lokuðu spurningarnar 9-11 er fjallað með almennu orðalagi.
Svörin við þeim hjálpa til við úrvinnslu á lokuðu spurningunum, þær stýra því að
nokkru leyti í hvaða flokk lokuðu spurningarnar raðast. Rökin fyrir skiptingunni
verða ljósari í umræðukaflanum.
Í töflu 4 eru spurningar sem leita eftir viðhorfi til námsgengis.
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Tafla 4. Námsgengi nemenda sem hófu nám á vorönnum
2008
17

2009
8

2010
23

7
10
0
0

1
6
1
0

6
16
0
0

16
41
2
0

27%
69%
4%
0%

4. Hvernig gengur þér með heimanámið?
a) Mjög vel
2
4
b) Frekar vel
8
11
c) Frekar illa
2
2
d) Mjög illa
0
0

2
5
0
1

7
14
2
0

15
38
6
1

25%
63%
10%
2%

Fjöldi svara

2007
12

3. Hvernig gengur þér í náminu?
a) Vel í öllum námsgr
2
b) Vel í flestum námsg
9
c) Illa í flestum námsgr
1
d) Illa í öllum námsgr
0

Samtals %
60
100

Alls svöruðu 59 nemendur spurningu 3: „Hvernig gengur þér í náminu?“Af þeim
gekk 57 nemendum vel í öllum eða flestum námsgreinum, eða 96% en 2 gekk illa
í flestum námsgreinum, eða 4%. Engum gekk illa í öllum námsgreinum. Allir
nemendurnir 60 svöruðu spurningu 4: „Hvernig gengur þér með heimanámið?“ Af
þeim gekk 53 nemendum mjög eða frekar vel, eða 88% en 6 nemendum gekk
frekar illa, eða 10% og einum gekk mjög illa með heimanámið, eða 2%.
Í töflu 5 eru spurningar sem leita eftir viðhorfi til líðanar og félagslegrar
stöðu.

Tafla 5. Líðan og félagsleg staða nemenda sem hófu nám á vorönnum

Fjöldi svara

2007
12

2. Hvernig líður þér í skólanum?
a) Mjög vel
6
b) Frekar vel
5
c) Frekar illa
1
d) Mjög illa
0

2008
17

2009
8

2010
23

10
7
0
0

2
6
0
0

19
4
0
0
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Samtals %
60
100

37
22
1
0

62%
37%
1%
0%

2009
8

2010
23

5. Hvernig líður þér með skólafélögum þínum?
a) Mjög vel
6
10
b) Frekar vel
6
7
c) Frekar illa
0
0
d) Mjög illa
0
0

3
5
0
0

19
4
0
0

38
22
0
0

63%
37%
0%
0%

6. Kvíðir þú því að mæta í skólann eða einhverjar
kennslustundir?
a) Mjög oft
0
0
b) Stundum
2
2
c) Sjaldan
2
5
d) Aldrei
8
10

0
1
4
3

0
2
7
14

0
7
18
35

0%
12%
30%
58%

Fjöldi svara

2007
12

2008
17

Samtals %
60
100

Allir nemendurnir 60 svöruðu spurningu 2: „Hvernig líður þér í
skólanum?“ Af þeim leið 59 nemendum mjög eða frekar vel, eða 99% en 1
nemanda leið frekar illa, eða 1%. Engum leið mjög illa í skólanum. Allir svöruðu
spurningu 5: „Hvernig líður þér með skólafélögum þínum?“ Öllum nemendum
leið mjög eða frekar vel með skólafélögum sínum. Allir svöruðu spurning 6:
„Kvíðir þú því að mæta í skólann eða einhverjar kennslustundir?“ Af þeim
sögðust 25 nemendur aldrei eða sjaldan kvíða því, eða 88% en 7 nemendur fundu
stundum til kvíða, eða 12%. Enginn kveið mjög oft fyrir að mæta í skólann eða
einhverjar kennslustundir.
Spurningar 1 og 7 eru sér á parti, báðar leita eftir viðhorfi til þess að byrja í
FSu. Þegar höfundur rýndi í könnunina í heild sinni sá hann að opnu
spurningarnar gáfu tilefni til að raða þeim með spurningum um líðan og félagslega
stöðu. Flest svaranna vísuðu í þá átt þótt nokkur kæmu inn á námsgengi og
námsframvindu. Frekar er fjallað um þetta í umræðukaflanum.
Alls svöruðu 59 nemendur spurningu 1: „Hvernig var að byrja í FSu?“ Af
þeim fannst 52 það frekar eða mjög auðvelt, eða 88% en 7 nemendum fannst það
frekar erfitt, eða 12%. Engum fannst mjög erfitt að byrja í FSu. Allir svöruðu
spurningu 7: „Ertu ánægð/ur með að hafa byrjað í FSu um áramót?“ Af þeim voru
59 nemendur mjög eða frekar ánægðir, eða 99% en 1 var frekar óánægður, eða
1%. Enginn var mjög óánægður með að hafa byrjað í FSu um áramót.
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Tafla 6. Skólabyrjun nemenda sem hófu nám á vorönnum

Fjöldi svara
1. Hvernig var að byrja í FSu?
a) Mjög auðvelt
b) Frekar auðvelt
c) Frekar erfitt
d) Mjög erfitt

2007
12

2008
17

2009
8

2010
23

2
9
1
0

4
10
3
0

2
5
1
0

8
12
2
0

16
36
7
0

27%
61%
12%
0%

18
5
0
0

49
10
1
0

82%
17%
1%
0%

7. Ertu ánægð/ur með að hafa byrjað í FSu um áramót?
a) Mjög ánægð/ur
11
13
7
b) Frekar ánægð/ur
0
4
1
c) Frekar óánægð/ur
1
0
0
d) Mjög óánægð/ur
0
0
0

Samtals %
60
100

Spurningu 8: „Telur þú rétt að bjóða duglegum nemendum úr grunnskóla
að byrja í fullu námi hálfu ári fyrr í framhaldsskóla?“ svöruðu allir nemendurnir
60 játandi. Í næstu spurningu á eftir: „Hvers vegna er rétt að bjóða duglegum
nemendum úr grunnskóla að byrja í fullu námi hálfu ári fyrr í framhaldsskóla?“ er
leitað eftir rökstuðningi við jáyrði. Alls svöruðu 57 nemendur þeirri spurningu og
skemmst er frá því að segja að skýringar nemendanna eru keimlíkar en um leið
margvíslegar, þvert á hópa. Gróflega má skipta svörunum í spurningu 9 í:

Vilja nám við hæfi, óttast námsleiða, hafa metnað
Eðlileg framvinda, umbun fyrir frammistöðu, hafa framtíðarmarkmið
Bætt líðan, spennandi, þroskandi, hvetjandi, krefjandi, meiri ábyrgð

Nemendum finnst þeir ekkert hafa með það að gera að hanga yfir engu í
10. bekk þar sem núverandi nám er of létt. Þeir segja efnið fyrir neðan getu sína
og sjá engan tilgang með að sitja yfir því sem þeir kunna, það sé „ósanngjarnt að
dragast í grunnskóla sem er auðveldur“. Nemendurnir óttast námsleiða í 10. bekk,
tala um ríkjandi metnaðarleysi í grunnskólanum, vilja ekki láta halda aftur af sér
og segja ósanngjarnt að bíða eftir öðrum nemendum, þeir vilja reyna sig við
erfiðara nám en grunnskólinn býður uppá.
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Þá nefna nemendurnir vilja sinn, dugnað og getu til að gera vel, þeir séu
góðir námsmenn sem gengur vel að læra og eigi skilið að flytjast á milli
skólastiga, fá að „spreyta sig“. Þeir segja það sanngjarnt fyrir metnaðarfulla
námsmenn sem hafa stundað námið vel og lagt sig fram. Þeir segjast hafa unnið
fyrir þessu, séu tilbúnir í námið og setja stefnuna á ný markmið. „Verðlauna fyrir
góða frammistöðu“ lýsir þessari afstöðu á hnitmiðaðan hátt. Nemendurnir nefna
opnun margra möguleika, þeir geti klárað framhaldsskóla fyrr og farið í háskóla,
þeir séu „að stytta sér leið“.
Þeir óttast ekki það sem er framundan og hluti röksemdafærslunnar er að
umræddir nemendur fái að njóta sín, þeim muni líða betur og að þetta sé
„skemmtilegt“. Þeir nefna að þetta sé spennandi reynsla, þroskandi og krefjandi,
þeir vilja axla „ábyrgð við hæfi“, þetta eykur áhuga og virkar „hvetjandi“. Þá
koma þeir inn á atriði eins og betri námsaðstöðu og að „kynnast félagslífinu“.
Alls svöruðu 53 nemendur spurningu 10: „Hvað getur skólinn gert til að
auðvelda ykkur að hefja nám í FSu?“ Svörin eru ólík svörunum við fyrri
spurningu að því leyti að vera styttri og skorinortari. Í hópunum fjórum misskildu
3 nemendur spurninguna. „Veit ekki“ var svar 5 nemenda og segja má að 21
nemandi hafi sammælst um svarið: „Þetta er fínt eins og það er“. Gróflega má
skipta svörunum við spurningu 10 í:

3 misskildu spurninguna
5 sögðust ekki vita það
21 fannst ekkert þurfa að bæta
24 lögðu til úrbætur
o 7 nefndu kynningu á innra skipulagi
o 6 nefndu betri undirbúning

Ábendingar um úrbætur komu frá 24 nemendum. Flestar úrbæturnar, eða 7
samtals, snúa að kynningu í upphafi á innra skipulagi skólans, eins og á
aðstæðum, húsakynnum, kennurum, námsefni og kennsluaðferðum. Næstflestar,
eða 6 talsins, snúa að betri undirbúningi, bæði almennt og í námsgreinunum
stærðfræði og náttúrufræði. Aðrar úrbætur eru aðeins nefndar 1-2 sinnum, svo
sem áminning um heimalærdóm, kennslu í námstækni og skipulagi.
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Spurning 11 hljóðar svo: „Hvað hefur reynst þér erfiðast við að vera í
FSu?“ Alls svöruðu 58 nemendur spurningunni en svörin eru í raun 65, þegar
nemendur nefndu fleiri en eitt atriði tvítaldi höfundur svarið ef atriðin voru ólík.
Svörin skiptast efnislega í flokkana tvo, námsárangur og félagslega stöðu. Miðað
við þá skiptingu áttu 12 atriði ekki við, í þeim er til dæmis komið inn á fjárhag,
nýtingu gata í stundatöflu, rútuferðir og skipulag milli náms og frístunda. Í 10
atriðum var farið á svig við spurninguna með svarinu „ekkert“ en 1 svar var
afdráttarlaust: „Það er bæði auðveldara og betra í FSu en í grunnskólanum“.
Gróflega má skipta svörum við spurningu 11 í:

Miðað við 65 atriði má segja að:
o 12 áttu ekki við
o Í 11 var ekkert sagt erfiðast
Efnisleg skipting í tvo flokka sýnir að:
o 30 svör fjalla um námstengda þætti
o 12 svör fjalla um félagstengsl

Í 30 svörum, helmingi allra svara, kemur fram að námstengdir þættir
reyndust erfiðastir. „Námið er erfiðara“ er almenn staðhæfing í 14 svörum og
heimanámið er nefnt 7 sinnum, þá oftast í meiningunni að það sé yfirleitt
heimanám og á ábyrgð nemendanna að muna eftir því. Um 9 nemendur minnast á
aðra

námstengda

þætti

eins

og

stærðfræði,

náttúrufræði,

dönsku

og

kennsluaðferðir. Í 12 svörum var komið inn á að félagstengsl reyndust erfiðust.
Öll hníga að því að vinirnir eru ekki í FSu, það sé erfitt að þekkja fáa og að
kynnast öðrum nemendum.
Í lokin skal tekið fram að sama könnun var lögð fyrir fyrstu tvo hópana
eftir að þeir höfðu verið 3 annir í skólanum, það er að segja ári eftir að þeir
svöruðu könnuninn í fyrra skiptið. Örlítill munur kom fram þegar niðurstöður
endurtektarkönnunarinnar voru bornar saman við fyrri svör sömu nemenda, í þá
átt að þeim leið betur en þeir höfðu sagt í fyrra skiptið og viðhorf þeirra var
ákveðnara í að leyfa hröðun en í fyrra skiptið.
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4.3. Niðurlag um niðurstöður
Til eru nemendur sem stunda framhaldsskólanám samhliða grunnskólanámi og
nemendur sem færast að fullu í framhaldsskóla áður en 10 ára grunnskólagöngu er
lokið. Grunnskólanemendur sem stunduðu einingabært nám í Fjölbrautaskóla
Suðurlands samhliða grunnskólanámi voru aðalhvati þess að hugað var að
ákveðinni stefnumótun í FSu um nám á mörkum skólastiga. Það leiddi til
heimildar menntamálaráðherra á vordögum 2006, til FSu, til að innrita
grunnskólanemendur um áramót, eftir að þeir höfðu lokið hálfu ári í 10. bekk.
Þetta markaði vatnaskil í stefnumótun um samfellu í námi hjá FSu. Annars
vegar varð skýrari stefnumótunin um nemendurna sem stunduðu nám samhliða
grunnskólanáminu. Hins vegar var opnað á að grunnskólanemendur lykju
grunnskólanámi sínu áður en 10 ára skólagöngu væri lokið, til að hefja fullt nám í
FSu. Fjöldi nemenda nýtti sér þessar leiðir til hröðunar, ýmist aðra hvora þeirra
eða báðar.
Áhrif stefnumarkandi þátta á stefnumótun um nám á mörkum grunn- og
framhaldsskóla koma ágætlega fram þegar litið er til fjölda nemenda sem nýttu sér
hröðun í FSu á árabilinu 2007-2010. Heildstæð lagasetning 2008 breytti í sjálfu
sér ekki miklu um þá stefnu sem var að mótast í samræmi við árangur og reynslu í
FSu en hún styrkti hana. Annar utanaðkomandi, stefnumarkandi þáttur var
afdrifaríkari. Ári eftir lagasetningu, 2009, hætti ríkisvaldið að veita fé til
grunnskólanemenda sem vilja og geta stundað framhaldsskólanám samhliða
grunnskólanámi. Fjöldi þeirra í FSu hrapaði í kjölfarið en þessir nemendur hafa
verið hryggjarstykkið í þeim hópum nemenda sem hafa byrjað í fullu
framhaldsskólanámi eftir hálft ár í 10. bekk. Óljóst er hver áhrifin eru á nemendur
sem vilja og geta flust í FSu áður en 10 ára skólagöngu er lokið.
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5. Umræða
Í heildina fjölgaði nemendum sem hraðað var í námi milli grunnskóla á
Suðurlandi og Fjölbrautaskóla Suðurlands á árunum 2007-2010. Sérstaklega óx
fjöldi nemenda sem tók einingar í FSu samhliða grunnskólanámi (sjá mynd 5) á
árabilinu 2007-2009 og nemendur sem hófu fullt nám um áramót voru það margir
að þeir mynduðu eigin umsjónarhópa. Könnun á líðan og viðhorfum (sjá fylgiskjal
17) fór fram meðal nemendanna sem hófu fullt nám um áramót og var svarhlutfall
afar hátt, 60 nemendur af 62 sem var hraðað á árabilinu 2007-2010 svaraði
könnuninni. Niðurstöðurnar eru því afar áreiðanlegar hvað varðar tilvik það sem
hér er til rannsóknar.
Niðurstöður um námsárangur og -framvindu annars vegar og úr könnun
hins vegar fela í sér svör við rannsóknarspurningum sem varpað var fram í
upphafi. Út frá þeim er hægt að álykta hvort fótur sé fyrir rannsóknartilgátunum
sem lagt var upp með, sé reyndin sú að þá stenst kenningin sem tilgáturnar byggja
á. Í þessari tilviksrannsókn er kenningin sú að hröðun úr grunn- í framhaldsskóla
veiti bráðgerum nemendum nám við hæfi og svari félags- og tilfinningalegum
þörfum þeirra.

5.1. Námsframvinda og námsárangur
Fyrsta rannsóknartilgáta tilviksrannsóknarinnar er að skýr stefnumótun um hröðun
í námi milli grunn- og framhaldsskóla hafi jákvæð áhrif á námsframvindu
bráðgerra nemenda. Komið hefur fram að í tilfelli Fjölbrautaskóla Suðurlands
voru nemendur metnir bráðgerir á grundvelli einkunna eingöngu. Er þessi háttur í
samræmi við þá staðreynd að bráðgerir nemendur standa skör framar jafnöldrum
sínum hvað vitsmunaþroska varðar (Mandelman o.fl., 2010).
Samskipti FSu voru við grunnskólana, það var lagt í þeirra hendur að
kynna hröðunina og meta hvaða nemendum ætti að hraða (sjá fylgiskjöl 10, 11, 14
og 15). Er það samkvæmt heimild frá menntamálaráðuneytinu 2006 (sjá fylgiskjal
2) og síðar lög um grunnskóla. Ekki er ljóst hvort eða hvernig grunnskólastjórar
mátu aðra þætti þegar þeir tóku þá ákvörðun að hraða ákveðnum nemendum.
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Nefna má þættina sem, ásamt háum vitsmunaþroska, eru taldir tilheyra
skilgreiningu á bráðgerum nemendum: Samspil ákveðinnar hegðunar og ræktun
hæfileika (Mandelman o.fl., 2010; Reis og Renzulli, 2010). (Sjá mynd 1).
Þá er vert að benda á notkun hugtaksins á Íslandi þar sem meira er lagt upp
úr mismunandi greindasviðum (sjá mynd 2 (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004;
Meyvant Þórólfsson, 2004). Verði þróun í þá átt er spurning um hröðun í list- og
verkgreinum milli grunn- og framhaldsskóla. Það er ekki einfalt mál vegna eðlis
greinanna og þeirrar staðreyndar að þær eru oftar en ekki valkvæðar á
unglingastigi grunnskóla á meðan kjarnagreinarnar þrjár – íslenska, stærðfræði og
enska – eru skyldunám yfir nokkurra ára tímabil í grunnskóla. Kjarnagreinarnar
eru nú stýrandi og lög um framhaldsskóla kveða á um lágmarksfjölda eininga í
þeim greinum til stúdentsprófs. Það er athyglisvert að FSu hefur boðið hröðun
meðfram grunnskólanámi í stærðfræði, ensku og dönsku undanfarið en danska er
ekki talin til kjarnagreina (sjá t.d. fylgiskjal 16).
Námsframvinda nemenda er metin jákvæð þegar þeir stunda námið á þeim
hraða sem hentar hverjum og einum, til dæmis með því að færast milli ára. Í
tilfelli unglinga eru áhrifin á námsframvinduna jákvæð þegar mörk grunn- og
framhaldsskóla verða ekki óyfirstíganlegur þröskuldur tveggja skólakerfa
(Southern og Jones, 2004). Samfella var nokkur í námi milli grunnskóla á
Suðurlandi og FSu áður heimild menntamálaráðuneytisins kom til, sunnlenskir
nemendur hafa átt möguleika á því að taka einingar samhliða grunnskólanámi í að
minnsta kosti 10 ár (sjá fylgiskjöl 6 og 7). Sá árafjöldi er í ágætu samræmi við
uppruna hröðunar milli grunn- og framhaldsskóla (Robinson, 2004).
Heimild menntamálaráðuneytisins, til að innrita nemendur í FSu um
áramót, ýtti undir þá ákvörðun að fara í skýrari stefnumótun um hröðun í FSu
2006 og hófst innleiðing um áramótin 2006-2007. Hún tók bæði til nemenda sem
stunduðu nám á tveimur skólastigum samtímis og nemenda sem færðust að fullu í
FSu áður en 10 ára grunnskólagöngu var lokið. Af bréfum skólameistara og
verkefnisstjóra milli ára, þar sem framboð námsins er kynnt, má ljóst vera að
stefnumótunin er smám saman dregin skýrari dráttum. Á árunum 2008-2009 má
segja að stefnumótunin sé afar skýr (sjá fylgiskjöl 10 og 11).
Með því að rýna í mynd 5 má álykta að skýr stefnumótun um hröðun í
námi milli grunnskóla á Suðurlandi og FSu hafi jákvæð áhrif á námsframvindu
nemenda sem stunda einingabært nám samhliða grunnskólanámi. Fjölgun þessara
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nemenda er róttæk milli haustanna frá 2006-2009 og sama má segja um fjölgun
milli voranna á sama árabili. Af þessu má ljóst vera að skólastjórnendur í
grunnskólum á Suðurlandi, í samvinnu við stjórnendur í FSu, bjóða nemendum á
unglingastigi upp á hröðun í einstaka námsgreinum. Grunnskólastjórar lýsa þannig
yfir að grunnskólanámi nemendanna í viðkomandi grein sé lokið með
framúrskarandi árangri. Þetta eykur samfellu í einstaka námsgreinum hjá þessum
nemendum, þótt þeir klári að öðru leyti 10 ára grunnskólanám. Þetta er eðlileg
framvinda að mati Peters og Mann (2009). Að veita áskorun við hæfi er líkleg leið
til að draga úr skólaleiða og brottfalli síðar meir (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004;
Jolly og Makel, 2010; Reis og Renzulli, 2010).
Þessi viðurkenning er mikilvæg í ljósi deilna um hröðun í gegnum tíðina,
erlendis og hérlendis. Þær deilur hafa meðal annars byggt á misskildri
jafnaðarmennsku þar sem áherslan er á jafna útkomu frekar en jöfn tækifæri til
fulls þroska fyrir hvern og einn í gegnum nám við hæfi, (Almar M. Halldórsson
o.fl., 2010; Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004; Colangelo o.fl., 2004a; Colangelo
o.fl., 2004b; Mandelman o.fl., 2010; Margrét Guðmundsdóttir, 2004; Meyvant
Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur, 2002).
Deilur hafa líka byggt á misskildum metnaði í grunnskólunum þar sem úrræði
handa

bráðgerum

nemendum

eru

þurrausin

(Colangelo

o.fl.,

2004a;

Menntamálaráðuneytið, 2002; Menntamálaráðuneytið, 2007b) og á pólitískum
grunni (Arnór Hannibalsson o.fl., 1982; Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004; Freeman
og Josepsson, 2002; Hannes Ólafsson, 1987).
Þótt tafla 1 sýni að fjölgun nemenda sem stunda nám frá FSu samhliða
grunnskólanámi sé skýr milli haustanna annars vegar, úr 37 nemendum haust
2006 í 81 nemanda haust 2009 – og voranna hins vegar, úr 33 nemendum vor
2007 í 70 nemendur vor 2009, er mismunurinn á haustum og vorum augljós (sjá
mynd 5). Hann á sér eðlilegar skýringar. Hluti nemendanna sem byrjar nám
samhliða grunnskólanámi á haustönnum færist í fullt nám í FSu næstu áramót á
eftir (sjá töflu 2) en hluti þeirra heldur áfram námi á tveimur skólastigum.
Einhverjir þeirra síðarnefndu ná ekki þeim heildarárangri sem krafist er til að
færast að fullu í FSu, þeir geta haldið áfram að taka einingar samhliða
grunnskólanáminu á vorönnum. Aðra nemendur, sem klára 10 ára grunnskólanám,
langar ekki að færast að fullu í framhaldsskólanám þótt námsgetan sé til staðar.
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Skýringin er ef til vill sú að þeir eiga vini sem munu klára 10 ára
grunnskólagöngu.
Hver sem ástæðan er að þá gerir þessi leið hröðunar nemendum kleift að
stunda nám við hæfi á báðum skólastigum, kerfið aðlagast þeim en ekki öfugt.
Þeir öðlast dýrmæta reynslu og fá hugmyndir um kröfur og áherslur
framhaldsskólastigsins. Það kemur þeim eflaust til góða þegar þeir hefja fullt nám
í framhaldsskóla eftir að 10 ára grunnskólagöngu er lokið. Southern og Jones
(2004) benda á að nám á tveimur skólastigum er viðurkennd leið til hröðunar.
Fjöldinn sem nýtir sér leiðina í FSu er í samræmi við fjölda þeirra sem nýtir sér
hana á landsvísu að því er kemur fram í tölum Hagstofunnar (2008, 2009) fyrir
umrætt tímabil.
Það eru ekki allir jafn ginnkeyptir fyrir því að byrja fyrr í fullu námi í
framhaldsskóla þótt sú leið sé enn í boði samkvæmt lögum um grunn- og
framhaldsskóla. Í tilfelli FSu eru áhrif stefnumótunar um hröðun tvíbent þegar
skoðaðar eru tölur um fjölda þeirra sem hefja fullt nám eftir hálft ár í 10. bekk (sjá
töflu 2). Halda má því fram að samtals fjöldi þeirra sem byrjar í FSu um áramót sé
stígandi og að hópurinn sem byrjar á vorönn 2009, alls níu nemendur, sé
undantekning. Hæpið er að fullyrða um slíkt út frá einungis fjórum hópum.
Höfundur hefur ekki haldbærar skýringar á því hvers vegna nemendum
sem hefja fullt nám á vorönn fækkar milli áranna 2008 og 2009 en hefur á
takteinum skýringar á gífurlegri fjölgun milli áranna 2009 og 2010.
Menntamálaráðuneytið tilkynnir í bréfi dagsettu 2. júlí 2009 að fjárheimildir til
grunnskólanemenda, sem vilja stunda nám á tveimur skólastigum samtímis, falli
niður frá og með vorönn 2010 (sjá fylgiskjal 1). Það hefur þær afleiðingar að
fjöldi nemenda í einingabæru námi haustið 2009 sér ekki fram á að geta stundað
slíkt nám áfram samhliða grunnskólanámi. Þeir taka þá ákvörðun að halda
samfellu í námi sínu með því að færast að fullu í FSu á vorönn 2010. Tölur FSu
eru ekki ólíkar tölum á landsvísu á sama tímabili, um fjölgun og fækkun nemenda
sem fara í fullt framhaldsskólanám yngri en 16 ára (Hagstofa Íslands, 2009, 2010,
2011).
Í töflu 2 má sjá námsframvindu nemenda sem byrjuðu í FSu á vorönnum
2007-2010, eftir hálft ár í 10. bekk. Alls höfðu 43 þeirra tekið að meðaltali 6,2
einingar samhliða grunnskólanámi, það gera 2-3 áfangar á mann. Í fullu námi í
FSu voru nemendurnir að taka að meðaltali 18,9 einingar á önn, það er meira en
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meðaltalið, miðað er við að ársnemandi í framhaldsskóla ljúki 17,5 einingum á
önn (Menntamálaráðuneytið, 2006). Það liggur því í augum uppi að
námsframvinda nemenda sem byrja fyrr í framhaldsskóla er hraðari en
meðalnemenda. Það gerir þeim kleift að ljúka stúdentsprófi á 3½ ári í stað fjögurra
ára eins og viðmiðið er núna. Þetta er enda niðurstaðan hvað þetta snertir í þessari
tilviksrannsókn. Alls voru 8 af þeim 12 nemendum sem byrjuðu í FSu á vorönn
2007 að útskrifast vorið 2010, eftir 3½ ár í fullu námi og 1 sem byrjaði á vorönn
2008 útskrifaðist eftir 2½ ár í fullu námi. Er þetta í samræmi við markmiðið með
hröðuninni (sjá fylgiskjal 8).
Þótt varlega skuli fara í að alhæfa um jákvæðni stefnumótunar um hröðun
á fjölda þeirra sem byrjar í fullu námi í FSu um áramót, er ljóst að framvindan er
framúrskarandi
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önnur

rannsóknartilgátan að nokkru leyti: Námsgengi og námsframvinda bráðgerra
nemenda sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla er framúrskarandi, líkt og var í
grunnskóla. Að færast hraðar í gegnum grunn- og framhaldsskóla en
meðalnemendur þýðir ekki sjálfkrafa að námsgengi hraðaðra nemenda sé
framúrskarandi.
Í töflu 3 sést námsárangur nemendanna 62 sem hófu fullt nám á vorönnum
2007-2010. Þeir höfðu lokið á fimmta þúsund eininga samtals þessar sjö annir. Af
þeim voru falleiningar 248, eða einungis 6,7% en fjöldi eininga á einkunnabilinu
8-10 voru yfir þrjú þúsund, eða 66,9%. Með öðrum orðum fengu nemendurnir
ágætiseinkunn fyrir tvær af hverjum þremur einingum sem þeir tóku í fullu námi í
dagskóla í FSu. Það er framúrskarandi árangur. Árangur hópsins sem byrjaði á
vorönn 2008 er sérstaklega aðdáunarverður, yfir níu af hverjum tíu einingum eru á
hæsta einkunnabili. Það eykur enn frekar á framúrskarandi árangurinn að benda á
að hver þessara nemenda lauk að meðaltali næstum 21 einingu á önn í fullu námi
(sjá töflu 2). Er þetta í fullkomnu samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á
akademískum árangri hraðaðra nemenda. Þær sýna að bráðgerir, hraðaðir
nemendur skara jafnt fram úr jafnöldrum sínum sem eldri nemendum sem eru í
sama námi á sama tíma (Rogers, 2004; Steenberger-Hu og Moon, 2011).
Árangur milli hópa er misjafn eins og sést í töflu 3. Fámenni hópurinn sem
byrjaði á vorönn 2009 sker sig sérstaklega úr, hann eru með langtum fleiri
falleinkunnir en hinir hóparnir og þar af leiðandi færri einkunnir á bilinu 8-10. Þá
var hver nemandi í hópnum að taka að meðaltali jafn margar einingar og meðaltals
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ársnemandi í framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2006). Ekki eru haldbærar
skýringar á því hvers vegna hópurinn sker sig svona úr. Hann er ekki bara
fámennasti hópurinn heldur líka með slakasta námsárangurinn sem og meðaltals
námsframvindu.
Könnun á líðan og viðhorfum (sjá fylgiskjal nr. 17) var lögð fyrir alla
nemendur, í hópunum fjórum, sem hófu fullt nám í FSu á vorönnum 2007-2010.
Spurningar 3-4 koma inn á viðhorf til námstengdra þátta og ríma svörin við það
sem tölurnar um námsframvindu og -árangur gefa til kynna. Þær styrkja því fyrstu
rannsóknartilgáturnar, um jákvæð áhrif stefnumótunar á námsframvindu og
námsárangur og að árangurinn sé áfram framúrskarandi eftir að í framhaldsskóla
er komið. Í spurningunum er leitað eftir svörum um hvernig námið og
heimanámið gangi. Öllum eða flestum nemendum finnst þeim ganga vel í öllum
eða flestum námsgreinum og næstum níu segja heimanámið ganga mjög eða
frekar vel á móti hverjum einum sem segir það ganga frekar eða mjög illa (sjá
töflu 4). Þetta kemur einnig fram í svörum við opnu spurningunum. Þegar spurt er
hvers vegna rétt sé að bjóða nemendum að byrja fyrr í framhaldsskóla, byggir
rökstuðningur allnokkurra svara á námsþáttum. Rökin snúa meðal annars að
eðlilegri framvindu í námi og námi við hæfi.
Þá reyndust námstengdir þættir erfiðastir við veruna í FSu í meira en
helmingi tilfella, eftir því sem fram kemur í svörum nemendanna. Þar er nefnt að
námið sé almennt erfiðara og sérstaklega erfitt að muna eftir heimanáminu. Þetta
kemur heim og saman við að bráðgerir nemendur fái ekki verkefni við hæfi í
grunnskóla og að þar sé heimanám of létt (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004;
Meyvant Þórólfsson í samvinnu við þróunarsvið Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur;
2002). Tvennt ber að nefna hér. Annað er að niðurstöður úr samantekt á
námsframvindu og -árangri sýna að nemendurnir geta verið að ofmeta erfiðleika
námsins. Væri það í samræmi við fullkomnunaráráttu og óvægna sjálfsgagnrýni
sem einkennir bráðgera nemendur (Peterson, 2009). Hitt er afleiðing lítt örvandi
umhverfis grunnskólans, eins og Moon (2009) kemst að orði. Það gæti hafa leitt af
sér minna úthald gagnvart meira ögrandi verkefnum framhaldsskólans.
Segja má að fyrstu rannsóknartilgáturnar standist. Í heildina hefur
stefnumótun um hröðun milli grunn- og framhaldsskóla jákvæð áhrif á
námsframvindu bráðgerra nemenda, þeir auka samfellu í námi sínu. Sumir stunda
framhaldsskólanám samhliða grunnskólanámi og nokkrir kjósa að færast yfir í
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framhaldsskóla áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið. Hvort heldur er má ljóst
vera að þessir hröðuðu nemendur færast hraðar áfram menntaveginn en
meðalnemendur. Í heildina má líka segja að námsgengi og -framvinda nemenda
sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla sé framúrskarandi, líkt og var í
grunnskóla. Þeir skila að meðaltali fleiri einingum á önn í fullu námi en meðaltals
ársnemendur og námsárangur er afar góður.

5.2. Líðan og viðhorf hraðaðra nemenda
Nemendur, sem er hraðað úr grunnskólum á Suðurlandi í Fjölbrautaskóla
Suðurlands, sýna framúrskarandi námsárangur og námsframvindan er í takt við
getu þeirra. Skýr stefnumótun um hröðun á mörkum skólastiganna eykur samfellu
í námi, bæði þeirra sem taka einstaka áfanga í einingabæru námi samhliða 10 ára
grunnskólanámi og þeirra sem byrja í fullu námi í FSu eftir hálft ár í 10. bekk. En
þá er það hin hliðin á peningnum. Árangur í einingum og einkunnum er ekki
ávísun á að hröðun sé æskileg leið til að koma til móts við aðrar þarfir bráðgerra
nemenda. Líðan og félagsleg tengsl skipta afar miklu máli.
Þegar rætt er um hröðun er líklegt að margir horfi jákvæðum augum til
leiðarinnar sem gerir ráð fyrir námi á tveimur skólastigum samtímis. Nemandinn
fær námsefni og ögrun í námi sem hentar vitsmunalegri hæfni hans en um leið býr
hann að kunnuglegu umhverfi grunnskólans. Ef til vill er þetta ástæða þess að svo
margir sem stunda nám í FSu samhliða grunnskólanámi kjósa að gera það áfram, í
stað þess að byrja fullt nám í skólanum áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið.
Aftur á móti verður að slá þann varnagla að margir bráðgerir nemendur
eiga ekki samleið með jafnöldrum sínum og fullt nám í framhaldsskóla, áður en
10 ára grunnskólagöngu er lokið, getur verið frelsun. Skýr stefna um þess konar
hröðun er því fyrirtaks valmöguleiki fyrir þá nemendur. Þar sem nemendurnir eru
skýlaust á ábyrgð framhaldsskólans, en ekki grunnskólans, er full ástæða til að
kanna félagslega stöðu þeirra, líðan og viðhorf eftir að þeim hefur verið hraðað.
Þriðja rannsóknartilgátan er að hröðun hafi jákvæð áhrif á félagslega
stöðu, líðan og viðhorf hraðaðra nemenda. Það merkir að nemendurnir eiga frekar
vini í framhaldsskólanum, þeim líði betur þar og þeir líti hröðun sína jákvæðum
augum. Í Könnun á líðan og viðhorfum (sjá fylgiskjal 17), sem lögð var fyrir
nemendur sem hófu fullt nám í FSu um áramót 2007-2010, er leitað viðhorfa til
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þessara mikilvægu þátta í allflestum spurningunum. Undanskildar eru spurningar
3-4, þeim voru gerð skil hér að ofan, í umfjöllun um námstengda þætti.
Félagsleg staða og líðan eru nátengd fyrirbæri og þótt könnunin hafi
eingöngu orðið „líðan“ í titli sínum er hér fjallað um hvoru tveggja. Í
niðurstöðunum er lagt upp með líðan og félagstengsl saman en svörin gefa tilefni
til að í umræðunni sé stundum fjalla um hvort í sínu lagi. Nemendur geta átt vini í
FSu án þess að þeim líði neitt sérstaklega vel alveg eins og þeim getur liðið vel í
FSu án þess að eiga þar marga vini. Þá er eðlilegt að svörin við opnu
spurningunum falli ekki hreint og klárt í einn ákveðinn flokk, þess vegna verður
fjallað oftar en einu sinni um þær í tengslum við lokuðu spurningarnar.
Langflestar spurningarnar leita beint eða óbeint eftir viðhorfi til líðanar
(sjá töflur 5-6). Í spurningu 2 er spurt beint um líðan í skólanum, í spurningu 5 er
spurt um líðan með skólafélögunum og 6. spurning fjallar um kvíða (sjá töflu 5).
Séu svörin við þessum spurningum dregin saman liggur í augum uppi að
niðurstaðan er í heildina afar jákvæð. Öllum nemendunum, nema einum, líður vel
í skólanum, hverjum einum og einasta líður vel með skólafélögunum og
meirihlutann kvíðir aldrei fyrir að mæta í skólann eða einhverjar kennslustundir.
Ekki má draga fjöður yfir það að fjórðungur nemenda kvíðir stundum, alls
7 nemendum af 60 – eða sjaldan, alls 18 nemendum af 60, fyrir því að mæta. Við
fyrstu sýn er ólíklegt að rekja megi kvíðann til félagstengdra þátta þegar öllum
líður vel með skólafélögum sínum og betri líðan eru rök fyrir því að bjóða öðrum
grunnskólanemendum hröðun í fullt nám í FSu. Höfundur telur samt að hluti
kvíðans liggi þarna. Í svörum við spurningu 11, hvað reynist erfiðast við veruna í
FSu, nefnir fimmtungur nemenda ýmist að vinirnir eru ekki í skólanum eða að
þeir þekki fáa og erfitt sé að kynnast öðrum nemendum. Er þetta í ósamræmi við
niðurstöður rannsókna Robinsons (2004) og Kuliks (2004) sem komust báðir að
því að nemendur, sem var hraðað milli skólastiga, sáu ekki eftir því sem þeir
misstu af á unglingastigi grunnskóla.
Hluta kvíðans má rekja til námsþátta, svo sem erfiðara náms og
heimanáms, eins og nefnt hefur verið. Við það má bæta að tíundi hver nemandi
taldi sig þurfa betri undirbúning fyrir framhaldsskólanám, bæði almennt en líka í
ákveðnum greinum. Þessar ástæður stangast á við framúrskarandi heildarárangur í
einkunnum og fjölda eininga. Er það nokkuð merkileg niðurstaða sem bendir til
þess að kvíðinn tengist vanmati nemendanna á eigin getu, svo gagnrýnir eru þeir á
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frammistöðu sína. Þetta samræmist því sem Peterson (2009) segir um árekstur
ímyndar og raunveruleika hjá bráðgerum nemendum. Þeir glíma við að viðhalda
góðri ímynd út á við en í raunveruleikanum eru þeir jafn óöruggir og hver annar
unglingur. Vegna ímyndarinnar, sem aðrir hafa dregið upp, burðast þeir við að rísa
undir, oft á tíðum, óraunhæfum kröfum. Er þetta sérlega athyglisvert fyrir
stjórnmálamenn að mati Moon (2009). Hann segir þá nota útbreiddu goðsögnina
um hinn fullkomna nemanda til að kalla úrræði fyrir bráðgera nemendur valkvæða
viðbót, frekar en nauðsyn.
Líka ber að nefna viðbrigðin við að koma í annað kerfi ef svo má að orði
komast. Tíundi hluti nemenda lagði til ákveðnar úrbætur í svörum við spurningu
10, um hvað skólinn geti gert til að auðvelda hröðuðum nemendum að hefja nám.
Þeir leggja til kynningu af hendi skólans um innra skipulag húsnæðis og kynningu
á kennurum, námsefni og kennsluaðferðum. Þessar ábendingar eru í samræmi við
mismunandi menningu, yfirstjórn, kröfur og væntingar milli skólastiganna tveggja
(Pathways to college network, 2007). Allt þetta er mjög mikil áskorun fyrir alla
nýja framhaldsskólanemendur (Ewell o.fl., 2008).
Spurning 1 í könnuninni: „Hvernig var að byrja í FSu?“ er dálítið óræð ein
og sér (sjá töflu 6). Nemendur gátu haft ýmsa þætti í huga þegar þeir svöruðu,
jafnt námsgengi sem líðan og félagstengsl. Námstengdir þættir virka ólíklegir
þegar litið er á svör við spurningu 10, um hvað skólinn geti gert til að auðvelda
nemendum upphaf skólagöngunnar í FSu, þar kemur fram örlítil tenging við
námsþætti. Námsþættirnir virka samt líklegir þegar litið er á svör við spurningu
11, helmingur nemenda segir þá hafa reynst sér það erfiðasta í FSu. Í svörum við
spurningu 11 koma líka fram sterk tengsl við félagslega þætti, fimmtungur segir
að vinirnir séu í grunnskólanum, það sé erfitt að þekkja fáa og líka erfitt að
kynnast öðrum nemendum. Svör við spurningu 9, um hvers vegna eigi að bjóða
nemendum að byrja fyrr í FSu en vanalegt er, eru í mótsögn við þetta. Þar kemur
fram tilhlökkun gagnvart félagslífinu og betri líðan. Höfundur hallast að því að
nemendur hafi metið líðan sína í svörum við spurningu 1, jákvæð tengsl eru við
öll önnur svör sem koma inn á líðan.
Spurning 7 er jafn óræð og spurning 1, óljóst er hvað nemendur hafa til
hliðsjónar þegar þeir lýsa samhljóma ánægju sinni, með einni undantekningu, með
að hafa byrjað í FSu um áramót (sjá töflu 6). Komast má nær sannleikanum með
því að hafa svö við spurningu 9 til hliðsjónar, um hvers vegna eigi að leyfa
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hröðun. Þar skora námstengdir þættir hátt og félagslegir þættir eru einnig nefndir,
eins og áður hefur verið komið inn á. Ánægjan skýrist samt ekki síður af góðri
líðan í kjölfar þess að hafa verið hraðað og tilfinningarnar tengjast sjálfsmyndinni
órjúfanlegum böndum. Með hröðun finnst nemendunum þeir hafa fengið jákvæða
svörun við metnaði, vilja, dugnaði og getu. Þeim finnst framúrskarandi
frammistaða þeirra, sem byggir ekki síður á þessum eiginleikum heldur en
vitsmunaþáttum, hafa verið viðurkennd. Ögrun við hæfi örvar tilfinningaþroska
þeirra, þeir lýsa reynslunni sem þroskandi, spennandi, hvetjandi, áhugavekjandi,
krefjandi og þeim finnst ábyrgðin hæfileg. Þeir gleðjast yfir því að fá að blómstra
sem einstaklingar, þeir segjast njóta sín og þeim líði vel. Vegna alls þessa telja
allir nemendurnir rétt að bjóða fleirum að spreyta sig á því að byrja fullt nám í
FSu um áramót, eftir hálft ár í 10. bekk.
Er þetta í samræmi við orð Colangelo og fleiri (2004a) og niðurstöður
safngreiningar Steenberger-Hu og Moon (2011). Þar kemur raunar ekki fram
neinn munur á áhrifum hröðunar á félags- og tilfinningaþroska, hvort sem
nemendum er hraða í einstaka greinum samhliða grunnskólanámi eða með því að
byrja fyrr í framhaldsskóla. Þá má leiða að því líkum að þetta leiði til jákvæðra
áhrifa á persónulegan vöxt þessara nemenda til framtíðar, sjálfsmynd þeirra og
viðurkenningu á eigin getu (Lubinskis, 2004).
Á heildina litið finnst nemendum sem hefja fullt nám í FSu um áramót
námið ganga ágætlega, þótt þeir viðurkenni að það sé meira krefjandi en
grunnskólanámið. Líðan nemendanna er mjög góð, bæði almennt og í kringum
skólafélagana. Hluti þeirra ber þó kvíðboga í brjósti sem taka verður með í
reikninginn. Í helmingi tilfella tengist kvíðinn náminu og virðist sá kvíði að
einhverju leyti huglægur, hann byggir mest á kröfum sem nemendurnir gera til
sjálfra sín. Í fimmtungi tilfella tengist kvíðinn því að vera vinalaus í FSu.
Samantekið er viðhorf til eigin hröðunar nánast einróma jákvætt og allir
nemendurnir, sem hófu fullt nám í FSu eftir hálft ár í 10. bekk, töldu rétt að bjóða
fleirum í sömu sporum upp á sams konar hröðun.
Svör nemenda við Könnun um líðan og viðhorf voru blátt áfram og
heiðarleg. Ekki er að sjá ósamræmi í svörum en vissulega kemur fram að ekki eru
allir nemendurnir sammála innbyrðis, enda væri slíkt óeðlilegt og til marks um að
könnunin hefði ekki náð því markmiði að fá hreinskilin svör. Í heildina má segja
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að hröðun hafi jákvæð áhrif á líðan og viðhorf hraðaðra nemenda en áhrifin á
félagstengsl eru óræðari.

5.3. Stefnumörkun og niðurlag
Fjórða rannsóknartilgátan er að stefnumörkun um hröðun hafi mikil áhrif á
samfellu í námi milli grunn- og framhaldsskóla. Yfirleitt er það svo að
stefnumörkunin kemur fyrst og setur ákveðinn ramma sem stefnumótun fyllir svo
inn í en hin leiðin er ekki óþekkt (F. C. Fowler). Það er oft svo að málefni komast
á dagskrá löggjafarsamkundunnar eftir að þau eru í raun komin til framkvæmda
úti í stofnunum.
Í tilfelli hröðunar höfðu einyrkjar lagt sitt af mörkum utan hefðbundins
skólakerfis og í hverri skýrslunni á fætur annarri var kallað eftir stefnumörkun af
hálfu pólitískra yfirvalda, til að styðja við það starf sem þegar var unnið (Birna
Sigurjónsdóttir o.fl., 2004; Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007; Freeman og
Josepsson, 2002; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Við stefnumörkun, eftir
að lög um grunn- og framhaldsskóla voru sett 2008, var starfsfólk
menntamálaráðuneytis í víðtæku samráði við hagsmunaaðila lærdómssamfélaga
beggja skólastiga, það er forsenda þess að stefnumörkun hafi afgerandi áhrif í þá
átt að innleiðing gangi hratt og snurðulaust yfir heildina (F. C. Fowler, 2009;
Menntamálaráðuneytið, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d; Rainey, 2009; Stoll og
Louis, 2008).
Í tilfelli sunnlenskra nemenda hefur hröðun, þar sem nemendur stunda nám
á tveimur skólastigum samtímis, viðgengist að minnsta kosti frá aldamótum (sjá
fylgiskjöl 6 og 7). Stefnumótun um hröðun tók stakkaskiptum með heimild
menntamálaráðuneytisins árið 2006, til fyrrverandi skólameistara FSu, um að
innrita nemendur eftir hálft ár í 10. bekk (sjá fylgiskjal 2). Frá áramótum 2007
varð hröðun skýrari milli grunnskóla á Suðurlandi og FSu, jafnt nemenda sem
stunduðu nám samhliða grunnskólanámi og hinna sem byrjuðu í fullu námi í FSu
áður en 10 ára grunnskólagöngu var lokið. Stefnumótunin var því komin vel á veg
þegar lögin voru sett og stjórnvaldsfyrirmæli í framhaldi af þeim, stefnumörkun sú
hafði því ekki afgerandi áhrif í FSu.
Við stefnumótun er viðurkennt að þrjú mikilvæg atriði verði að vera til
staðar svo málið hreyfist áfram. Hér hefur verið fjallað um samráð við
stefnumörkun og -mótun sem og samkomulag um framtíðarsýn. Hið þriðja er
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fjárframlög, skyldi alls ekki vanmeta mikilvægi þeirra (F. C. Fowler, 2009;
Rainey 2009). Ákvörðun framkvæmdarvaldsins um að hætta að veita fé til
grunnskólanemenda sem jafnframt stunduðu nám í framhaldsskóla, var
stefnumarkandi þáttur sem hleypti í uppnám stefnu um hröðun í FSu (sjá
fylgiskjöl 1, 13, 14, 15 og 16) (Fjárlagavefurinn, 2010a, 2010b).
Afleiðingin var sú sama í FSu og á landsvísu: Fjöldi þeirra nemenda sem
stunduðu nám á tveimur skólastigum samtímis hrapaði milli samliggjandi
haustannar 2009 og vorannar 2010 og hélt áfram að hrapa haustið 2010 (sjá mynd
5) (Hagstofa Íslands, 2010, 2011). Höfundur veit að þá stunduðu engir nemendur
á Selfossi lengur nám í FSu samhliða grunnskólanámi. Það kemur ekki í veg fyrir
að þeir geti stundað fjarnám frá öðrum framhaldsskólum. Það hefur hins vegar í
för með sér að þeir kynnast ekki umgjörð og kerfi framhaldsskólans sem líklegast
er að þeir fari í að loknu grunnskólanámi, eins og reyndin er núna. Það mun svo
hafa þau áhrif, að mati höfundar, að færri nemendur munu færast í fullt nám í FSu
áður en 10 ára grunnskólanámi er lokið. Ákvörðun um algeran niðurskurð hefur
þannig óbein áhrif á hröðun þeirra nemenda.
Hvorki er hægt að halda því fram að niðurskurðurinn sé byggður á
málefnalegum sjónarmiðum eða hann sé löglegur gjörningur, þar sem hér sé um
að ræða viðbótarþjónustu (Katrín Jakobsdóttir, 2009-2010; Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2009, 2. nóvember; Starfsskilyrði stjórnvalda, 2007), en slíkar
röksemdir eru algengar þegar stjórnmálamenn reyna af bestu getu að ráðstafa
takmörkuðu

fé

(Jolly

og

Makel,

2010;

Moon,

2009).

Enda

hefur

menntamálaráðuneytið boðað bráðabirgðaákvæði við lög um grunnskóla sem
afnemur rétt grunnskólanemenda til að taka einingabært nám samhliða
grunnskólanámi (sjá fylgiskjal 3). Ólíklegt má telja að grunnskólarnir muni í
framhaldi þessarar ákvörðunar koma til móts við bráðgera nemendur á
unglingastigi grunnskóla, Samband íslenskra sveitarfélaga (2009, 2. desember)
vill skerða kennslu og hefur boðað samdrátt í vali í efstu bekkjum grunnskóla.
Full samúð er með því sjónarmiði að bankahrun á heimssögulegum
mælikvarða kalli á samdrátt og forgangsröðun fjármuna í opinberri stjórnsýslu. Í
þeim veruleika er enn mikilvægara en áður að sjá hagræn sjónarmið þess að hraða
nemendum í gegnum menntakerfið. Það er augljós staðreynd að eftir sem áður
munu þessir nemendur, vonandi, skila sér í gegnum grunn- og framhaldsskóla.
Sparnaðurinn af því að halda aftur af þeim er því í raun enginn og halda má því
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fram að hér sé um kostnaðarauka að ræða. Hvort ríki eða sveitarfélög eigi að bera
þann kostnað er hártogun um keisarans skegg frá sjónarhóli nemendanna.
Togstreitan ýtir hins vegar undir umræðuna um hvort skólastigin tvö séu betur sett
á forræði sama aðilans (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2007; Samband íslenskra
sveitarfélaga, 2008). Hraðaðir, vel menntaðir nemendur skila sér út í þjóðfélagið
sem fullgildir skattborgarar fyrr en ella, þá strax fara þeir að skila arði af
fjárfestingu þjóðfélagsins í menntun þeirra. Séu þessir nemendur jafn mikilvægir á
vinnumarkaði og af er látið, verður að viðurkenna mikilvægi þeirra í
menntakerfinu (Colangelo o.fl., 2004a; Jolly og Makel, 2010; Mandelman o.fl.,
2010; Moon, 2009).
Í heild má segja að í þessari tilviksrannsókn hafi stefnumörkun tvenns
konar áhrif á samfellu í námi milli grunn- og framhaldsskóla. Heimild
menntamálaráðherra um hröðun úr sunnlenskum grunnskólum í FSu, árið 2006, er
ákveðin stefnumörkun. Á henni byggði stefnumótun um hröðun í FSu – sem var
komin vel á veg, þegar lög um sama efni litu dagsins ljós frá Alþingi árið 2008.
Áhrif lagasetningarinnar voru ekki langvinn. Niðurskurður á fjárframlögum til
nemenda sem vilja og geta stundað nám á tveimur skólastigum samtímis hafði
aftur á móti afgerandi áhrif, bæði á þá sem niðurskurðurinn beinist að og
nemendur sem vilja hefja fullt nám áður en 10 ára grunnskólagöngu er lokið.
Þar sem stefnumörkun hefur sett stefnumótun um hröðun milli
skólastiganna tveggja á ís er hætt við að byrjað verði á upphafspunkti þegar betur
árar í samfélaginu, hvort sem það verður 2013 eða síðar (sjá fylgiskjal 3). Sagan
styður þá skoðun, í gegnum tíðina hefur reynst erfitt að festa í sessi hröðun milli
grunn- og framhaldsskóla. Afturkippur setur málið í hættu.

89

6. Lokaorð
Fram að þessari rannsókn hafa íslenskar rannsóknir ekki verið gerðar á
námsárangri og námsframvindu hraðaðra nemenda né á líðan þeirra, félagslegri
stöðu eða viðhorfi til hröðunar. Þá eru ekki til upplýsingar um áhrif stefnumótunar
á hröðun íslenskra nemenda. Rannsóknin er tilviksrannsókn og nær til nemenda
sem hraðað var milli grunnskóla á Suðurlandi og Fjölbrautaskóla Suðurlands á
árabilinu 2007-2010. Hún kemur inn á nemendur sem stunda einingabært nám í
FSu samhliða grunnskólanámi sínu en fjallar að meginparti til um þá nemendur
sem geta og vilja byrja í FSu eftir hálft ár í 10. bekk.
Við rannsóknina var megindleg aðferðafræði notuð, settar voru fram
rannsóknartilgátur sem byggja á þeirri kenningu að hröðun úr grunn- í
framhaldsskóla veiti bráðgerum nemendum nám við hæfi og svari félags- og
tilfinningalegum þörfum þeirra. Gagnasöfnun fólst í samantekt á námsárangri og
einingafjölda hraðaðra nemenda og niðurstöðum úr spurningakönnun um líðan og
viðhorf, en hún var lögð fyrir alla nemendurna sem byrjuðu um áramót í FSu, áður
en 10 ára grunnskólanámi var lokið.
Fyrsta rannsóknarspurningin sem var svarað var: Hver er námsárangur og
námsframvinda bráðgerra nemenda sem hraðað er úr grunn- í framhaldsskóla?
Niðurstaðan var sú að einkunnir og einingafjöldi nemendanna sem var hraðað úr
sunnlenskum grunnskólum í FSu var framúrskarandi. Fyrstu tilgáturnar standast
því skoðun. Önnur var að skýr stefnumótun um hröðun í námi milli grunn- og
framhaldsskóla hafi jákvæð áhrif á námsframvindu bráðgerra nemenda. Hin var að
námsgengi og -framvinda bráðgerra nemenda sem hraðað er úr grunn- í
framhaldsskóla sé framúrskarandi, líkt og var í grunnskóla.
Næstu rannsóknarspurningar sem var svarað voru: Hver eru áhrif
hröðunarinnar á félagslega stöðu þeirra og líðan? Hvert er viðhorf þeirra til
hröðunar? Niðurstaðan er sú að öllum nemendunum, með einni undantekningu,
leið vel í skólanum og öllum leið vel með skólafélögunum. Allnokkrir voru
kvíðnir og má rekja hluta kvíðans til þess að hröðuðu nemendurnir höfðu ekki
myndað félagstengsl við aðra nemendur í FSu. Allir voru á því að bjóða ætti
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bráðgerum nemendum að færast í FSu eftir hálft ár í 10. bekk. Hröðunin var sögð
svara akademískri áskorun, viðurkenning á heilbrigðum metnaði og þroskandi.
Tilgátan um að hröðun hafi jákvæð áhrif á líðan og viðhorf til hröðunar stenst því
en jákvæð áhrif á félagslega stöðu eru tvíbentari.
Síðasta rannsóknarspurningin var: Hvaða áhrif hafa – annars vegar grunnog framhaldsskólalög frá 2008 og hins vegar niðurskurður á fjárlögum – á
samfellu í námi milli skólastiga? Niðurstaðan var sú að lagasetningin hafði ekki
langvinn áhrif þar sem stefnumótun um hröðun var langt á veg komin í FSu þegar
lögin voru samþykkt. Hins vegar hafði niðurskurður í fjárframlögum, til nemenda
í einingabæru námi samhliða grunnskólanámi, þau áhrif að stefna FSu var sett í
uppnám. Samstarf um samfellu í námi milli selfysskra grunnskóla og FSu, sem
viðgengist hefur um langt árabil, er úr sögunni í bili. Tilgátan um að
stefnumörkun hafi mikil áhrif á samfellu í námi milli skólastiganna stenst því að
vissu leyti. Sé stefnumótun komin af stað er stefnumörkun með lagasetningu til að
styrkja mótunina en samdráttur í fjárframlögum er afdrifaríkur á neikvæðan hátt.
Allt þetta fléttast saman þegar litið er á meginspurningu rannsóknarinnar:
Hvaða áhrif hefur stefnumótun um hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla
á námsframvindu bráðgerra nemenda? Niðurstaðan er sú að áhrif stefnumótunar
um hröðun er mikil á námsframvindu bráðgerra nemenda. Stefnumótun er vel
heppnuð þegar hún þróast og breytist í takt við reynslu og árangur og í samvinnu
allra hagsmunaaðila. Megintilgátan stenst því en hún var að stefnumótun um
hröðun í námi milli grunn- og framhaldsskóla hafi áhrif á námsframvindu
bráðgerra nemenda.
Að öllu samanlögðu hvetur höfundur ríki og sveitarfélög til að standa vörð
um rétt allra nemenda til náms við hæfi, líka bráðgerra nemenda. Þá er hvatt til
frekari umræðu og upplýsingaöflunar meðal skólafólks um þennan hóp nemenda
sem svo lengi hefur verið afskiptur í íslensku skólakerfi. Að lokum er hvatning til
stjórnenda grunn- og framhaldsskóla um að nýta niðurstöður þessarar
tilviksrannsóknar til frekari skoðunar á stefnumótun um hröðun svo áfram verði
unnið af krafti að samfellu í námi milli skólastiga.
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