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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í reynslu framhaldsskólanemenda á 

því hvort grunnskólinn hafi þjálfað ákveðin vinnubrögð og námsvenjur nægilega 

vel. Einnig hvort það að leggja meiri áherslu á þessa þætti en gert er, mundi bæta 

undirbúning grunnskólanemenda fyrir nám í framhaldsskóla. Tekin voru viðtöl 

við 16 framhaldsskólanemendur, fimm einstaklingsviðtöl og tvö hópviðtöl. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendum finnst að grunnskólinn gæti 

undirbúið nemendur sína betur fyrir framhaldsskólanám með því að leggja meiri 

áherslu á góðar námsvenjur og ýmis konar námstækni. Þeim finnst að of mikill 

munur sé á kröfum grunn- og framhaldsskóla og að kröfur í efstu bekkjum 

grunnskóla séu of litlar. Viðmælendur telja einnig að mikilvægt sé að fá 

grunnskólanemendur til að stefna að einhverju ákveðnu námi og starfi því það geti 

komið í veg fyrir námsleiða, áhugaleysi og það að sjá ekki tilgang með námi sem 

allt eru þættir sem geta leitt til brotthvarfs úr skóla. Þessar niðurstöður geta 

gagnast kennurum og náms- og starfsráðgjöfum grunnskóla. Þær ættu að vera 

þeim hvatning til að leggja meiri áherslu á námstækni og náms- og starfsfræðslu í 

þeim tilgangi að fleiri nemendur ráði við námið í framhaldsskólanum og 

brotthvarf þaðan minnki.   
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Abstract 

The objective of this research was to get a perspective of college students' 

experience in whether elementary school in Iceland has taught certain study 

methods and habits carefully enough. Also to see whether more focus on those 

factors would better prepare students for their college study. The research was 

conducted by interviewing sixteen college students. Five of the interviews were 

individual, while two of them were group interviews. The conclusion of the 

research is that interviewees feel that should more emphasis be placed on study 

habits, and all kinds of study technique, elementary school could better prepare 

students for college. They feel that the requirements in elementary school and 

college do not mix well. The last grades in elementary school require too little of 

them, while college demands too much. Furthermore the interviewees feel it is 

important to get elementary school students to aim earlier at a certain study 

subject or employment, to decrease the risk of tiredness, tepidity and the feeling of 

futility in school, all elements that can result in students dropping out of college. 

The results should benefit teachers, as well as advisers in elementary school. The 

results should also motivate them to focus on study technique, academic 

counselling and career counselling, so that students can cope more easily in 

college and therefore reduce the risk of students dropping out of college. 
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Formáli 

MA-ritgerð þessi sem er 30 eininga lokaverkefni í náms- og starfsráðgjöf fjallar 

um hvort leggja ætti meiri áherslu á ákveðin vinnubrögð og námsvenjur í 

grunnskólum í þeim tilgangi að búa nemendur sem best undir nám í 

framhaldsskóla. Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta umfjöllunarefni er sú að sem 

starfandi náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla langaði mig að fá fram reynslu 

framhaldsskólanemenda og upplifun á því hvort grunnskólar þjálfuðu vinnubrögð 

og námsvenjur sem nýttust þegar í framhaldsskólann væri komið. Ég tel að 

rannsókn af þessu tagi geti verið mjög gagnleg sérstaklega fyrir náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum en einnig kennara í efstu bekkjum grunnskóla. Með 

því að hlusta á skoðanir nemenda getum við í grunnskólum ýtt undir þau 

vinnubrögð og námsvenjur sem þeir telja mikilvæg og þannig gert umskiptin við 

það að færa sig milli skólastiga auðveldari. Markmiðið er að undirbúa 

grunnskólanemendur sem best fyrir nám í framhaldsskóla og stuðla þannig að 

minna brottfalli.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Sif Einarsdóttur og Sigríði 

Halldórsdóttur góða leiðsögn og samvinnu. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir þolinmæði gagnvart mér og sífelldum setum mínum við tölvuna síðastliðið 

ár. Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í þessu 

verkefni. Án þeirra hefði það ekki verið unnið. Vonandi mun vinna okkar 

einhvern tímann koma einhverjum að gagni því þó það væri ekki nema einn, 

mundi það gera alla vinnuna þess virði.  
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1 Inngangur 

Unglingar eru oft áhugalausir um nám og sjá lítinn tilgang með því að mennta sig 

ekki síst í elstu bekkjum grunnskóla (Ingibjörg Kaldalóns, 1996). Margir 

nemendur upplifa breytinguna við það að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla illa 

og finnst þeir standa frammi fyrir kröfum sem þeir ráða ekki við til dæmis í 

sambandi við vinnubrögð (Cohen og Smerdon, 2009). Rannsóknir sýna að þegar 

saman fara áhugaleysi, neikvætt viðhorf til skóla og það að sjá ekki tilgang með 

námi eru slíkir nemendur í mikilli brotthvarfshættu á fyrstu árum framhaldsskóla 

(Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Svandís Nína Jónsdóttir, 

Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).  

Það er því til mikils að vinna gegn þessum þáttum í efstu bekkjum grunnskóla 

svo fleiri nemendur komi inn í framhaldsskólana með jákvætt viðhorf til náms og 

skóla og með nokkuð mótaða framtíðarsýn. Með því móti gætum við hugsanlega 

gert umskiptin við það að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla auðveldari í þeim 

tilgangi að minnka brotthvarf.  

Í þessari rannsókn er kannað hvernig 17 og 18 ára framhaldsskólanemendur 

telja að grunnskólinn hafi undirbúið þá fyrir framhaldsskólanám. Reynt er að 

varpa ljósi á hvað er líkt og hvað er ólíkt við vinnubrögð á þessum tveimur 

skólastigum og hvaða vinnubrögð og námsvenjur búi nemendur sem best undir 

nám í framhaldsskólum. Einnig hvernig megi auka áhuga grunnskólanemenda og 

fá þá til að sjá tilgang með námi.  

Með því að greina hvernig vinnubrögð og námsvenjur nemendur telja að séu 

árangursrík í framhaldsskóla er hægt að leggja meiri áherslu á þau fyrr á 

námsferlinum. Þannig gætum við ef til vill gert skilin milli skólastiga auðveldari 

og minnkað brotthvarf úr framhaldsskólum. Upplifun nemendanna sjálfra á þessu 

er mjög mikilvæg fyrir kennara og náms- og starfsráðgjafa á báðum skólastigum. 

Með því að hlusta eftir röddum nemenda sjáum við ef til vill nýjar leiðir til takast 

á við námsleiða, neikvæð viðhorf og áhugaleysi, getum minnkað brotthvarf og 

bætt þannig menntun og framtíðarmöguleika fleiri ungmenna.  
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1.1 Brotthvarf - ástæður og úrræði 

Brotthvarf er skilgreint á mismunandi vegu og verða tölur um það því ólíkar eftir 

því hvaða skilgreining er notuð. Stundum er brotthvarf skilgreint þannig að það 

nái bæði yfir þá sem ekki hefja nám í framhaldsskóla og þá sem ekki ljúka þaðan 

námi en aðrar skilgreiningar ná einungis yfir þá sem byrja í námi en ljúka því ekki 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005).  

Samkvæmt Hagstofu Íslands (2011a), sem notar seinni skilgreininguna, var 

brotthvarf úr framhaldsskólum árið 2003 um 20%. Í langtímarannsókn Kristjönu 

Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2002) á menntun nemenda sem fæddir 

eru 1975 kom í ljós að við 24 ára aldur höfðu rúm 40% ekki lokið framhaldsskóla. 

Eru þetta svipaðar niðurstöður og komu fram í rannsóknum á menntun árganganna 

1969 (Jón Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992) og 1982 

(Hagstofa Íslands, 2008) en í báðum tilvikum ber niðurstöðum saman við 

rannsókn Kristjönu Stellu og Jóns Torfa (2002). Því má draga þær ályktarnir að 

brotthvarf hér á landi sé ekki að minnka.  

Ástæða er til að hafa áhyggjur af þeim mikla fjölda sem lýkur ekki 

framhaldsskólanámi en brotthvarf hér á landi er meira en í nágrannalöndum okkur 

þar sem algengt er að brotthvarf sé um 30% (Azzam, 2007; Bridgeland, DiIulio og 

Burke Morison, 2006; Cohen og Smerdon 2009). Ef rýnt er í brotthvarfstölur inn á 

vef Hagstofunnar (2011a) kemur í ljós að brotthvarf er mest á fyrstu tveimur árum 

framhaldsskólans eða yfir 20% á fyrsta ári, 15 % á öðru ári en fer eftir það niður 

fyrir 10%. Af þessum tölum getum við dregið þá ályktun að umskiptin þegar 

nemendur fara úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla séu mörgum nemendum erfið.  

Í Bandaríkjum Norður Ameríku (BNA) hafa verið gerðar töluverðar rannsóknir 

á brottfalli (Azzam, 2007; Bridgeland o.fl. 2006; Cohen og Smerdon 2009). Ber 

niðurstöðum þessara rannsókna saman við fyrrgreindar íslenskar niðurstöður en 

vandamálið við þennan samanburð er þó að skólakerfin eru mjög ólík. Í BNA 

byrja nemendur í unglingadeild (high school) 14 ára gamlir eða tveimur árum fyrr 

en flestir nýnemar í framhaldsskólum hér á landi. Þrátt fyrir það mun ég í þessari 

ritgerð kalla high school framhaldsskóla þó hann sé ekki alveg sambærilegur við 

íslenskan framhaldsskóla.  

Rannsóknir í BNA sýna að upphaf framhaldsskóla (high school) er örlagaríkur 

tímapunktur á skólagöngu margra nemenda. Brottfall er meira á fyrsta ári þar en á 
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nokkru öðru námsári og er talið að allt að 40% nemenda þar eigi í verulegum 

erfiðleikum bæði námslega og félagslega (Cohen og Smerdon 2009; 

McCallummore og Sparapani, 2010). Rannsóknir sýna að við upphaf 

framhaldsskóla upplifa margir nemendur erfiðleika sem valda því að þeir missa 

sjálfstraustið í náminu og finnst þeir ekki tilbúnir undir þær kröfur sem gerðar eru 

til þeirra í framhaldsskólanum. Komið hefur í ljós að 1. árs nemendur í 

framhaldsskólum stunda námið verr en aðrir nemendur, skrópa meira, fá lægri 

einkunnir og lækka umtalsvert í einkunnum milli ára (Cohen og Smerdon, 2009; 

Fritzer og Herbst, 1996; Kenelly og Monrad, 2007; McCallummore og Sparapani, 

2010; Smith, 2006). 

Erlendar rannsóknir á brotthvarfi sýna að ástæður þess eru margar og oft á 

tíðum flóknar (Cohen og Smerdon, 2009; Letrello og Miles, 2003; Mizelle og 

Irwin, 2000; Smith, 2006). Rumberger (2008) sem hefur mikið rannsakað 

brotthvarf í BNA flokkar ástæður þess í einstaklingsbundnar (individual 

predictors) og félagslegar ástæður (institutional predictors). Helstu félagslegu 

ástæðurnar eru fjölskylduaðstæður, aðstæður í skóla og samfélagsstaða en helstu 

einstaklingsbundnu ástæðurnar eru frammistaða í námi, hegðun, viðhorf og 

bakgrunnur nemenda.  

Eru þetta sömu atriði og koma fram í rannsókn Bridgeland o.fl. (2006) á 

skoðunum brottfallsnemenda á aldrinum 16-24 ára á ástæðum brotthvarfs þeirra úr 

framhaldsskóla. Meiri hluti nemendanna taldi að þeir hafi ekki verið hvattir til að 

leggja harðar að sér en það hefðu þeir gert hefði þess verið krafist af kennurum. 

Það sama kemur fram í rannsókn Balfanz (2007) þar sem 70 % 

brotthvarfsnemenda í framhaldsskólum töldu að þeir hafi ekki verið hvattir nógu 

mikið og yfir 60 % að gera hefði átt meiri kröfur til þeirra.  

Yfir helmingur viðmælenda í rannsókn Balfanz nefndi sem ástæðu brottfalls að 

námið hefði ekki verið áhugavert. Í báðum rannsóknum kemur fram að meiri hluti 

brotthvarfsnemendanna telji að þeir hefðu getað útskriftast ef þeir hefðu lagt sig 

fram. Flestir kenndu sjálfum sér um að hafa gefist upp á náminu frekar en 

kennurum eða skólakerfinu og taldi næstum helmingur að slök frammistaða í 

grunnskóla hefði valdið brotthvarfinu (Balfanz, 2007; Bridgeland o.fl. 2006).  

Niðurstöður íslenskra rannsókna benda til þess að sömu ástæður séu fyrir 

brotthvarfi hér á landi. Í áðurnefndri rannsókn Kristjönu Stellu og Jóns Torfa 
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(2002) var spurt um viðhorf nemendanna til ýmissa þátta meðan þeir voru í 

grunnskóla og það svo borið saman við þá menntun sem þeir höfðu átta árum 

seinna. Niðurstöður voru í stuttu máli þær að þeir nemendur sem höfðu jákvæða 

afstöðu til skólagöngu sinnar voru líklegri til að ljúka framhaldsskólanámi. Á 

sama hátt kom í ljós að þeir nemendur sem voru neikvæðir gagnvart námi þrjú 

síðustu ár grunnskólans voru ólíklegri til að hafa lokið stúdentsprófi en 

námsleiðinn í grunnskóla virtist ekki hafa áhrif á hvort nemendur luku verknámi. 

Þeir nemendur sem fengu góða einkunn á samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk 

höfðu meiri trú á sér sem námsmönnum og voru líklegri til að klára 

framhaldsskóla (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002).  

Þau Kristjana Stella og Jón Torfi hafa flokkað ástæður brotthvarfs í þrennt,  

skólatengdar ástæður svo sem slæmt námsgengi, félagslegar ástæður svo sem 

peningaleysi og einstaklingsbundnar ástæður svo sem námsleiða og tilgangsleysi 

náms (Blöndal, Jónasson og Tannhäuser, 2011). Eins og sjá má eru þetta í 

meginatriðum sömu ástæður og koma fram í erlendum rannsóknum svo sem hjá 

Bridgeland o.fl. (2006) og Rumberger (2008). Einstaklingsbundnar ástæður svo 

sem námsleiði og tilgangsleysi náms virðast vera meðal höfuðástæðna þess að 

nemendur hætti námi í framhaldsskóla en því er mikilvægt að takast á við þær og 

reyna að gera skólann fleiri nemendum bærilegan. Spurning er hvort að 

tilgangsleysi náms tengist ekki námsleiðanum en í rannsókn Kristjönu Stellu og 

Jóns Torfa (2002) komu einmitt fram slík tengsl.  

Af þessu má ljóst vera að nemendur sem upplifa sig illa sem námsmenn í 

grunnskóla eru komnir með lítið álit á sjálfum sér þegar í framhaldsskóla er komið 

og því líklegri til að hætta námi. Bæði rannsóknir á Íslandi og erlendis benda til 

þess að ástæðurnar námsleiði og vantrú á eigin getu hafi mikil áhrif á það hvort 

nemendur útskriftast úr framhaldsskóla eða hætta námi án þess að ljúka prófi 

(Azzam, 2007; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Ef við 

gætum fækkað í þeim hópi nemenda sem finnst skóli tilgangslaus og leiðinlegur 

gætum við sennilega minnkað brottfall í framhaldsskóla.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, drögum (2011) kemur fram að tilgangur náms- og 

starfsráðgjafar sé að leiðbeina nemendum við að beina kröftum sínum á þá braut 

sem farsælust er hverjum og einum með því að hjálpa þeim að finna áhugasvið sitt 

og hæfileika. Rannsóknum bæði innlendum og erlendum ber saman um að 
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ástæður brotthvarfs séu ekki einfaldar og því þurfi íhlutun að taka á mörgum 

þáttum (Cohen og Smerdon, 2009; Downing og Harrison 1990, Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Rumberger, 2008) Downing og Harrison 

(1990) kalla stuðningskerfi sitt Margt smátt (Small wins) en það byggir á því að 

náms- og starfsráðgjafar reyni að finna leiðir til að láta nemendur í 

brotthvarfshættu vinna litla sigra í ýmsum þáttum skólastarfsins. Hugmyndin um 

Margt smátt gengur út á að hjálpa nemendum að koma auga á tilgang náms með 

því að tengja saman árangur og framtíðaráform nemendanna.  

Anna Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda Jónsdóttir (2004) 

þróuðu fyrir nokkrum árum stuðningskerfið WATCH sem stendur fyrir What 

alternatives? Thinking, coping, hoping sem er ætlað nemendum í 

brotthvarfshættu. Stuðningskerfinu sem er 8 tíma námskeið er ætlað að styrkja 

nemendur í brotthvarfshættu í ýmsum þáttum svo sem í námstækni, 

sjálfsstyrkingu, sjálfsþekkingu og fleiru. Höfundar kynntu sér nokkur 

stuðningskerfi í Ameríku og völdu úr þeim verkefni sem höfðu reynst árangursrík 

auk þess að nota reynslu sína en á þessum tíma voru þeir allir starfandi náms- og 

starfsráðgjafar í framhaldsskólum.  

Samkvæmt White og Kelly (2010) sjá nemendur í brotthvarfhættu margar 

hindranir á veginum fyrir því að útskrifast. Náms- og starfsráðgjafar er í lykilstöðu 

að hjálpa nemendunum að komast framhjá eða yfir þessar hindranir og leiða 

aðferðir gegn brotthvarfi. Þetta geti þeir til dæmis gert með því að kenna 

námstækni, sjálfsstyrkingu og tímastjórnun þar sem lögð er áhersla á sterkar hliðar 

hvers og eins. Markmiðið hljóti alltaf að vera að nemendur öðlist viðhorf, 

þekkingu og færni sem verði þeim til góðs þannig að þeir nái góðum árangri í 

náminu.  

Frammistaða nemenda ræðst oft af viðhorfum þeirra til náms og skóla og þeim 

vinnubrögðum sem nemandinn notar í náminu. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í 

því að kenna árangursrík vinnubrögð í námi og skapa jákvæðni gagnvart skóla er 

því mjög mikilvægt í þessu sambandi. 

 

1.2 Áhrifaþættir á árangur í námi 

Eins og áður hefur komið fram er námsleiði ein af höfuðástæðum brotthvarfs. 

Fæstir hafa gaman af öllu sem gera á í skóla en margir láta ekki leiðann hafa áhrif 
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á það hvernig þeir vinna verkin á meðan aðrir hafa sig tæplega í að gera það sem 

þeim er sagt. Námsleiði sem kemur fram í óvirkni nemendanna kemur til langs 

tíma óhjákvæmilega niður á frammistöðu þeirra. Oft og tíðum sjá þessir nemendur 

engan tilgang með skóla, það eykur enn á leiða þeirra og óvirkni og kemur fram í 

minnkaðri einbeitingu þeirra og truflandi hegðun (Kanevsky og Keighley, 2003). 

Eccles og Wigfield (1997) segja að á unglingsárum aukist þörf nemenda fyrir 

sjálfstæði en á sama tíma minnki tækifæri þeirra í skólanum til að ráða hvernig 

þeir vinna verkefni og meiri stýring verði í náminu. Ekki sé óeðlilegt að þetta geti 

leitt til minnkandi áhuga og jafnvel námsleiða hjá einhverjum nemendum.  

Samkvæmt Rothman (1990) segir helmingur 13 ára nemenda í USA að þeim 

leiðist að minnsta kosti helming tímans sem þeir séu í skólanum. Margir af 

þessum nemendum segjast velja að gera ekki skólaverkefni eða gera þau ekki eins 

vel og þeir gætu því þeim finnst verkefnin tilgangslaus og leiðinleg. Delisle 

(1992) hefur skipt þessum hópi nemenda í tvo flokka, annars vegar þá sem vinna 

ekki (non producers) og þá sem sjá ekki árangur (under-achievers). Í fyrrnefnda 

hópnum eru þeir nemendur sem gætu unnið verkefnin sín vel en gera það ekki 

vegna þess að þeir sjá ekki tilganginn með þeim og/eða finnst þau leiðinlegt en í 

þeim síðarnefnda eru þeir nemendur sem gengur illa í námi og hafa lítið álit á sér 

sem námsmönnum (Kanevsky og Keighley, 2003).  

Í erlendum rannsóknum kemur fram að nemendum finnist skólinn ekki nógu 

áhugaverður, kennararnir standi á sínum stað við töfluna og tali og þeim sé alveg 

sama hvort einhver sé að hlusta. Oft virðist sem þeir hugsi bara um að komast í 

gegnum daginn. Nemendum finnst eins og frammistaða þeirra skipti engu máli og 

verða því metnaðarlausir og missa áhugann á náminu (Balfanz, 2007; Bridgeland 

o.fl., 2006).  

Ekki er líklegt að nemendum sem eru námsleiðir og skortir áhuga fyrir 

viðfangsefnum skólans líði vel í skólanum eða leggi sig þar fram. Við það að bíða 

sífelldra ósigra í skólanum fyllast þeir vantrú á eigin getu og fara að trúa því að 

þeir geti ekki lært og sjá þar af leiðandi engan tilgang með námi. En það er einmitt 

önnur meginástæða brotthvarfs úr framhaldsskólum samkvæmt ofangreindum 

rannsóknum (Azzam, 2007; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 

2002).  
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Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jón Torfa Jónssonar (2002) kemur fram 

að nemendum sem hafa litla trú á sjálfum sér sem námsmönnum er mun hættara 

við að klára ekki framhaldsskóla. Er það sama niðurstaða og hjá Rumberger 

(1987) en samkvæmt rannsókn hans er þeim sem hafa lítið sjálfsálit og litla trú á 

eigin færni mun hættara við að hverfa brott frá námi en öðrum. 

Albert Bandura (1997) kom fram með hugtakið trú á eigin færni (self efficacy) 

og setti fram kenningu sínu um það. Í henni segir að trú á eigin færni vísi til 

þeirrar skoðunar sem einstaklingur hefur á því hvað hann geti og hvað hann geti 

ekki. Þessi trú hafi áhrif á hvernig verkefni einstaklingurinn velur sér, hversu 

mikið hann leggur sig fram við verkefni og hversu mikið úthald hann hafi. Því 

meiri trú sem einstaklingur hafi á sjálfum sér þeim mun erfiðari verkefni velur 

hann sér, leggur sig meira fram og hefur meira úthald. Þetta þýðir þá líka að því 

minni trú sem einstaklingur hefur á sjálfum sér því auðveldari verkefni velur hann 

sér og því minna úthald hefur hann. Einstaklingar sem hafa litla trú á sjálfum sér 

telja að verkefni séu flóknari en þau eru og eru því kvíðnari fyrir verkefnum en 

þeir sem hafa meiri trú á sjálfum sér. Þetta heftir þá í að finna lausnir á því 

hvernig best sé að leysa verkefnin.  

Bandura (1977) telur að trú einstaklings á eigin færni hafi oft meira forspárgildi 

um hegðun hans en það sem hann raunverulega er fær um að gera. 

Einstaklingurinn sjálfur trúir því að hann geti ekki framkvæmt verkefnin, telur 

sjálfum sér trú um að þau séu of flókin fyrir hann og verður af þeim hugsunum 

kvíðinn og illa búinn undir að takast á við verkefnin. Það sem talið er að hafi mest 

áhrif á trú einstaklings á eigin getu er fyrri frammistaða en góð fyrri frammistaða 

eykur trú á eigin getu á meðan slök fyrri frammistaða dregur úr henni. Nemendum 

sem gengur illa að fást við skólaverkefni ár eftir ár fara smátt og smátt að trúa því 

að þeir geti ekki lært, hætta að reyna og missa áhugann á námi (Bandura, 1977).  

Það sem greinir sundur áhugasama nemendur og áhugalausa er til dæmis 

viðhorf þeirra til skóla og kennara, hvatning, sjálfsagi og áhugahvöt (McCoach og 

Siegle, 2003). Áhugahvöt (motivation) er viljinn til að læra. Nemandi sem hefur 

sterka áhugahvöt getur ekki stillt sig um að læra tiltekið fag, nemandi sem hefur 

veika áhugahvöt getur ekki fengið sig til þess hvað sem kennarinn segir eða gerir. 

Hvatning til að læra er að sjá tilgang með námi og vera tilbúinn að leggja á sig það 

sem þarf til að ná árangri. Áhugahvöt er oft skipt í innri og ytri áhugahvöt. 
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Nemandi sem stjórnast af innri áhugahvöt segist glíma við námsefni af því að það 

er skemmtilegt, krefjandi eða gefandi í sjálfu sér á einhvern annan hátt (Eggen og 

Kauchak, 2004; Stipek, 1993).  

Samkvæmt Kyriacou (1991) felur innri áhugahvöt í sér að athöfn höfðar til 

okkar á einhvern hátt og fær okkur til að líða vel án þess að hafa endilega eitthvað 

annað upp á sig. Hægt er að vekja innri áhuga með því að velja verkefni sem 

tengjast reynsluheimi nemendanna og vekja þannig áhuga þeirra. Einnig er 

áhugavekjandi að leyfa nemendum að vinna verkefni um eitthvað sem þeir hafa 

áhuga á þar sem að í innri áhugahvöt felst að nemendur læri fyrir sjálfa sig en ekki 

aðra.  

Aðferðir sem byggja á ytri áhugahvöt gera ráð fyrir að viðleitni og velgengni 

leiði til verðlauna og forréttinda. Viðurkenning frá fullorðnum (foreldrum eða 

kennara) er öflug ytri áhugahvöt. Viðurkenningin stuðlar að meiri áhuga og auknu 

sjálfstrausti hjá nemendum og getur verið upphafið að því að þeir sjái tilgang í að 

standa sig vel í náminu. Auðvelt er að ofnota viðurkenningu sem áhugahvöt og 

reyndar er talsverð hætta á að kennarar geri það. Ofnotkun getur leitt til þess að 

nemendur verða háðir því að fá umbun fyrir öll unnin verk (Kyriacou, 1991).  

Carol Dweck (1999) sem hefur rannsakað áhugahvöt og árangur í 30 ár segir 

að annað hvort trúi einstaklingar því að ákveðnir eiginleikar í fari fólks séu 

óbreytanlegir eða að hægt sé að breyta þeim. Þannig geri festukenning (entity 

theory) ráð fyrir að áhugahvöt sé meðal þeirra eiginleika í fari einstaklinga sem 

séu meðfæddir og óbreytanlegir. Hin kenningin, vaxtarkenningin (incremental 

theory) geri ráð fyrir að allir eiginleikar séu hæfni sem hægt sé að rækta og þróa 

með sér. Lengi vel var festukenningin ráðandi og stutt er síðan farið var að líta á 

mikilvægi þess að horfa á þessa þætti úr frá vaxtarkenningunni. 

Kennarar geta haft mikil áhrif á það hve mikinn áhuga nemendur hafa á 

náminu og hve mikla ábyrgð þeir taka. Augljóst er að kennari sem aðhyllist 

vaxtarkenningu hefur önnur viðhorf til nemenda sinna en sá sem aðhyllist 

festukenningu. Samkvæmt Selley (1999) geta kennarar með jákvæðu viðhorfi haft 

áhrif á marga nemendur hvað áhuga varðar þótt árangur náist ef til vill aldrei með 

alla. Frá upphafi er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvaða kennsluaðferðir eru 

áhugahvetjandi. Sumar aðferðir sem vekja áhuga eru ekkert annað en góð 

kennslutækni, til dæmis það að öll börn fái tækifæri til að vera með á sínum 
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forsendum Áhugahvöt og ábyrgðarkennd geta sameiginlega styrkt hvora aðra og 

eru forsenda fyrir því að nemendur geti verið sjálfstæðir í námi (Selley, 1999).  

Kenning Bandura um trú á eigin færni er talin hafa mikla þýðingu í náms- og 

starfsráðgjöf þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að trú einstaklinga á eigin færni 

hefur ekki síður áhrif á náms- og starfsval einstaklinga en áhugi. Komið hefur í 

ljós að með sértækum aðgerðum svo sem sjálfstyrkingu, sjálfsþekkingar-

verkefnum og aukinni náms- og starfsfræðslu er hægt að auka trú einstaklinga á 

færni sinni. Með aukinni sjálfsþekkingu verða einstaklingar færari til að velja nám 

og störf sem hæfa þeim og takast á við þær áskoranir sem því fylgja að ná 

markmiðum sínum. Í sjálfsþekkingunni felst meðal annars að vita hvaða aðferðir 

eða námstækni og námsvenjur geta leitt til betri árangurs í námi (Betz, Harmon og 

Borgen, 1996; Betz, 2004).  

Credé og Kuncel (2008) segja að þeir nemendur sem tileinka sér góða 

námstækni (study skills) og námsvenjur (study habits) séu líklegri til að ná góðum 

árangri í bóknámi. Í bókinni Becoming a Master Student (Ellis, 2011) er að finna 

margar fjölbreytilegar aðferðir til að gera nám auðveldara. Þar á meðal má finna 

kennslu í glósutækni, lestrartækni, minnistækni, tímastjórnun og því að læra fyrir 

próf og flokkast þetta undir námstækni. Góð námstækni er sú aðferð sem skilar 

þeim sem notar hana árangri en hver og einn verður að finna hvaða aðferð hentar 

hverju sinni.  

Námstækni hentar ekki síst nemendum sem eiga í erfiðleikum með nám en best 

er að læra nokkrar aðferðir og prófa þær til að finna þá sem hentar og er 

sjálfsþekking mikilvæg í þessu sambandi, það er að vita hvað manni finnst bera 

árangur við lærdóm og hvað ekki. Ekki er nóg að kunna námstækni heldur þarf að 

nota hana til að hún skili árangri. Margir nemendur upplifa sig illa sem námsmenn 

þegar þeir fá lágar einkunnir og getur það leitt til brotthvarfs úr skóla. Með því að 

tileinka sér námstækni og góðar námsvenjur svo sem að setja sér markmið, takast 

á við vandamál og leysa þau og venja sig á að fylgjast með í kennslustundum er 

hægt er að minnka líkur á slæmri upplifun og brotthvarfi (Ellis, 2008).  

Paden og Stell (1997) segja að þeir sem skipuleggi tíma sinn vel séu líklegri til 

að ná betri árangri í námi en þeir sem gera það ekki. Samkvæmt Ellis (2011) veitir 

það að vera skipulagður meira frelsi. Sá sem skipuleggur sig vel hefur yfirleitt 

meiri frítíma. Góð skipulagning er sveigjanleg svo að hægt sé að breyta áætlunum 
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án þess að líða illa yfir því. Tímaskipulagning á að leiða til þess að maður komi 

því sem þarf að gera í verk en hafi samt sem áður tíma til að lifa lífinu. Góð 

skipulagning á ekki að leiða til streitu eða kvíða heldur til betri yfirsýnar og meiri 

rósemi. Skipulagning hentar fólki misvel og hentar þeim vel sem eru vanir að gera 

lista og fást við smáatriði. Allir geta vanið sig á að vera skipulagðir og 

nauðsynlegt er að muna að hægt er að skipuleggja sig á marga mismunandi vegu. 

Gefa þarf skipulagningu tækifæri og prófa mismunandi aðferðir og reyna að 

aðlaga þær að hverjum og einum (Ellis, 2011).  

Balduf (2009) sem gerði rannsókn á háskólanemendum í Bandaríkjunum sem 

höfðu lækkað mjög mikið í einkunnum síðan í grunnskóla komst að því að 

nemendurnir sjálfir kenndu um þáttum eins og ónógum undirbúningi í 

framhaldsskóla (high school) og nefndu þeir sem dæmi lélega tímastjórnun, skort 

á sjálfsaga og áhugaleysi á náminu. Þessir nemendur töluðu um leiðir til úrbóta 

meðal annars að leggja þyrfti meiri áherslu á að kenna tímastjórnun, námstækni og 

markmiðssetningar.  

Í MA-ritgerð Lóu Hrannar Harðardóttur (2010) kemur fram að viðmælendur 

hennar sem allir eru afburðanemendur við Háskólann í Reykjavík telja sig ekki 

skipulagða en hafa samt góða heildarsýn yfir hvað þeir þurfa að gera á hverjum 

tíma. Það sem þessir nemendur áttu sameiginlegt var að mæta vel, hlusta og glósa 

en ekki síst að passa sig á því að vinna jafnt og þétt yfir önnina til dragast ekki 

aftur úr. Góð vinnubrögð og námsvenjur eins og það að skipuleggja tíma sinn vel 

og læra jafnt og þétt yfir önnina er líklegra til að skila góðum árangri en að læra 

einungis stuttu fyrir próf.  

Í ritgerð Hjördísar Árnadóttur og Ólafar Húnfjörð Samúelsdóttur (2009) eru 

niðurstöður könnunar á viðhorfum framhaldsskólanemenda á því hvort símat eða 

lokapróf sé betri námsmatsaðferð. Þó rannsóknin sé lítil, eða aðeins 19 nemendur, 

er áhugavert að skoða niðurstöður. Allir nemendur svara því til að símatsáfangar 

henti þeim betur og segja þau ástæðuna vera að þá sé jafnara vinnuálag yfir 

önnina. Af 19 nemendum segjast 17 mæta betur í símatsáfanga auk þess sem flest 

þeirra telja að þau skilji efnið betur í símatsáföngum, þau fái þar hærri einkunnir 

og símatið gefi réttari mynd af þeim nemendum sem virkilega leggi sig fram. Þau 

telja að lokapróf valdi meira stressi og gefi ekki eins góða mynd af því sem 

nemendur raunverulega kunna. Höfundar telja að niðurstöður rannsóknarinnar 
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staðfesti það sem þeir töldu að lokapróf séu ekki endilega besti mælikvarðinn á 

getu nemenda og að almennt séu nemendur ánægðari með að vera í 

símatsáföngum. 

Það getur verið einstaklingsbundið hvað teljast góð vinnubrögð í námi og hægt 

er að ná góðum árangri í námi án þess að nota góð vinnubrögð. Ekki hefur verið 

hægt að sýna með rannsóknum að vönduð vinnubrögð skili alltaf betri árangri í 

námi en slök, en eðlilegt er að álykta að þeir nemendur sem tileinka sér í 

aðalatriðum skilvirk og vönduð vinnubrögð og námsvenjur séu líklegri til að ná 

góðum árangri í námi (Nonis og Hudson, 2010). Nemendum gengur hins vegar 

misvel að tileinka sér árangursrík vinnubrögð, sumir virðast hafa meiri aga á 

sjálfum sér en aðrir og því virðist sjálfsagi skipta miklu máli þegar kemur að því 

að taka upp góð vinnubrögð.  

Paul R. Pintrich er einn af þeim sem setti fram hugtakið self regulation og 

skilgreindi merkingu þess í menntun (Schunk, 2005). Self regulation, sem ég hef 

kosið að þýða sem sjálfsagi, er notað um aðferð í námi sem felst í því að hafa 

stjórn á hugsunum sínum, tilfinningum og gerðum og beina þeim að því að ná 

ákveðnum markmiðum (Schunk, 2002).  

Aðferðin er ferli sem felst í því að setja sér markmið og reyna að ná þeim. Búin 

hafa verið til nokkur líkön af aðferðinni en í megindráttum eru þau eins þar sem 

fyrst er forhugsun eða áætlun (forethought) sem þýðir að þá er markmið sett og 

ákveðið hvað eigi að gera til að ná markmiðinu. Næst í ferlinu er stjórn á 

frammistöðu (performance control) að fara eftir því sem ákveðið var og fylgjast 

með frammistöðu. Að lokum er svo sjálfs- og endurmat (self reflection) sem felst í 

því að meta hvort árangur hafi náðst og hvort hægt sé að breyta aðferðum í þeim 

tilgangi að ná betri árangri (Schunk, 2002).  

Aðferðin byggir á markmiðssetningu og skipulagningu í þeim tilgangi að 

einstaklingurinn nái markmiði sínu, fylgist með eigin frammistöðu og hafi með 

þessum hætti stjórn á námi sínu. Við það að ná betri árangri í námi fær nemandinn 

hvatningu til að gera enn betur og öðlast meiri trú á sjálfan sig sem námsmann 

sem færir honum aukið sjálfsálit (Schunk, 2002).  

Sjálfsagi sem ber árangur er sá sem fær nemandann til að sjá að þær aðferðir 

sem hann notar bæta frammistöðu hans og þannig er líklegra að hann noti þessar 

aðferðir áfram. Með batnandi árangri öðlast nemandinn meiri trú á eigin færni. 
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Með því að setja sér lítil markmið sem auðvelt er að ná er hægt að auka trú 

nemandans á eigin færni og stækka markmiðin smám saman. Nemandi sem nær 

góðum árangri með þessari aðferð öðlast þannig meiri trú á sjálfan sig, og verður 

oft áhugasamari um námið (Pintrich,2000).  

Sá sem hefur góðan sjálfsaga setur sjálfum sér skýr markmið og finnur 

raunhæfar leiðir til að ná þeim. Sjálfsaga fylgir athafnasemi því að 

einstaklingurinn framkvæmir það sem hann telur mikilvægt til að ná markmiðum 

sínum. Sjálfsagi er mjög tengdur viljastyrk því viljastyrk þarf til að sýna sjálfsaga. 

Sá sem sýnir sjálfsaga getur staðist freistingar og tekur skynsamlegar ákvarðanir 

sem leiða til góðrar niðurstöðu fyrir hann sjálfan (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

Með sjálfsaga nær einstaklingurinn stjórn á löngunum sínum og innri hvötum 

en sá sem hefur þannig stjórn á sjálfum sér hefur betri sjálfsmynd, meiri trú á 

sjálfum sér og skilur að hann ber sjálfur ábyrgð á gerðum sínum (Ásdís Hrönn 

Guðmundsdóttir, 2002). Eins og auðvelt er að sjá er sjálfsagi mjög mikilvægur í 

námi. Sá sem er þessum kostum búinn er líklegur til að leggja sig fram í námi og 

sinna því af kostgæfni.  

Beard og Senior (1980) segja að þegar trú á eigin getu, markmið og árangur 

einstaklingsins haldast í hendur verði hvatinn í námi mestur. Þeir benda einnig á 

að eldri nemendur hafi meiri áhuga og þrautseigju í námi enda hafi þeir haft tíma 

til að finna áhugasvið sitt og hafi með aldrinum áttað sig á því hvað er mikilvægt 

og hvaða vinnubrögð eru árangurrík í námi. Þeir segja einnig að ungir nemendur 

sem séu áhugasamir hafi ákveðið hvert þeir stefni og því sé augljóst að það að 

hafa ákveðið framtíðarstarf í huga leiði til betri árangurs í námi.  

Af þessu má draga þær ályktanir að náms- og starfsfræðsla geti skipt sköpum í 

því að hjálpa nemendum að setja sér langtímamarkmið og sjá þannig tilgang með 

námi.  

Markmið náms- og starfsráðgjafar er að auka sjálfsþekkingu einstaklinga, efla 

vitund um viðhorf, áhuga og hæfileika í þeim tilgangi að þeir njóti sín í námi og 

starfi (Menntamálaráðuneytið, 1998). Samkvæmt þessu eru markmið náms- og 

starfsráðgjafar að vinna gegn flestum af þeim ástæðum brotthvarfs sem nefndar 

hafa verið. 
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1.3 Náms- og starfsfræðsla 

Náms- og starfsfræðsla hefur þann tilgang að gera nemendur færari í því að 

mynda sér ákveðna stefnu um nám og starfsferil. Með því að kynna fyrir þeim 

framhaldsnám og vinnumarkað, þjálfa þá í að velja, gera áætlanir og taka 

ákvarðanir er líklegra að þeir velji sér nám og störf sem henta þeim. Þannig 

stuðlar náms- og starfsfræðsla að ánægðari námsmönnum og starfsmönnum með 

meiri starfsánægju og því má segja að hún sé til hagsbóta fyrir samfélagið í heild 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999).  

Markmið starfsfræðslu hérlendis sem erlendis eru að öðlast sjálfsþekkingu, 

könnun á námi og störfum og markmiðssetning og ákvarðanataka um nám og störf 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994). Til að ungmenni geti valið störf sem hæfa þeim 

þurfa þau að fá tækifæri til að kynnast störfunum af eigin raun auk þess sem 

könnun á störfum getur sýnt nemendum fram á tilgang náms (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000).  

Samkvæmt Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur (2008) benda allar rannsóknir eindregið 

til þess að náms- og starfsfræðsla hjálpi nemendum að taka ákvörðun um 

framhaldsnám. Í íslenskri rannsókn sem gerð var á nemendum í 10. bekk skólaárið 

1994-1995 kom í ljós að þeir hópar sem höfðu fengið starfsfræðslu voru mun 

líklegri til að vera búnir að velja sér námsbraut í framhaldsskóla auk þess sem þeir 

höfðu tekið marktækum framförum í ákvarðanatökustíl og skipulagðri 

starfshugsun. Þeir voru einnig þeirrar skoðunar að fræðslan sem þeir fengu um 

nám, störf og ákvarðanatöku hefði komið þeim að gagni við að ákveða hvað þeir 

vildu læra í framtíðinni. (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2008).  

Í skýrslu Menntamálaráðuneytisins (2007) kemur fram að efla þurfi náms- og 

starfsfræðslu í því skyni að minnka brottfall og vinna gegn hefðbundnum 

kynjahlutföllum í störfum. Fræðslan eigi að felast í því að hjálpa nemendum að 

finna hvar áhugi þeirra liggur svo þeir geti notað niðurstöðurnar til að velja nám 

og störf sem líklegt er að þeim falli í geð. Auk þess þurfi að sýna þeim með hvaða 

hætti þeir geti leitað sér upplýsinga um nám og störf.  
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Samkvæmt Sharf (2006) þarf árangursrík náms- og starfsfræðsla að fela í sér 

þrjá þætti en þeir eru sjálfsþekking, könnun á námi og störfum og 

markmiðssetning og ákvarðanataka um nám og störf. Í markvissri náms- og 

starfsfræðslu þarf því að þjálfa alla þessa þætti.  

Turner og Lapan (2004) segja að með því að þjálfa ungmenni í ákveðnum 

verkefnum verði þau líklegri til að geta haft áhrif á starfsþroska sinn og tekið 

réttar ákvarðanir á nauðsynlegum tímapunktum svo sem við lok grunn- og 

framhaldsskóla. Þessi verkefni eru:  

 Að þróa jákvæðar væntingar til starfa 

 Til að geta myndað sér skoðanir á störfum þurfa nemendur að taka þátt 

í sjálfstýrðum verkefnum um störf sem þeir skipuleggja sjálfir og setja 

sér markmið um, markmið sem þeir eru tilbúnir að leggja sig fram um 

að ná.   

 Læra árangursríka félagsfærni, og að geta lesið í vinnustaði og hegðun á 

þeim.  

 Öðlast sjálfsþekkingu tengda vinnumarkaði og hvað þarf til að passa 

þar inn.  

 Gera sér grein fyrir í hvaða atvinnugreinum áhugi þeirra liggur.  

 Vera studd til að ná árangri í námi og verða sjálfstæðir námsmenn 

(Turner og Lapan, 2004).  

Smith (2000) segir að það sé augljóslega skólanum í hag að nemendur fái tækifæri 

til að kynnast atvinnulífinu því við það sjái þeir frekar tilgang með náminu og 

öðlast persónulegan þroska. Kennarar hafi fundið fyrir auknum námslegum áhuga 

í bóklegum fögum og vaxandi sjálfstrausti hjá nemendum sem hafa unnið verkefni 

sem felast í því að kynnast störfum og atvinnulífinu. Verkefni sem felast í því að 

láta nemendur kynna sér iðngreinar gera þá jákvæðari fyrir skólanum og auka 

skilning nemenda á atvinnulífinu. Samkvæmt Smith (2000) þurfa kennarar og 

stjórnendur að vera hugmyndaríkir í því að samþætta námsgreinar og vera í góðu 

sambandi við fyrirtækin í nágrenni skólanna. Með þessu móti er hægt að koma við 

talsverðri starfsfræðslu. Niðurstaða Smith (2000) er að það eigi að vera skólanum, 

atvinnulífinu og samfélaginu öllu til hagsbóta að nemendum sé gert kleift að 

kynnast störfum svo líklegra sé að þeir velji sér menntun og störf sem henta 

hverjum og einum og verði því ánægðari og betri starfsmenn en ella. Hún talar 
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einnig um það vandamál sem við eigum við að glíma hér á landi að náms- og 

starfsráðgjafar séu mjög ásetnir í vinnunni sinni og geti því ekki sinnt náms- og 

starfsfræðslu sem skyldi. Því verði að vera mikið og gott samstarf milli náms- og 

starfsráðgjafa, kennara og skólastjóra í sambandi við starfsfræðslu.  

En hvaða vinnubrögð ættum við að kenna í grunnskóla? Hvað vinnubrögð eru 

kennd og hvernig finnst framhaldsskólanemendum að þjálfun þeirra í 

skipulögðum vinnubrögðum í grunnskóla hafi verið? Til þess að skoða þetta setti 

ég fram rannsóknarspurninguna Hvernig vinnubrögð og námsvenjur á 

grunnskólinn að leggja áherslu á til að búa nemendur sem best undir nám í 

framhaldsskóla? Reynsla 17 og 18 ára nemenda.  
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2 Aðferð 

Til að safna gögnum í þessa rannsókn voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir 

en ætlun þeirra er að dýpka skilning og þekkingu á því sem verið er að rannsaka. 

Eiginleiki þess sem rannsaka á er skoðaður með því að safna mismunandi gögnum 

svo sem viðtölum, þátttökuathugunum og lífssögum sem lýsa reynslu viðmælenda 

af rannsóknarefninu (Denzin og Lincoln 1998). 

Notaðar voru tvær eigindlegar rannsóknaraðferðir. Annars vegar Vancouver 

skólinn, fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð sem felst í einstaklingsviðtölum. Þar 

er gengið út frá því að sýn einstaklinga mótist af fyrri reynslu og því hvernig þeir 

túlka þá reynslu. Ferli rannsakandans í Vancouverskólanum má sjá á mynd 1. 

(fylgiskjal 5.). Hins vegar var notuð eigindlega rannsóknaraðferðin rýnihópar sem 

felst í viðtali við hóp. Það sem greinir rýnihópa frá öðrum hópviðtölum er að ekki 

er sóst eftir sameiginlegri niðurstöðu heldur er tilgangurinn að fá fram 

mismunandi skoðanir og viðhorf með því að hlusta á fólk tala saman (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003; Sóley S. Bender, 2003). Með því að nota tvær aðferðir 

fannst mér ég fá meiri vídd í rannsóknina en ef ég hefði aðeins notað 

einstaklingsviðtöl þar sem viðmælendur rýnihópanna skiptust á skoðunum og 

komu með mismunandi sjónarmið í sama viðtalinu.  

Aðferðirnar tvær sem ég notaði ganga báðar út frá því að með viðtölum og 

greiningu þeirra geti rannsakandi öðlast dýpri skilning á upplifun og reynslu 

tiltekins hóps gagnvart ákveðnu málefni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; Sóley S. 

Bender, 2003). Þar sem markmið rannsóknarinnar var einmitt að fá fram upplifun 

og viðhorf viðmælenda á því hvernig þeir hafi komið undirbúnir í framhaldsskóla 

þóttu mér þessar aðferðir henta minni rannsókn vel.  
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2.1 Viðmælendur 

Til að finna viðmælendur fékk ég aðstoð bæði frá náms- og starfsráðgjöfum 

framhaldsskólanna og kennurum þar. Aðeins einn viðmælanda þekkti ég en hina 

hafði ég aldrei talað við. Viðtölin fóru fram í framhaldsskólunum, á heimili mínu 

og á mínum vinnustað.  

Ástæðan fyrir því að ég valdi að taka viðtöl við nemendur á 2. og 3. námsári 

framhaldsskóla er sú að þeir eru komnir með nokkra fjarlægð á þá reynslu að 

byrja í framhaldsskóla. Ekki er talið gott að taka viðtöl við þá sem staddir eru í 

reynslunni sem rannsaka á. Betra er að viðmælendur geti litið yfir farinn veg og 

miðlað ígrundun sem ekki kemur fyrr en að reynslunni lokinni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Tiltölulega stutt er síðan 17 og 18 ára gamlir nemendur 

byrjuðu í framhaldsskóla og því fannst mér að þeir ættu auðveldlega að geta 

munið upplifun sína en einnig ígrundað hvað hefði betur mátt fara.  

Talað var við bæði stráka og stelpur til að fá sjónarhorn beggja kynja. 

Viðmælendur voru sjö stelpur og níu strákar sem komu úr tíu mismunandi 

grunnskólum. Í einstaklingsviðtölunum var talað við fimm 18 ára nemendur, tvo 

af náttúrufræðibraut og þrjá af verknámsbrautum. Einnig voru tekin tvo hópviðtöl 

eða rýnihópar, í sitt hvorum framhaldsskólanum, annars vegar með fimm 

viðmælendum og hins vegar sex. Viðmælendur í einstaklingsviðtölum voru:  

Freysteinn, 18 ára, náttúrufræðibraut. 

Snædís, 18 ára, náttúrufræðibraut. 

Sigurður, 18 ára, verknámsbraut. 

Hildur, 18 ára, á verknámsbraut. 

Gerður, 18 ára á verknámsbraut. 

Allir í rýnihópunum voru 17 ára nemendur á félagsfræðibraut.  

Í Rýnihóp 1 voru: Anna, Baldur, Davíð, Einar, Fjóla og Gústaf. 

Í Rýnihópur 2 voru: Elín, Fríða, Guðni, Hallur og Þór.  

Í töflu 1. (fylgiskjal 6.) eru gerð frekari skil á viðmælendum.  
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2.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Viðtölin fóru fram frá september 2010 til febrúar 2011. Unnið var að gagnasöfnun 

og gagnagreiningu samhliða enda er það í anda Vancouver skólans (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Í viðtölunum var lauslega stuðst við spurningalista með 

fyrirfram ákveðnum spurningum er varða viðfangsefni rannsóknarinnar (Sjá 

fylgiskjal 4.). Eins og fyrr segir voru þessar spurningar þó ekki notaðar beint 

heldur hafðar til hliðsjónar, ef á þyrfti að halda. Því er um að ræða svokölluð 

hálfstöðluð viðtöl en hvert þeirra tók um 40-45 mínútur.  

Gagnagreining rýnihópa og Vancouver skólans er mjög lík en greining hefst í 

báðum tilfellum í viðtalinu. Ef eitthvað er óljóst meðan á viðtalinu stendur er 

fengin staðfesting á hvernig beri að skilja það. Strax eftir viðtalið skrifar 

rannsakandi niður allt sem honum þótti athyglivert í umræðunum svo sem hverjir í 

rýnihóp tóku þátt og hverjir ekki eða ef viðmælandi fór úr jafnvægi við að ræða 

ákveðið atriði í einstaklingsviðtali. Þriðja stig gagnagreiningar felst í því að skrifa 

viðtalið niður orð frá orði og draga saman það sem þar kemur fram í þemu og 

undirþemu. Afrituðu viðtölin eru skoðuð aftur og aftur og borin saman við 

athugasemdir sem skrifaðar voru í viðtalinu eða strax eftir það. Loks eru flokkaðar 

saman þær setningar eða efnisgreinar sem eiga eitthvað sameiginlegt og geta því 

fallið undir sama þema. Þannig eru fundnir sameiginlegir þættir í öllum 

viðtölunum sem verða grunnurinn að niðurstöðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003; 

Sóley S. Bender, 2003). Yfirlit yfir þrep rannsóknarferlisins í Vancouver 

skólanum og í þessari rannsókn má sjá í töflu 2. (fylgiskjal 7.).  

Erfitt er að rita niður viðtöl rýnihópa og kom það í ljós við ritun á fyrri 

rýnihópnum. Þess var því sérstaklega gætt þegar seinna hópviðtalið var tekið að 

láta viðmælendur alltaf tala í sömu röð svo auðvelt væri að greina milli þeirra. 

Þrátt fyrir þetta var viðmælendum frjálst að fá orðið hvenær sem var ef þeir vildu 

bæta einhverju við og gerðu þeir það allnokkuð án þess að það kæmi að sök við 

ritun viðtalsins. Er þetta aðferð sem óhætt er að mæla með þegar tekin eru 

hópviðtöl.  

Til að gæta að siðfræði rannsókna er mikilvæg að kynna fyrir þátttakendum 

hvernig rannsóknin fer fram, út á hvað hún gengur og hvað verður gert við það 

sem út úr henni kemur (Sigurður Kristinsson, 2003). Í kynningarbréfinu mínu, 

sem 18 ára viðmælendur fengu og foreldrar 17 ára viðmælenda, kom fram um 
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hvers konar rannsókn væri að ræða og um hvað ætti að spyrja. Þar kom einnig 

fram að persónuupplýsingar kæmu hvergi fram, að viðmælandi gætu fengið að sjá 

niðurstöður og þær yrðu ekki birtar án samþykkis frá honum auk þess sem hann 

gæti hvenær sem er hætt þátttöku án útskýringa. Reynt var að fylgja fjórum 

höfuðreglum siðfræði en það er sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðarreglan og réttlætisreglan sem allar ganga út á það að vernda 

þátttakendur í rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsóknin var tilkynnt 

til Persónuverndar (S5103/2011) en fullrar nafnleyndar er gætt í allri umfjöllun og 

nöfnum viðmælenda breytt.  

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum byggist á því hve vel rannsakanda tekst til 

við að setja fram trúverðugar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Til að 

tryggja sem best réttmæti sýndi ég meðrannsakendum mínum greiningarlíkönin 

og niðurstöðurnar. Ég bar undir þá, bæði í viðtalinu og þegar við skoðuðum 

niðurstöðurnar, hvort ég væri að skilja þeirra upplifun rétt og fékk þeirra skoðanir 

á framsetningu minni.  

Áreiðanleiki snýst um að hve miklu leyti aðrir rannsakendur fái sömu 

niðurstöður ef þeir noti sömu rannsóknaraðferð (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Til 

þess að svo geti orðið mega mínar eigin skoðanir og viðhorf ekki lita niðurstöður. 

Ég vissi því að ég þyrfti að vera stöðugt á verði gagnvart eigin viðhorfum og vera 

gagnrýnin á greiningu mína og túlkanir svo að fyrri skoðanir mínar lituðu ekki 

niðurstöðuna.   
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3 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í fimm meginþemu og 20 undirþemu og má 

sjá þau í töflu 3. (fylgiskjal 8.). 

Fyrsta þemað er munur á grunn- og framhaldsskóla. Þar kemur fram að flestir 

viðmælendur upplifðu viðbrigði af einhverju tagi við það að hefja nám í 

framhaldsskóla. Viðbrigðin fólust helst í því að gerðar eru meiri kröfur um 

sjálfstæð vinnubrögð og eigin ábyrgð á náminu í framhaldsskóla en í grunnskóla. 

Ekki virðist skipta máli hvort viðmælendur telji sig hafa komið vel eða illa 

undirbúna inn í framhaldsskóla, þeim ber saman um að gott hefði verið í efstu 

bekkjum grunnskóla að hafa kröfur svipaðar og eru í framhaldsskólanum.  

Næsta þema er námsvenjur og vinnubrögð þar sem fjallað er um sérstakar 

aðferðir og vinnubrögð í námi sem ætlað er að hjálpa nemendum til að muna 

betur, skipuleggja sig betur eða halda betur athygli í kennslustundum. Niðurstöður 

benda til að almennt virðist viðmælendur ekki nota námstækni skipulega. Voru 

þeir almennt neikvæðir gagnvart því að nota tímastjórnun og læra lestrartækni en 

töldu að leggja ætti meiri áherslu á ritgerðarsmíð og glósutækni í grunnskólum. 

Þeir viðmælendur sem notuðu námstækni af einhverju tagi voru þó jákvæðari fyrir 

því að kenna ætti þessa þætti í grunnskóla en hinir sem ekki notuðu námstækni.  

Þriðja þemað var námsmat. Þar báru viðmælendur saman námsmatsaðferðir 

það er hvernig væri að vera annars vegar í símatsáföngum og hins vegar í 

áföngum með lokapróf sem gilda stóran hluta af lokaeinkunn. Upplifun langflestra 

viðmælenda var sú að símat væri betri leið til námsmats en stór lokapróf. Samt 

sem áður vildu viðmælendur hafa stór lokapróf í grunnskólum en blandað 

námsmat það er bæði símat og stór lokapróf í framhaldsskólum.  

Þemað áhugahvöt og tilgangur náms fjallar um það hvernig hægt sé að auka 

áhuga nemenda á námi og fá þá til að sjá tilgang með því að læra. Viðmælendur 

voru flestir á því að ástæður námsleiða væri að finna í einhæfum kennsluaðferðum 

og röngum aðferðum kennaranna. Til að nemendur sjái tilgang með námi þarf að 

kynna fyrir þeim nám og störf í grunnskóla og hjálpa þeim að hafa ákveðið nám 
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að stefna að í framhaldsskóla. Tengist þetta mjög síðasta þemanu náms- og 

starfsfræðsla. Viðmælendur voru mjög jákvæðir gagnvart náms- og starfsfræðslu,  

sérstaklega starfskynningum og töldu að þær gætu aukið áhuga og jákvæðni 

nemenda. Allir viðmælendur litu á starfskynningar sem góðan kost og töldu að 

þær gætu aukið áhuga og jákvæðni nemenda og hjálpað þeim að finna framtíðar- 

nám eða starf.  

3.1 Munur á grunnskóla og framhaldsskóla 

Þegar viðmælendur voru beðnir að bera saman grunnskóla og framhaldsskóla og 

spurðir í hverju mesta breytingin við það að byrja í framhaldsskóla hafi verið 

fólgin fannst sumum lítill munur, aðrir lögðu áherslu á að gerðar væru meiri 

kröfur í grunnskólanum og nokkrir töldu mikilvægt að hafa sjálfsaga og því þyrfti 

að þjálfa nemendur í honum strax í grunnskóla.  

Minni munur en margir halda. Flestir viðmælendur voru á því að þeir hafi 

upplifað nokkur viðbrigði þegar þeir byrjuðu í framhaldsskóla en þó ekki allir. 

Sumir viðmælenda sögðust hafa verið mjög vel undirbúnir fyrir 

framhaldsskólanám og að í þeirra grunnskólum hafi verið krafist svipaðra 

vinnubragða og í framhaldsskólanum. Sigurður taldi að hann hafi ekki þurft að 

taka upp nein ný vinnubrögð í framhaldsskólanum: „...allt voðalega svipað.“  

Þar sem ég vildi fá viðmælendur mína til að bera saman upplifun sína af 

grunnskóla og framhaldsskóla skoðaði ég úr hvernig grunnskólum þeir komu. 

Bakgrunnur viðmælenda minna er talsvert ólíkur þar sem þeir koma ýmist úr 

fámennum sveitaskólum, úr litlum þorpum eða stórum þéttbýlisskólum með 

nokkur hundruð nemendum. Langflestir voru jákvæðir út í gamla grunnskólann 

sinn en nokkrir voru verulega ósáttir og töldu ástæðuna fyrir viðbrigðum við það 

að byrja í framhaldsskóla vera slakan undirbúning úr grunnskóla. Dæmi um það 

voru Þór og Hallur sem báðir komu úr fámennum skólum. Hallur sagðist hafa 

komið illa undirbúinn úr grunnskóla bæði námslega og í vinnubrögðum. Sagði 

hann það sína skoðun að allt væri gert miklu einfaldara í framhaldsskólanum og 

að kennslan þar væri mun betri en í grunnskólanum sínum. Þór var sammála þessu 

og taldi að kennslu í sínum grunnskóla hafi á margan hátt verið ábótavant og því 

hafi hann ekki komið nógu vel undirbúinn í framhaldsskólann.  
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Ekki voru allir sammála því að viðbrigðin væru vegna lélegs undirbúning úr 

grunnskóla en um það sagði Hildur: „... mér fór að finnast þetta svolítið létt sko... 

miðað við grunnskólann...“ Freysteinn, sem taldi sig mjög vel undirbúinn úr 

grunnskóla og vanan vinnubrögðum sem skiluðu góðum árangri, sagði að 

viðbrigðin við að byrja í framhaldsskóla hafi verið þau að námið væri miklu meiri 

vinna. Það virtist því ekki skipta meginmáli hvort viðmælendur voru ánægðir með 

grunnskólann sinn eða ekki, flestir upplifðu einhver viðbrigði við það að hefja 

nám í framhaldsskóla. 

Meiri kröfur. Næstum allir töldu að gerðar væru meiri kröfur til nemenda í 

framhaldsskólum en í grunnskólum. Anna sagði um auknar kröfur: „miklu meira 

að glósa í framhaldsskólanum.“ Baldur taldi mestu viðbrigðin felast í auknum 

kröfum í stærðfræði. Um það sagði hann: 

...það var eiginlega búið að kenna okkur í 8. og 9. bekk algjörlega 

vitlausa leið til að nota til dæmis samasemmerki og svoleiðis... allt í 

einu fór maður að nota þetta sem maður lærði í grunnskólanum  á 

prófum og þá fékk maður mínus, var dreginn niður fyrir að nota þetta 

vitlaust og eitthvað. Það tók svolítið langan tíma að venja mig á 

aðferðirnar og hvernig ætti að nota merkin og þannig. 

Margir sögðu að í framhaldsskólanum væru gerðar meiri kröfur til nemenda um 

sjálfstæð vinnubrögð og að þeir bæru sjálfir ábyrgð á námi sínu. Í grunnskólanum 

væru nemendur mataðir of mikið á upplýsingum og ekki ætlast til þess að þeir 

bæru sjálfir ábyrgð á námi sínu. Það væri slæmt þegar þeir kæmu í 

framhaldsskólann að of mikið væri skipulagt fyrir nemendur í grunnskólum. Það 

væri ekki gott þar sem kröfurnar í framhaldsskólum væru þær að fólk sæi um þetta 

sjálft.  Gerður sagði: „Já og þess vegna segi ég að grunnskólinn þurfi frá svona 

8.-10. bekk að venja mann á það að gera þetta sjálfur.“  

Þegar spurt var um heimanám og upplýsingakerfið Mentor þar sem hægt er að 

sjá hvað eigi að læra og margir grunnskólar nota, kom í ljós að flestir sem þekktu 

kerfið fannst það þægilegt. Hins vegar er ekkert slíkt kerfi í þeim 

framhaldsskólum sem viðmælendur mínir komu úr og því þurfa þeir sjálfir að bera 

ábyrgð á því að muna eftir heimanámi. Sigurður sagði um heimanámið og eigin 

ábyrgð: „Í grunnskóla fer maður bara á Mentor og sér hvað maður á að læra 

heima en þarna verður bara að sjá um það sjálfur sko. ...og það eru bara þín 
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mistök að læra ekki.“ Flestum bar saman um að í framhaldsskólanum væri ætlast 

til sjálfstæðari vinnubragða og að nemendur treystu á sig sjálfa í stað þess að leita 

til kennarans. Sumum fannst gott að þurfa að bera ábyrgð á námi sínu. Davíð 

sagði: „Okkur er treyst til að sjá um þetta sjálf. Í grunnskóla er svo mikil 

forræðishyggja í gangi og það hérna og mér finnst það skipta miklu máli að vera 

búin að taka skrefið frá því.“ 

Sjálfsagi. Nokkrir viðmælenda töluðu um aukinn sjálfsaga sem nauðsynlegan þátt 

í námi á framhaldsskólastigi. Þau atriði sem viðmælendur nefndu þessu til 

staðfestingar voru að þeir fylgdust betur með í kennslustundum en þeir hafi gert í 

grunnskóla og leggðu sig betur fram í náminu vegna þess að nú gætu þeir fallið.  

Gerður taldi að betra hefði verið fyrir sig að hafa sýnt meiri sjálfsaga þegar hún 

byrjaði í framhaldsskóla. Hún segist hafa þjálfað upp sjálfsaga á þessum tæpum 

þremur árum sem hún hefur verið í framhaldskóla og hefði viljað gera það fyrr: 

„Þetta er bara svona sjálfsagi sem maður verður að pikka upp sjálfur skilurðu.“ 

Hún sagði að velgengni í námi snérist að mörgu leyti um sjálfsaga og því fyrr sem 

maður þjálfaði hann upp þá yrði allt miklu auðveldara. Aðspurð hvernig hún 

þjálfaði sjálfsaga sagði Gerður: „Bara með því að taka eitt skref í einu. ...til dæmis 

reyna að læra heima í eitt og eitt skipti og svo allaf meira og meira. Þetta er svo 

persónulegt...“ Þessir viðmælendur voru sammála um að þeir bæru sjálfir ábyrgð 

á námi sínu og frammistöðu en þeir töldu að þannig væri því alls ekki varið með 

alla nemendur framhaldsskólans. Freysteinn sagði: „  … það náttúrulega reyna 

allir að kenna öðrum um já, einhverjum öðrum en á endanum kemur það niður á 

þeim. Þetta er spurning bara um hvað mikið þú nennir að leggja á þig.“  

3.2 Námsvenjur og vinnubrögð 

Spurt var um hvort ætlast hafi verið til ákveðinna vinnubragða í grunnskóla 

og/eða þau kennd og ef svo var ekki hvort ástæða væri til að leggja meiri áherslu á 

þau. Almennt voru viðmælendur ekki mjög jákvæðir gagnvart notkun á 

skóladagbók og/eða tímastjórnunartöflu nema þeir sem notuðu þessi hjálpartæki. 

Fæstir mundu eftir að þeim hafi verið kennd lestrar- eða minnistækni í grunnskóla 

og meirihluti viðmælenda taldi að það skipti ekki máli. Hins vegar voru langflestir 

viðmælendur á því að leggja ætti meiri áherslu á glósur og ritgerðarsmíð í 
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grunnskóla þar sem gott væri að þjálfa slík vinnubrögð fyrir framhaldsskólann því 

þar væri hvort tveggja mikið notað. 

Skóladagbók. Allir viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir notuðu eða hefðu 

einhverntímann notað skóladagbók. Rúmlega helmingur viðmælenda hafði notað 

skóladagbók í grunnskóla en þó fæstir þeirra sem höfðu aðgang að 

upplýsingakerfinu Mentor. Aðeins tveir viðmælendur notuðu ennþá skóladagbók 

og meirihluti viðmælenda var þeirrar skoðunar að ekki væri þörf á því að nota 

hana. Til dæmis voru flestir af félagsfræðibraut, hvort sem þeir voru vanir 

skóladagbók eða ekki, sammála um það að heimanám væri svo lítið að ekki væri 

þörf á því að skrifa það niður. Baldur sagði aðspurður hvort hann notaði 

skóladagbók: „Nei ég hef ekki ennþá vanið mig á það sko ég fer stundum inn á 

facebook á kvöldin ef ég man ekki...“ Nokkrir höfðu notað skóladagbók í 

grunnskóla og gerðu það í upphafi framhaldsskólans en höfðu svo hætt því. Fjóla 

hafði alltaf notað skóladagbók í grunnskóla og gerði enn og Anna notaði 

skóladagbók í grunnskóla nema í efstu bekkjum. Eftir að hún byrjaði í 

framhaldsskóla fór hún aftur að nota skóladagbók: „Það er lang best að skrifa 

þetta niður því annars bara fær maður sjokk. ...hún er bara með betri námsbókum 

eða mikilvægari námsbókum sem ég nota.“ Nokkrir viðmælendur virtust sjá kosti 

þess að nota skóladagbók en gerðu það samt ekki án þess að þeir gætu skilgreint 

einhverja sérstaka ástæðu. Sigurður sem aldrei hafði notað skóladagbók sagði: 

„Maður ætti nátturulega að skrifa allt niður en ég gerði það ekki. Það væri betra 

að skrifa þetta niður en ég gerði það ekki...notaði aldrei skóladagbók.“ Davíð var 

vanur Mentor í grunnskóla en hafði prófað að nota skóladagbók fyrst eftir að hann 

byrjaði í framhaldsskóla. Um það sagði hann:  

Ég fór að nota skóladagbók í fyrra og var rosalega hrifinn af því en ég 

á ennþá eftir að kaupa skóladagbók fyrir árið í ár en það er rosalega 

gott. Ég notaði aldrei neitt svona í grunnskóla þá notaði ég alltaf bara 

Mentor en mér finnst rosalega gott að skrifa þetta niður. 

Tímaskipulag. Þegar skoðað var hvort viðmælendur hefðu notað skipulagstöflu til 

tímastjórnunar kom í ljós að það voru ekki margir sem þekktu til 

tímastjórnunartöflu. Þó höfðu nokkrir viðmælendur prófað einhverskonar 
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tímastjórnun með misjöfnum árangri. Snædís var sú eina sem notaði 

skipulagstöflu reglulega en reyndar aðeins í prófatíð og um það sagði hún:  

 

Þegar ég byrja í prófunum, … fæ ég mér alltaf svona stundaskrá, 

stundatöflu bara yfir allan daginn og skrifa alltaf niður svona. 

…klukka 9-10 er ég að læra stærðfræði, eftir það fer ég og fæ mér að 

borða og skokka svo fer ég að læra þetta og þetta og þá er bara allur 

dagurinn bara skrifaður niður. Þótt að ég kannski fylgi henni ekki 

alveg 100%. 

Anna fór að nota tímaskipulag fyrir einn dag í einu eftir að hún byrjaði í 

framhaldsskólanum og fannst það „rosalega gott“ að skrifa bæði inn námið og líka 

það sem þyrfti að gera yfir daginn. Gerður var ein þeirra sem notað hafði 

skipulagstöflu en gefist upp á því: „... mig langar að aga mig í að vera skipulögð 

alla önnina.“ Hún var á því að nota ætti skipulagstöflur í grunnskólum, láta 

nemendur skipuleggja sig meira sjálfa og jafnvel búa sjálfa til skipulagstöflu. 

Aðrar ástæður en skortur á aga voru hjá hinum sem gefist höfðu upp á því að nota 

tímastjórnunartöflur. Sem dæmi um það var Davíð en hann sagði: „Ég setti upp 

svona töflu í prófatíðinni núna en svo stóð ég nú ekkert við hana.“ Sama máli 

gegndi um Einar og Freystein en þeir höfðu verið látnir gera skipulagstöflu í 

námstækni á 1. ári en fóru ekkert eftir henni. Ástæðuna sagði Einar vera: „ ...mér 

fannst það bara óþægilegt.“ Freysteinn sagðist ekki þurfa svona, hann væri alltaf 

búinn að skipuleggja sig í huganum.  

Glósutækni. Næstum allir viðmælendur voru sammála um það að mun meira 

þyrfti að glósa í framhaldsskóla en í grunnskóla. Svörin um það hvort þyrfti að 

glósa mikið í framhaldsskóla voru til dæmis „óhemjumikið“ , „miklu meira“ og 

„alveg rosalega mikið.“ Fáir viðmælendur voru á því að þeir hefðu verið vel að 

sér í glósutækni þegar þeir hófu nám í framhaldsskóla. Fjóla var vön því að glósa 

úr grunnskóla og notaði sömu aðferðir eftir að hún hóf nám í framhaldsskólanum. 

Hildur sagði að hún þyrfti að glósa mikið i framhaldsskóla en taldi að hún hefði 

verið góð í því eða eins og hún sagði: „ Já, við komumst ekki upp með það að 

glósa ekki sko í grunnskóla ...“ Hún sagðist líka hafa gaman af því að glósa og 

þannig fylgdist hún betur með því sem kennarinn segði: 
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... ég er svona rosalega skrautleg, með marga mismunandi litapenna 

og alltaf að skipta um í hverri setningu og svoleiðis. Mér finnst það 

skemmtilegt. ...þegar þetta er í mismunandi litum er skemmtilegt að 

lesa þetta fyrir próf og svona. 

 

Margir viðmælendur sögðu að þeir hefðu ekki þurft að glósa í grunnskóla og 

fannst sumum það í lagi. Guðni var einn af þeim. Hann sagðist lítið sem ekkert 

hafa glósað í grunnskóla og honum ekki kennd nein sérstök glósutækni eða eins 

og hann sagði: „Það var ekki gert og mér finnst að það hefði ekki þurft.“ Sigurður 

sem aldrei glósaði í grunnskóla þrátt fyrir að það væri ætlast til þess taldi að meiri 

þjálfun hefði ekki breytt neinu. Hann hefði hvort sem er ekki nennt að glósa. 

Flestir voru samt á því að það ætti að láta grunnskólanemendur glósa meira enda 

voru þau öll sammála um það að glósur væru mikilvægar við nám í 

framhaldsskólum. Sumir fundu muninn þegar þeir byrjuðu í framhaldsskólanum 

og fóru að glósa af því að þess var krafist og fannst það gott bæði til að halda 

athygli í kennslustundum og til að fara yfir glósurnar fyrir próf. Baldur sem komst 

upp með það að glósa aldrei í grunnskóla sagði að nú þyrfti hann að glósa og 

fyndist mjög þægilegt að fara yfir glósur Einar, sem skipti um skóla þegar hann 

var 13 ára sagði um þetta:  

Ég glósaði aldrei neitt ...ekki fyrr en ég fór í hinn skólann. ..jú ég 

skrifaði alltaf niður sko sem kennarinn ...setti upp á töflu og svona en 

ég sýndi því enga athygli ...og svo gleymdi því. ...þegar ég byrjaði í 

framhaldskóla þá sko mér finnst voða gott þegar kennarinn setur upp 

glósur og skrifa þær niður og hann er svo að tala um þetta. ...en mér 

finnst miklu betra ef ég skrifa þetta niður, finnst ég muna þetta betur. 

Minnistækni. Næstum allir viðmælendur töldu í fyrstu að þeim hafi ekki verið 

kennd nein sérstök minnistækni í grunnskólum eða eins og Fríða sagði: ...„ég held 

að okkur hafi ekki verið kennt neitt slíkt.“ Flestir viðurkenndu þó að kannski hefði 

þeim verið kennt eitthvað slíkt án þess að þeir myndu það. Í öðrum rýnihópnum 

urðu nokkrar umræður um minnistækni og þar rifjuðu viðmælendur upp aðferðir 

sem þeim höfðu verið kenndar í þessum tilgangi bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla svo sem að tengja við eitthvað sem maður þekkir, búa til ljóð eða 

syngja það sem á að muna. Elín og Guðni voru á því að það væri algjör óþarfi að 

kenna minnistækni og sagðist Elín aldrei mundu nota svoleiðis en Guðni sagði: 
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„Nei ég þoli ekki þegar er verið að kenna eitthvað svona bull.“ Gerður mundi ekki 

eftir að hafa lært minnistækni í grunnskóla en hún hafði farið á 

prófkvíðanámskeið og lært minnistækni þar. Þegar hún var spurð hvort betra væri 

að kenna minnistækni í grunnskóla svaraði hún: „Já, já og spjöldin og allt þetta. 

Ég hefði viljað læra það í grunnskóla og gera það svolítið oft ekki bara einu sinni 

heldur bara svona reglulega.“ Nokkrir viðmælendur notuðu ákveðnar aðferðir til 

að muna betur svo sem að tengja það sem þau þurfa að muna við eitthvað sem þau 

þekkja, eða nota endurtekningu. Snædís sem mundi ekki eftir að henni hefðu verið 

kenndar minnisaðferðir í grunnskóla sagðist hafa lært mjög góðar minnisaðferðir í 

lífsleikni á fyrsta ári framhaldsskóla þar sem nemendur áttu að finna sjálfir út 

hvort þeir væru með heyrnarminni eða sjónminni. Hún sagði að þetta hefði nýst 

sér mjög vel og taldi að þetta þyrfti að kenna í efstu bekkjum grunnskóla svo að 

nemendur væru búnir að ná þjálfuninni þegar þeir kæmu upp í framhaldsskóla. 

Lestrartækni. Fæstir viðmælenda minna mundu til þess að þeim hefði verið kennd 

lestrartækni. Var það eins og með minnistæknina að þeir voru þó flestir á því að 

kannski hefði þeim verið kennt eitthvað slíkt án þess að þeir myndu eftir því. 

Þegar farið var að ræða um lestrartækni eða mismunandi aðferðir við lestur kom 

þó í ljós að sumir voru að nota sérstakar aðferðir til að muna betur texta og draga 

út aðalatriði. Baldur sagðist hafa farið á námstækninámskeið þegar hann var í 7. 

bekk og þar hafi hann lært aðferðir sem hann væri að nota í dag við lestur. Flestar 

aðferðirnar sem viðmælendur notuðu höfðu þeir fundið upp sjálfir til að muna 

betur það sem þeir voru að lesa. Dæmi um þetta var Gerður sem sagðist lesa 

stuttan kafla í einu og búa til spurningar úr honum sem hún síðan svararaði. Þegar 

ég sagði henni að þetta væri kallað lestrartækni sagði hún: „það vissi ég ekki.“ 

Þessa aðferð sagðist hún nota enn í framhaldsskólanum og var á því að svona ætti 

að kenna í grunnskólanum svo að nemendur vissu af svona hjálparaðferðum. 

Aðrar aðferðir sem viðmælendur nefndu var að skrifa niður aðalatriði kaflanna 

sem verið væri að lesa, strika undir það sem þurfi að muna, hugtakakort og að láta 

lesa glósur fyrir sig. Snædís notaði síðasttöldu aðferðina og sagði að þetta væri 

aðferð sem hún hefði lært á fyrsta ári framhaldsskólans og hentaði henni mjög vel. 

Auk þess sagðist hún nýlega hafa lært að gera hugtakakort um leið og hún les og 

það væri mjög gott. Sigurður sagðist aldrei hafa lesið heila bók og eftir að hann 
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kom í framhaldsskólann hafi hann bara lesið glósurnar. Sagðist samt vera á því að 

hann hefði fengið hærri einkunnir ef hann hefði lesið bækurnar. Nokkrir voru á 

því að þeir notuðu ekki neinar sérstakar aðferðir til að muna eða „lesa bara allt“ 

og voru á því að svona aðferðir hentuðu þeim ekki. Þór sagðist halda að það gæti 

verið gott að kenna slíkar aðferðir í grunnskóla og gæti jafnvel stytt tímann sem 

tæki að lesa fyrir próf.  

Ritgerðasmíð. Aðeins fjórir viðmælendur voru á því að mikil áhersla hafi verið 

lögð á að kenna ritgerðasmíð í grunnskóla. Nokkrir töluðu um að ekki væri um 

sömu vinnubrögð að ræða og að það þyrfti að samræma reglur sem farið væri 

eftir, það er hvort ætti að nota neðanmálsgreinar við tilvísanir eða að setja í sviga. 

Aðeins þessir fjórir fyrrnefndu viðmælendur töldu sig hafa kunnað vel að gera 

heimildaritgerðir þegar þeir komu í framhaldsskólann en þar af var einn þeirra, 

Anna, sem sagði að það hefði nýst sér illa þar sem henni hefðu verið kennd önnur 

vinnubrögð í grunnskólanum en hún ætti að nota í framhaldssskólanum. Einar var 

sammála þessu enda hafði hann sömu sögu að segja. Fjóla og Sigurður töldu að í 

þeirra grunnskóla hafi ritgerðarsmíð verið vel tekin fyrir og því hafi þau verið vel 

að sér í þeim vinnubrögðum sem krafist væri í framhaldsskólum. Allir aðrir 

viðmælendurnir töldu sig hafa fengið litla sem enga þjálfun í því að gera ritgerðir í 

grunnskóla. Guðni sagði: „Ég kunni það ekki nógu vel sko eins og að gera 

heimildaritgerð.“ Voru viðmælendur almennt  sammála um að leggja þyrfti meiri 

áhersla á ritgerðarsmíð í grunnskólum þar sem ætlast væri til að þeir kynnu þessi 

vinnubrögð þegar þeir byrjuðu í framhaldsskóla. Voru þeir sammála um að það 

mundi nýtast þeim vel að fá góða þjálfun í ritgerðarsmíði í grunnskóla þar sem 

gera þyrfti talsvert af ritgerðum strax á fyrstu önn í framhaldsskóla. Það sem 

viðmælendum bar saman um að þyrfti sérstaklega að þjálfa var hvernig ætti að 

vísa til heimilda og að gera heimildaskrá. Ekki væru gerðar nægar kröfur í 

grunnskólum til þannig vinnu. Gústaf sagði að í sínum grunnskóla hafi verið mjög 

lítil áhersla á að þau notuðu heimildir og ef þau gerðu það hafi öllum verið sama 

um hvernig væri vísað til þeirra auk þess sem engar kröfur hafi verið gerðar um 

almennilega heimildaskrá: „...bara kröfurnar á okkur voru, þú veist, í 

grunnskólanum voru kannski dálítið minni eða miklu minni ... maður gat alveg 

fengið mjög góða einkunn þó maður sleppti heimildaskránni.“ Þegar hann er 
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spurður hvort leggja hefði átt meiri áherslu á ritgerðarsmíð í grunnskóla svaraði 

hann: „Já, já eða þú veist já það er náttúrulega heimildavinnu alveg klárlega.“ 

Öðrum fannst að þjálfa þyrfti alla vinnuna við ritgerðir bæði byggingu ritgerða, 

skrifin sjálf, meðferð heimilda og heimildaskrá og uppsetningu alla. Freysteinn 

sagði að hann hafi aldrei lært í grunnskóla hvernig ætti að byggja ritgerðir upp og 

að hann hafi ekki haft hugmynd um hvernig ætti að gera heimildaritgerð þegar 

hann byrjaði í framhaldsskóla. Svo sagði hann:  

... fyrsta heimildaritgerðin sem við gerðum í framhaldsskóla var 

þannig ... þá gerðum við ritgerðina, skiluðum henni kennarinn leiðrétti 

hana, fengum hana aftur og svo skiluðum henni sem sagt. Ég man að 

þegar ég skilaði henni fyrst þá bara ... það var bara ekkert rétt sem ég 

gerði. Nákvæmlega ekki neitt. Það eru sem sagt þessi smáatriði sem 

skipta máli sko, svona ...bil í heimildum, punktar og kommur og 

svoleiðis. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir héldu að það væri gagnlegt að kenna 

meiri námstækni í grunnskólum voru flestir á því að það gæti verið gott að leggja 

meiri áherslu á þessa þætti fyrr á námsferli. Þó voru undantekningar á því og til 

dæmis sagði Guðni:„Fólk getur bara farið á námstækninámskeið ef það vill læra 

eitthvað svona.“ Elín var sammála honum og sagði um það að læra námstækni: 

„Hentar mér ekki.“ Margir töldu að það væri einstaklingsbundið hvort að það 

hentaði fólki að læra námstækni eða ekki og því ætti það að vera val. Langflestir 

viðmælendur voru þó sammála um að kenna ætti einhverja námstækni í 

grunnskólum annað hvort sem val eða skyldu í efstu bekkjum. Gerður sagði: “... 

það hefði bara þurft að taka þetta svona einu eða tveimur skrefum lengra. Þegar 

er komið upp í svona 9. og 10. bekk þá þyrfti bara að kenna hvernig á að læra 

fyrir próf.“ Flestum fannst að einhver hluti námstækni væri gagnlegur og að í 

efstu bekkjum grunnskóla ætti að leggja meiri áherslu á skipulagningu, glósutækni 

og að láta nemendur sjálfa bera ábyrgð á náminu. Það væri góður undirbúningur 

fyrir framhaldsskóla. Anna lagði áherslu á að það þyrfti að kenna nokkrar aðferðir 

svo fólk hefði val um hvaða aðferð það notaði. Davíð sagði: „Ég held að það væri 

alveg klárlega ekkert verra að kenna þetta í grunnskólanum.“ Gústaf tók undir 

þetta og sagði:  
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Já mér finnst alveg að það mætti gera meiri áhersla á það... sérstaklega 

að fólk geti þú veist ...sumir nenna ekkert að nota einhverja 

glósutækni eða lesa textann og glósa upp úr honum en bara svo að 

fólk kunni þetta... kannski venja fólk á þetta í grunnskóla, það væri 

örugglega mjög sniðugt. 

3.3 Námsmat 

Í umræðunni um námsmat ræddu viðmælendur um kosti og galla 

námsmatsaðferða. Hvort betra væri að hafa stór lokapróf, símat eða hvoru tveggja, 

það er blandað námsmat. Næstum allir viðmælendur töldu að símat væri betri leið 

til námsmats en stór lokapróf. Samt sem áður vildu þeir hafa stór lokapróf í 

grunnskólum en blandað námsmat það er bæði símat og stór lokapróf í 

framhaldsskólum. Viðmælendur voru nánast á einu máli um það að hafa þyrfti 

stór lokapróf í efstu bekkjum grunnskóla til að undirbúa nemendur fyrir prófatíðir 

framhaldsskólanna. Hins vegar vildu flestir hafa báðar gerðir námsmats það er 

símat og próf í framhaldsskólum þar sem það færi eftir fögum og námsefni hvort 

hentaði betur að hafa símat eða próf.  

Á undanförnum árum hafa margir grunnskólar fækkað lokaprófum og leggja 

nú meiri áherslu á símat og því velti ég því fyrir mér hver væri afstaða 

viðmælenda minna til þess. Allir 18 ára viðmælendur mínir tóku að vori í 10. bekk 

samræmd lokapróf. Árgangur ´93, það er 17 ára viðmælendur tóku hins vegar ekki 

samræmd lokapróf þar sem hætt var við prófin vorið 2009. Voru flestir ósáttir við 

það og voru orð eins og „mjög ósáttur við að þau væru ekki“, „fáránlegt að þau 

séu ekki“, „ég hefði viljað taka þau“ og „ég sé ekkert að því að taka samræmd 

próf“. Allir viðmælendur töldu sig vera vana stórum lokaprófum úr grunnskóla og 

voru á því að þannig ætti það að vera til að undirbúa nemendur undir lokapróf í 

framhaldsskólum. Snædís sagði þar skipta mestu máli að nemendur lærðu að 

skipuleggja sig í prófatíð, það nýttist vel þegar í framhaldsskólann væri komið og 

gæti komið í veg fyrir prófkvíða. Freysteinn var sammála þessu og sagði:  

Ég skil ekki hvernig skólakerfið er orðið núna. Búið að leggja niður 

öll próf, samræmd próf og svoleiðis. Mér finnst það mistök og 

krakkarnir eru í þessu símati og svo eru einhver svona könnunarpróf 

en þurfa svo ekki að leggja neitt svoleiðis á sig í alvöru eins og þurfti 

að gera fyrir jólaprófin og var alveg gott. Í framhaldsskólanum... þú 

náttúrulega ferð í … mjög erfiða prófatíð þegar þú kemur í 
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framhaldsskólann.. sem getur verið í 2 vikur.. þannig að allt í einu er 

verið að taka það af og venja nemendur á að vera bara slakir fyrir.. 

fyrir jólin og fara svo í framhaldsskóla og allt í einu þarf eitthvað 

rosalega mikið að læra.. undir einhverja prófatíð sem er.., þannig að 

já..mér finnst það vitlaust. 

Ekki voru allir sammála þessu viðhorfi. Sigurður var ekki á sama máli um 

námsmat og fannst próf vera slæm leið til námsmats. Mun betri og árangursríkari 

leið væri að nota símat. Hann sagði:  

... mér persónulega finnst lokapróf bara vera hálfgert kjaftæði. Það að 

læra í þrjá og hálfan mánuð og svo á síðasta deginum áttu að muna allt 

sem þú hefur verið að læra. Það er miklu betra að hafa bara próf á 

tveggja vikna fresti.  

Þarna kemur Sigurður fram með skoðun sem næstum allir viðmælendur eru 

sammála um en það er að símat skili betri árangri en lokapróf. Flestir 

viðmælendur voru mjög jákvæðir gagnvart símati sem námsmatsaðferð og töldu 

að þeir lærðu meira og betur í símatsáföngum en í áföngum með stórum 

lokaprófum. Það að þurfa að mæta í alla tíma og gera verkefni héldi þeim við 

efnið alla önnina eða eins og Guðni sagði: „ Símat er miklu betra.“. Hildur var 

sammála þessu sjónarmiði það er að símatskerfi héldi þeim betur við efnið og 

sagði:  

Maður náttúrulega lærir meira á því að gera ritgerðir  og svona og 

verkefni og svona en sumum finnst kannski skemmtilegra að fara í 

lokapróf þú veist lokaprófsáfanga því þá eru ekki eins mörg verkefni 

sem þarf að gera en mér finnst ég læra meira í símatsáfanga held ég.  

Langflestum fannst símat betri leið til námsmats en próf, sérstaklega stór lokapróf. 

Viðmælendur töluðu um að í símatsáföngum væri meiri fjölbreytni sem gerði þá 

skemmtilegri. Kennsluaðferðir væru oft fjölbreyttari og námsmatið væri byggt 

upp af mörgum þáttum svo sem verkefnum, ritgerðum, kynningum og jafnvel 

fleiru en í lokaprófsáföngum væru fyrirlestrar oft eina kennsluaðferðin. Ókostur 

væri þegar lokapróf væri stór hluti námsmats að frammistaðan í prófinu gæti farið 

nokkuð eftir dagsformi nemandans og segði ekki endilega svo mikið um eiginlega 

þekkingu hans á efninu. Baldur sagði: 
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Eitt ... með lokaprófin, galli sko, að þegar það er einn hlutur sem 

gildir svona rosalega mikið sko að maður getur verið heppinn og 

getur verið óheppinn en þegar það eru svona margir hlutir bætast 

upp eins og í símatsáfanga og þá er auðveldara að fá góða 

einkunn.“  

Meira að segja Freysteinn sem sagði að hann væri „gamaldags gaur sem vildi taka 

stór lokapróf“ sagði um símatsáfanga og kosti þeirra að í þeim væri líklegra að 

fólk leggði sig fram alla önnina í stað þess að gera eins og hann sæi hjá sumum 

bekkjarfélögum sínum að þeir lærðu ekkert alla önnina og læsu svo bara fyrir próf 

– til þess að fá 5. Þannig lærdómur skilaði ekki góðum árangri að hans mati en 

hann taldi að lokaprófsáfangar gætu stuðlað að svona vinnubrögðum. Tveir 

viðmælenda, þeir Einar og Davíð, höfðu önnur sjónarmið en allir hinir og töldu að 

þeir lærðu meira í lokaprófsáföngum. Einar sagði að ef hann væri að lesa undir 

lokapróf væri svo mikil pressa á honum að hann læsi meira. Davíð tók undir þetta 

með þessum orðum: „Mér finnst ég bara læra miklu meira að læra þetta bara allt 

í einni bunu fá allt samhengið og stóru myndina ....“  

Allir viðmælendur voru á því að grunnskólar ættu að hafa stór lokapróf en í 

framhaldsskólum ætti að hafa bæði símatsáfanga og áfanga með stórum 

lokaprófum. Ekki væri gott að sleppa stórum lokaprófum í grunnskóla því þau 

væru góður undirbúningur fyrir lokapróf framhaldsskólanna. Um þetta sagði 

Fríða: „Mér finnst að það eigi að vera lokapróf í grunnskóla samt kannski ekki 

endilega mjög stór og svo blandað í framhaldsskóla.“ Ástæðan fyrir því að 

viðmælendur vildu ekki hafa bara símat í framhaldsskóla eða bara stór lokapróf 

var sú að þeim fannst misjafnt eftir áföngum hvort símat átti við eða ekki. Auk 

þess fannst þeim gott að þurfa líka að taka próf og vildu því alls ekki sleppa þeim 

alveg enda væri það hluti af því að fara í framhaldsskóla að taka stór próf sem 

væru meira hræðandi heldur en að skila verkefnum. Um blandað námsmat í 

framhaldsskólum sagði Elín: „Það fer eftir því hvaða áfangi það er til dæmis í 

þýsku er fínt að hafa lokapróf en til dæmis í uppeldisfræði og heimspeki eða 

eitthvað þannig er betra að vera bara með ritgerðir og svoleiðis.“ 
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3.4 Áhugahvöt og tilgangur náms 

Hér var rætt hvað væri hægt að gera til að auka áhuga grunnskólanemenda á námi 

og fá þá til að sjá tilgang með því að læra. Flestir viðmælendur fundu fyrir 

námsleiða á grunnskólaárum sínum. Margir töldu að ástæður námsleiðans væri að 

finna í einhæfum kennsluaðferðum og röngum aðferðum kennaranna. Það hafi 

vantað fjölbreytni í skólastarfið. Einnig voru margir á því að áhrif kennarans á 

námsleiða séu mikil. Þeir þurfi að sýna nemendum áhuga og leggja sig fram um 

að ná til þeirra. Þó komu einnig fram þau sjónarmið að ekki væri hægt að vekja 

áhuga allra nemenda það væri undir þeim sjálfum komið. Viðmælendur voru á því 

að til þess að nemendur sjái tilgang með námi þurfi í grunnskóla að kynna fyrir 

þeim nám og störf og hjálpa þeim að stefna að ákveðnu námi eða starfi. Til þess 

að það beri árangur sé gott að setja sér markmið og upplifa þá góðu tilfinningu 

sem fylgir því að ná markmiðum.  

Námsleiði. Þegar rætt var um námsleiða kom í ljós að flestir viðmælendur höfðu 

fundið fyrir námsleiða á grunnskólaárunum. Þeir sem ekki höfðu fundið fyrir 

námsleiða voru sammála um að grunnskólinn hefði verið fínn og þar hafi þeim 

liðið vel. Freysteinn svaraði spurningunni um það hvort hann hafi verið 

námsleiður í grunnskóla þannig: “ Nei, alls ekki. Mér hefur alltaf fundist fínt að 

vera í skóla.“ Flestir voru hins vegar á því að einhverntímann í efstu bekkjum 

grunnskólans hefðu þeir verið námsleiðir en ekki allir af sömu ástæðu. Sumir 

sögðu að þeir hafi oft þurft að bíða eftir bekknum sínum, hafi ekki fengið að halda 

áfram í einhverju námsefni því þeir urðu að vera samferða bekkjarfélögum. Um 

það sagði Baldur: 

Ég var nefnilega á tímabili dálítið námsleiður eða missti áhugann á 

námi og var næstum því alveg sama um námið eiginlega ... af því að 

mér fannst svo auðvelt ... það liðu tímar þar sem við þurftum að bíða 

eftir hinum, máttum ekki halda áfram kennarinn bara stoppaði okkur 

og þá fór mér að finnast þetta svolítið tilgangslaust á tímabili .... en 

svo náði ég þessu aftur upp þegar ég kom í framhaldsskólann. 

Davíð upplifði það sama og var sammála Baldri um að þetta gæti stuðlað að 

námsleiða nemenda. Aðrir töluðu um leiða á því að læra, að vera í námsefni sem 

þeir voru ekki sáttir við og leiða sem þeir gátu ekki útskýrt. Jafnvel þeir sem töldu 

að grunnskólinn hafi verið ágætur sögðu að þeir hafi bara ekki nennt þessu. Einar 
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var einn af þeim og sagði að þegar hann skipti um skóla og var settur í námsefni 

sem hann var ekki sáttur við þá „bara nennti ég þessu ekki.“ Nokkrir sögðust hafa 

verið mjög námsleiðir og sem dæmi um það var Hallur sem sagði: „mér fannst 

alveg drepleiðinlegt í skólanum eða að læra þetta nám.“  

Fjölbreytni. Þegar spurt var hvernig ætti að fara að því að auka áhuga nemenda í 

námi töluðu flestir um að það þyrfti að vera fjölbreytni í kennsluháttum að þannig 

mætti koma í veg fyrir námsleiða hjá nemendum. Fríða sagði: „Ekki alltaf það 

sama, prófa fleiri aðferðir.“ Gerður var sammála Fríðu og taldi að með því að 

hafa fjölbreytni í kennsluháttum skapaði kennarinn forvitni hjá nemendum um það 

hvernig næsti tími yrði og því yrðu þeir áhugasamari:  

Það er fjölbreytnin sem skiptir máli. Já og þó einn tími sé leiðinlegur 

þá er það allt í lagi því næsti verður kannski skemmtilegur, maður veit 

aldrei við hverju er að búast það er bara svona mundi ég segja að 

tryggja forvitnina til að læra og maður lærir ósjálfrátt á sama tíma. 

Nokkrir voru þó á því að það væri undir einstaklingnum sjálfum komið hvort hann 

hefði áhuga eða ekki. Í raun og veru væri lítið sem hægt væri að gera til að vekja 

áhuga nemenda. Snædís sagði:  

… hins vegar er það náttúrulega voðalega lítið sem hægt er að gera til 

að auka áhuga. Þetta þarf bara að koma sjálfkrafa hjá barninu það fer 

örugglega hver einasti krakki í gegnum það tímabil að nenna ekki að 

læra neitt en svo bara þroskast maður upp úr því.  

Viðmælendur sem höfðu þessi viðhorf töluðu um að nemendur yrðu að gera sér 

sjálfir grein fyrir því að þeir bæru ábyrgð á námi sínu en það væri oft ekki raunin 

með grunnskólanemendur. Þeir væru áhugalausir en það kæmi bara niður á þeim 

sjálfum ef þeir kæmu illa undirbúnir inn í framhaldsskólana. Lítið sem ekkert væri 

hægt að gera til að breyta viðhorfi þessara krakka. Freysteinn sagði:  

… það er þetta attitude líka sem grunnskólakrakkar hafa ...það er bara 

svona normið að finnast leiðinlegt í skólanum eða sem sagt að vera 

eitthvað svona á móti skólanum þannig að þau eru alltaf automatiskt 

neikvæð þannig að ég veit það ekki…. 
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Viðmælendur töluðu um að auðvitað þyrfti að reyna að vekja áhuga þessara 

nemenda en spurning væri hvaða árangur það bæri þar sem áhugahvötin þyrfti að 

koma frá nemendunum sjálfum en ekki einhverjum öðrum. Einar sagði: „Nei ég 

meina sko að ef aðilinn hefur ekki metnað og nennir ekki að læra þetta þá bara 

skiptir engu máli. Þetta er bara algjörlega eða svona persónubundið.“ 

Áhrif kennara. Þegar spurt var um áhrif kennara á það að auka áhuga nemenda á 

námi voru flestir viðmælendur á því að kennarar og framsetning þeirra á námsefni 

skiptu máli. Fríða sagði að kennarinn „skipti öllu máli“ og voru margir sammála 

því. Almennt var það skoðun viðmælenda að kennarar þyrftu að gera efnið 

skemmtilegt og setja það fram á fjölbreytilegan hátt til að halda athygli og áhuga 

nemenda sinna. Þessu var Gerður sammála og sagði að það væri ákveðin tækni hjá 

kennurum þegar þeir gætu gert námsefnið áhugavert. Hún sagði:  

Já ef maður hefur áhuga á efninu það drífur mann áfram að hluta til ...  

þó að maður hafi áhuga á efninu þá má kennarinn ekki standa þarna 

ótrúlega leiðinlegur og fúll og kenna bara alltaf það sama. Það er 

munurinn skilurðu að maður getur misst áhugann á efninu af því að 

kennsluaðferðin er svo leiðinleg eða er ekki að koma efninu til manns.  

Viðmælendur voru sammála um að sumir kennarar virtust geta vakið áhuga á 

hvaða efni sem væri á meðan aðrir dræpu niður áhugann með framsetningu sinni. 

Þeir kennarar sem sýndu nemendum sínum áhuga og vildu virkilega ná til þeirra 

næðu betri árangri. Anna sagði:  

Sko þetta er náttúrulega rosalega einstaklingsbundið en mér finnst 

alveg miklu skemmtilegra að læra þegar kennarinn hefur rosalega 

mikla ástríðu fyrir námsefninu og vill virkilega kenna okkur ekki bara 

af því að þetta er starfið hans og hann fær borgað fyrir það. Kennarinn 

þarf að kveikja löngunina í krökkum.  

Sumir vildu meina að kennarar notuðu ekki réttar aðferðir við áhugalausa 

nemendur og finna þyrfti nýjar leiðir í kennslu hjá þessum nemendum. Guðni 

bætti við„ Ef kennarinn er leiðinlegur er ekki sjens að þú nennir þessu.“ Snædís 

sagði að kennarinn skipti miklu máli og það ylti mikið á honum hvernig nemendur 

upplifðu það að byrja í framhaldsskólum. Henni fannst að kennarar í efstu 

bekkjum grunnskóla ættu að vera strangari og gera meiri kröfur til nemenda sinna 
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til að búa þá undir framhaldsskólann. Um það sagði hún: „Alla vegana, þú veist í 

9. og 10 bekk mega kennararnir vera bara „pain in the ass“. Að mínu mati alla 

vegana.“ 

Tilgangur náms. Þegar rætt var um hvernig ætti að fara að því að láta nemendur 

sjá tilgang með námi komu fram greinileg tengsl þess að sjá ekki tilgang með 

námi og að vera áhugalaus. Var það nokkuð almenn skoðun að til að sjá tilgang 

með námi þyrftu nemendur að vita hvað þeir vildu gera í framtíðinni. Annars 

hefðu þeir ekkert til að stefna að. Davíð sagði:  

Menn sjái sko tilganginn með náminu, menn sjái að það borgar sig að 

mennta sig því þú græðir alltaf eitthvað á því .... Mér finnst að það 

þurfi að útskýra svolítið svona hvenær maður geti notað þetta því það 

þarf auðvitað alltaf að nota þetta en það þarf bara að segja manni það 

og gera þetta svolítið sanngjarnara svo menn séu ekki pirraðir út í 

eitthvað og láti það svo bitna á sjálfum sér. Það skiptir svolítið miklu 

máli finnst mér.  

Snædís var sammála þessu og sagði að til að nemendur sæju tilgang með námi 

þyrfti að útskýra fyrir þeim hvenær þeir mundu þurfa að nota það sem þeir væru 

að læra. Annars mundu þeir missa áhuga: Hún sagði: „Já hvar þú munir nota 

þetta og við hvað get ég notað þetta því að annars er þetta tilgangslausasti hlutur 

í heimi og þú sérð alls ekki hvenær þú munir nota þetta.“ Þeir viðmælendur sem 

voru námsleiðir í grunnskóla viðurkenndu að þeir hafi ekki verið áhugasamir en 

töldu samt sem áður að þeir hafi séð tilgang með námi. Elín sagði að hún hafði 

ekki verið neitt voðalega áhugasöm í grunnskóla en hafi samt séð tilgang með 

náminu eða eins og hún sagði: „Já þannig séð maður verður að fara í skólann til 

að geta gert það sem mann langar til.“ Sumir sögðu að þeir hefðu alltaf lært í 

grunnskóla jafnvel þó þeim hafi leiðst og þeir ekki séð tilgang með því sem þeir 

voru að gera. Sigurður sagði að þeir sem ekki væru ákveðnir sæju þá engan 

tilgang með námi, misstu því áhugann og gæfust upp. Aðspurður hvernig ætti að 

auka áhuga og jákvæðni sagði hann: ... „leyfa þeim að kynnast störfum svo þeir 

geti ákveðið sig.“ Hann taldi að ef nemendur stefndu að ákveðnu starfi væri 

líklegra að þeir væru áhugasamir og leggðu sig fram í því námi sem þyrfti til. 

Þegar hann var spurður hvernig ætti að fara að því að láta nemendur finna störf þá 

svaraði hann: „Bara svona starfskynningar og svoleiðis.“ Fleiri voru sammála 
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Sigurði um mikilvægi þess að nemendur hefðu ákveðin störf í huga og að það 

þyrfti að leyfa þeim að prófa störf í grunnskólanum. Gerður sagði: „ Það verður 

náttúrulega að sýna þeim möguleikana ... leyfa þeim að kynnast því aðeins og 

prófa þetta svolítið.“ 

Markmið. Nokkrir viðmælendur töluðu um markmið í námi. Í fyrstu töldu þeir 

allir að þeir hefðu aldrei notað markmið í námi en þegar þeir voru spurðir nánar út 

í þetta kom í ljós að það höfðu þeir gert ómeðvitað. Þessir viðmælendur voru 

sammála um að það að nota markmið í námi væri mjög áhrifarík aðferð þar sem 

maður keyrði sig áfram til að ná markmiðunum. Öll voru þau á því að markmiðin 

væru aðeins sett fyrir þau sjálf og að það skapaði þeim vellíðan þegar þau næðu 

markmiðunum en vanlíðan eða reiði þegar þau næðu þeim ekki. Sögðust þau 

leggja hart að sér til að ná markmiðum sínum og til þess þyrfti mikinn sjálfsaga. 

Til að ná markmiðum þyrfti til metnað, dugnað og að nenna að leggja eitthvað á 

sig. Snædís sagði:  

Af því að þú vilt aldrei valda vonbrigðum og sérstaklega ekki sjálfum 

þér. … ef þú getur ekki einu sinni staðið við það sem þú lofar sjálfri 

þér hvernig ætlar þú að standa við það sem þú lofar öðrum. 

Hildur sagði að þegar hún næði markmiði liði henni vel og þá sæi hún tilgang með 

allri vinnunni sem hún hefði lagt í verkefnið.  

3.5 Náms- og starfsfræðsla 

Viðmælendur voru á því að mikilvægt væri að vita hvað maður vildi læra og til 

hvers. Að vita hvað mann langaði að gera í framtíðinni, það er sjálfsþekking væri 

mikilvæg. Til að auka sjálfsþekkingu grunnskólanemenda væru starfskynningar 

góður kostur en ávinningur af þeim gæti verið sá að nemendur uppgötvuðu á 

hverju þeir hefðu áhuga og þannig gætu þær aukið jákvæðni nemenda og fengið 

þá til að sjá tilgang með námi.   

 

Sjálfsþekking. Þegar rætt var um framtíðaráform voru fæstir viðmælendur sem 

höfðu ákveðið við hvað þeir vildu starfa í framtíðinni. Flestir voru óákveðnir að 

öðru leyti en því að þeir stefndu á háskólanám. Nokkrir höfðu ákveðið í 

grunnskóla hvað þeir ætluðu að læra í framhaldsskóla og voru það þeir sem 

stefndu að ákveðnu framhaldsnámi ýmist á verknámsbraut eða tóku ákveðna braut 
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í framhaldsskóla vegna framtíðaráforma. Freysteinn sagðist ekki vita nákvæmlega 

hvað hann ætlaði að læra í framtíðinni en sagðist alltaf hafa ætlað sér á þessa braut 

í þessum ákveðna skóla. Snædís aftur á móti sagðist hafa valið náttúrufræðibraut 

þar sem hún væri svo óákveðin og vildi halda öllum möguleikum opnum. Af þeim 

viðmælendum sem höfðu ákveðið framtíðarstarf í huga strax í grunnskóla voru 

flestir í verknámi en afgangurinn á félagsfræðibraut og stefndu á ákveðið 

háskólanám. Hildur sagðist hafa ákveðið í grunnskóla að hún ætlaði á þessa braut 

í þessum skóla en var ekki viss um hvað tæki við að því loknu. Um val á braut í 

framhaldsskóla sagði Hildur:  

Ég held að það hafi verið í 7. -8. bekk. Þá langaði mig að gera 

eitthvað, langaði ekkert að fara á einhverja venjulega náttúrufræði- 

eða félagsfræðibraut og mig langði í þennan skóla og hérna og fannst 

þetta höfða til mín. 

Þeir sem höfðu ákveðið framtíðarstarf í huga voru á því að það að stefna að 

ákveðnu námi eða starfi gerði þá jákvæðari og áhugasamari um námið eða eins og 

Anna sagði : „það er allt miklu auðveldara.“ Davíð sagði um áhrif þess að vera 

með ákveðið nám og starf í huga: 

Ég varð bara svona fastari fyrir sko ég einhvernveginn ég meina ég 

gafst aldrei upp á neinu skilurðu ég var búin að ákveða að ná þessu 

takmarki að útskrifast úr HÍ úr lögfræðinni sko og það er bara núna öll 

stefnan á það sko. 

Starfskynningar. Nokkrir viðmælendur höfðu farið í starfskynningar í 10. bekk. 

Hjá flestum þeirra var fyrirkomulagið svipað eða þannig að starfskynningar voru 

að vori til tveir dagar og máttu nemendur velja sér tvo vinnustaði til að vera á sitt 

hvorn daginn. Þeir viðmælendur sem fóru í starfskynningar voru allir sammála um 

að það hefði verið skemmtilegt nema Gerði sem fannst leiðinlegt en taldi að það 

hafi verið vegna þess að hún hafi farið á staði sem hún hafði ekki áhuga á. Hjá 

einum viðmælanda voru starfskynningar val en hann valdi þær ekki, taldi sig ekki 

hafa þörf fyrir það. Um það sagði Davíð: „Já þetta var val sko og ég valdi mér 

ekki að fara í starfsþjálfun vegna þess að ég var búinn að ákveða hvað ég ætlaði 

að gera, ... svo ég sá ekki alveg tilganginn með því að fara í starfsþjálfun.“ 

Nokkrir voru sammála Davíð um það að starfskynningar væru frekar fyrir þá sem 
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væru óákveðnir og taldi Freysteinn sem var með ákveðna framtíðarstefnu að hann 

hefði ekki þurft á starfskynningum að halda en Snædís sem var mjög óákveðin 

sagði að starfskynningar hefðu kannski getað hjálpað henni að taka ákvörðun um 

framtíðarnám. Þeir viðmælendur sem ekki höfðu farið í starfskynningar voru 

flestir á því að það væri spennandi kostur og að þau hefðu gjarnan viljað taka þátt 

í svoleiðis. Fríða sagði: „Ég hefði ekki haft neitt á móti því að prófa þetta, fá að 

velja fyrirtæki og prófa.“ Einar var einnig jákvæður fyrir starfskynningum og 

sagði að það væri mjög sniðug hugmynd að kynna atvinnugreinar fyrir 

nemendum. 

Ávinningur af starfskynningum. Langflestir viðmælenda voru á því að 

starfskynningar gætu aukið áhuga og jákvæðni nemenda á námi. Skipti þar engu 

hvort þeir höfðu sjálfir farið í starfskynningar eða ekki. Nokkrir töldu að 

starfskynningar hefðu ekki hentað þeim eða í það minnsta ekki haft nein áhrif á 

afstöðu þeirra . Um það sagði Elín: „Ábyggilega verið fínt en ég veit samt ekki, 

hefði ábyggilega ekki breytt neinu hjá mér.“ Guðni var algjörlega sammála henni 

og sagði:„Fínt fyrir þá sem eru neikvæðir út í skólann. Mundi samt ekki hafa nein 

áhrif á mig.“ Þeir sem fóru í starfskynningar töldu sumir að þeir hafi orðið 

jákvæðari út í námið eftir þær. Þrátt fyrir að Gerður hafi verið óánægð með sína 

eigin starfskynningu var hún mjög hlynnt þeim og sagði um ávinning af þeim:  

 

Bara hvað maður vill læra auðvelda valið á því sem maður vill læra. 

Kannski getur maður fundið sér prófað að gera eitthvað eða bara það 

sem ég vil ekki læra. Frábært að fá tækifæri til að prófa. 

 

Flestir voru sammála þessu og sagði Gústaf að hann teldi að starfskynningar gætu 

orðið til þess að nemendur settu sér markmið og sæju tilgang með námi og væri 

það ekki lítill ávinningur. Um ávinning af starfskynningum sagði Fjóla: „Ef þú 

hefur áhuga á þessu starfi og þig langar geðveikt mikið að vita hvað er að gerast 

þar færðu að sjá hvernig það er.“ 
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4 Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að fá fram reynslu og upplifun 

framhaldsskólanemenda á því hvernig grunnskólinn hafi þjálfað þá fyrir nám í 

framhaldsskóla. Lögð var áhersla á þau vinnubrögð og námsvenjur sem eru á 

starfssviði náms- og starfsráðgjafa svo sem glósutækni, lestrartækni, 

ritgerðarvinnu, skipulagningu, próflestur og náms- og starfsfræðslu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðmælendum finnst að grunnskólinn 

gæti undirbúið nemendur sína betur fyrir framhaldsskólanám með því að leggja 

meiri áherslu á ýmis konar námstækni og góðar námsvenjur. Almennt fannst þeim 

að kröfur í grunnskólum væru of litlar, sérstaklega í efstu bekkjum og að of mikill 

munur væri á vinnubrögðum í grunn- og framhaldsskóla. Aukin náms- og 

starfsfræðsla gæti aukið áhuga nemenda á námi og orðið til þess að fleiri sæju 

tilgang með því að læra.  

4.1 Viðhorf og vinnubrögð 

Samkvæmt því sem komið hefur fram eru ástæður brotthvarfs flóknar og 

margvíslegar og þurfa úrræði að vera í samræmi við það (Cohen og Smerdon, 

2009; Downing og Harrison 1990, Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 

2002; Rumberger, 2008). Þau atriði sem hér hafa verið til umfjöllunar, það er 

viðhorf nemenda til náms og skóla, vinnubrögð sem skila árangri og að fá 

nemendur til að hugsa til framtíðar eru þó öll á starfssviði náms- og starfsráðgjafa 

og því eru skoðanir og viðhorf nemenda til þessara þátta mikilvæg vitneskja fyrir 

náms- og starfsráðgjafa.   

Munur á grunnskóla og framhaldsskóla 

Þrátt fyrir að rannsóknir bendi til að margir nemendur upplifi mikil viðbrigði við 

það að fara úr grunnskóla í framhaldsskóla gildir það ekki um alla nemendur. 

(Akos og Galassi, 2004; Cauley og Jovanovich, 2006; Letrello og Miles, 2003; 

Mizelle og Irvin, 2000). Sumir viðmælenda minna töldu sig ekki hafa upplifað 

neinar sérstakar breytingar við það að hefja nám í framhaldsskóla. Í rannsókn 

Akos og Galassi (2004) á viðhorfum nemenda, kennara og foreldra til þess að 
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skipta um skólastig kemur fram að mörgum nemendum finnast skiptin ekki erfið 

og reyndar var það svo að nemendum fannst auðveldara að skipta um skólastig en 

bæði foreldrar þeirra og kennarar töldu að þeim fyndist.  

Flestir viðmælenda minna voru þó á því að hafa upplifað einhver viðbrigði við 

það að hefja nám í framhaldsskóla og nefndu auknar kröfur, ætlast væri til 

sjálfstæðari vinnubragða og að þeir bæru sjálfir ábyrgð á námi sínu. Er þetta í 

samræmi við erlendar rannsóknir til dæmis, Letrello og Miles (2003) og 

McCallumore Sparapani (2010). Viðmælendur voru á því að ekki væri ætlast til 

þessara atriða í grunnskólanum og töldu að gera ætti meiri kröfur til nemenda um 

þetta í efstu bekkjum grunnskóla. Ef það væri gert mundu fleiri nemendur hafa 

tileinkað sér þessi vinnubrögð og væru því líklegri til að ná betri árangri í náminu.  

Viðmælendur töluðu líka um að það sem fylgdi auknum kröfum 

framhaldsskólans væri að þeir þyrftu að sýna meiri sjálfsaga og það væru ekki 

allir tilbúnir til þess. Ef það sem viðmælendur mínir og erlendar rannsóknir segja 

er rétt að ekki sé lögð nógu mikil áhersla á að láta nemendur í efstu bekkjum 

grunnskóla bera ábyrgð á námi sínu og sýna sjálfstæð vinnubrögð er ekki heldur 

ætlast til mikils sjálfsaga af þeim gagnvart náminu. Ef til vill ætti grunnskólinn að 

leggja meiri áherslu á þjálfun sjálfsaga og sjálfsstæðra vinnubragða í efstu 

bekkjun en hann gerir. Mundi það ekki gagnast flestum nemendum? 

Námsvenjur og vinnubrögð 

Allir viðmælendur virtust meðvitaðir um það að kröfur mundu aukast eftir því 

sem lengra kæmi í námi en misjafnt var hvað þeir töldu að grunnskólinn ætti að 

leggja mikla áherslu á þjálfun í vinnubrögðum. Samt sem áður voru langflestir 

viðmælendur á því að kenna ætti meiri námstækni í grunnskólum en gert er. Þeir 

viðmælendur sem voru ekki á því að kenna þyrfti meiri námstækni fannst þó að 

gott væri að bjóða upp á kennslu í námstækni en nemendur ættu að hafa val um 

hvort þeir lærðu hana eða ekki. Hinir töldu að það hefði komið sér vel fyrir þá að 

hafa lært meiri námstækni í grunnskóla en misjaft var eftir þáttum hve margir 

töldu að undirbúningi þeirra hefði verið ábótavant.  

Er þetta í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að þó ekki sé hægt að 

tengja námsárangur við allar góðar námsvenjur og vinnubrögð í námi má gera ráð 

fyrir að þeir sem noti góð vinnubrögð og námsvenjur nái betri árangri en þeir sem 
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gera það ekki (Nonis og Hudson, 2010). Víða, bæði erlendis og hér á landi 

(samanber WATCH) hefur aukin kennsla í námstækni og tímastjórnun verið eitt 

af þeim úrræðum sem gripið hefur verið til að sporna við brotthvarfi úr 

framhaldsskólum (Anna Sigurðardóttir og fl. 2004; White og Kelly, 2010; Wirth-

Bond, Coyne og Adams, 1991; Woolfolk og Woolfolk, 1986). Erlendum 

rannsóknum ber saman um að íhlutun sem vandað er til hvort sem er á síðasta ári 

grunnskóla eða fyrsta ári framhaldsskóla beri árangur á þann hátt að brottfall 

minnki (Akos og Galassi 2004; McCallummore og Sparapani 2010). 

Nánast allir viðmælendur voru á því að gera hefði átt meiri kröfur til þeirra um 

ritgerðarsmíð í grunnskóla og að meira samræmi þyrfti að vera milli grunnskóla 

og framhaldsskóla um reglur við ritgerðarsmíðar. Voru flestir sem töluðu þar 

sérstaklega um heimildaritgerðir og töldu að ritgerðarsmíð væri stór þáttur í námi 

bæði í framhaldsskóla og háskóla og því gagnaðist þeim vel að vera vel 

undirbúinn í því. Er þetta í samræmi við það sem Freestone (2009) hefur eftir 

enskum háskólanemendum en þeir töldu að ritgerðarvinna hefði jákvæð áhrif á 

nám þeirra og krefðist dýpri lærdóms en próf og minni verkefni. Rannsóknir hafa 

sýnt að leiðsögn er mjög mikilvæg í ritgerðarsmíð ekki síður en í öðru námi. Þeir 

nemendur sem skrifa ritgerðir og fá leiðbeiningar strax eru líklegri til að bæta 

frammistöðu sína í ritgerðarsmíð til framtíðar en þeir sem ekki fá leiðbeiningar 

eða fá leiðbeiningar löngu eftir að vinnu þeirra lýkur. Vinnustofur þar sem 

nemendur geta leitað sér hjálpar meðan á ritgerðarvinnunni stendur eru einnig 

mjög gagnlegar (Freestone, 2009; Martinez, Kock og Cass, 2011).  

Fæstir viðmælenda töldu sig hafa þörf fyrir sýnilega skipulagningu í náminu. 

Fáir voru vanir að nota skóladagbók og aðeins tveir sem gerðu það enn. Hinum 

bar saman um það að þeir þyrftu ekki að nota skóladagbók þar sem væri lítið 

heimanám og töldu að þeir myndu það sem þyrfti að muna eða voru með sitt eigið 

skipulag í höfðinu. Nokkrir viðmælenda höfðu notað skipulagstöflur til 

tímastjórnunar og fannst það gott og nokkrir aðrir höfðu prófað það án þess að 

fara eftir þeim og fannst það óþarfa vesen. Viðmælendur mínir höfðu því ekki 

miklar áhyggjur af afleiðingum slakrar tímastjórnunar.  

Samkvæmt Swart, Lombard og Jager (2010) hafa margar rannsóknir sýnt að 

slök tímastjórnun og frestun hafa oftast neikvæð áhrif á námsárangur en frestun 

getur einmitt verið afleiðing af slakri tímastjórnun. Hins vegar hafa rannsóknir á 
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sambandi tímastjórnunar og námsárangurs gefið mismunandi niðurstöður. 

Kaufman (2004) segir að góð skipulagning sé mjög tengd tímastjórnun á þann hátt 

að tímastjórnunin feli í sér góða skipulagningu á tíma og gögnum og góðum 

námsvenjum. Samkvæmt Swart og fl. (2010) er mjög æskilegt í framhaldsnámi að 

nemendur tileinki sér ákveðna færni í tímaskipulagi svo líklegra sé að þeir skili 

verkefnum sínum á réttum tíma og nái að fara yfir það efni sem þarf.  

Robinson (1997) gerði langtímarannsókn á nemendum sem voru 

afburðanemendur í miðskóla en lækkuðu mikið í einkunnum í framhaldsskóla 

(high school) og háskóla (college) og kom í ljós að nemendur sem voru vanir að 

ná góðum námsárangri án þess að hafa mikið fyrir því urðu fyrir ákveðnu áfalli að 

gerðar væru til þeirra kröfur sem þeir stóðu ekki undir. Robinson dró þá ályktun 

að þeir nemendur sem lítið þyrftu að hafa fyrir náminu í grunnskóla byggju yfir 

lélegri náms- og tímastjórnunarkunnáttu sem kæmi niður á þeim þegar þeir væru 

komnir í framhaldsnám. Er þetta í samræmi við rannsókn Coleman og Freedman 

(1996) sem skoðuðu æskileg úrræði fyrir afburðanemendur sem náðu ekki 

tilskildum árangri í háskóla en eitt af því sem þeir töldu mikilvægt var einmitt 

tímastjórnun og námstækni.  

Viðmælendur voru sammála um að í framhaldskóla væri mjög mikilvægt að 

glósa og ber þeim þar saman við háskólanemendur í rannsókn Lóu Hrannar 

Harðardóttur (2010) á mikilvægi þess að taka niður glósur. Næstum öllum fannst 

að lögð væri meiri áhersla á glósur í framhaldsskóla en í grunnskóla og flestir 

töldu að þeir hefðu ekki verið vel undirbúnir í glósutækni úr grunnskóla. Fáir 

viðmælendur töldu að þeir hefðu verið vel að sér í glósugerð við upphaf 

framhaldsskólans. Sumir sem töldu sig hafa verið illa undirbúna fannst það í lagi 

þar sem glósutækni væri eitthvað sem maður lærði í framhaldsskólanum. Almennt 

var það þó skoðun viðmælenda að grunnskólar ættu að leggja meiri áherslu á 

glósutækni í efstu bekkjum grunnskóla.  

Ástæðan fyrir því að nemendur skrifa glósur er sú að talið er að með því haldi 

þeir betur einbeitingu í fyrirlestrarkennslu, sem er ennþá algengasta kennsluaðferð 

í framhaldsskólum og háskólum, dýpki skilning sinn og tengi efni fyrirlestursins 

við fyrri þekkingu. Þannig hafi glósur jákvæð áhrif á námsárangur nemenda 

(Brazeau, 2006; Castello and Monereo, 2005). Rannsóknir benda til að það að 

skrifa niður glósur geri nemendur að betri námsmönnum og auki hæfni þeirra til 
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að taka við nýjum upplýsingum (Katayama and Crooks, 2003). Þessu voru 

viðmælendur mínir sammála eða að minnsta kosti fannst þeim gott og gagnlegt að 

skrifa glósur og þær nýtast vel í námi sínu.  

Í rannsókn Lóu Hrannar (2010) á afburðanemendum í Háskóla Reykjavíkur 

voru viðmælendur hennar sammála um að mjög mikilvægt væri að geta skilið 

aðalatriði frá aukaatriðum. Ekki virtust viðmælendur mínar hafa miklar áhyggjur 

af þessu og flestum þeirra fannst að lestrartækni til að muna betur það sem lesið er 

og greina aðalatriði í texta væri óþörf. Sumir sögðust þó nota sérstakar aðferðir til 

að muna betur það sem þeir læsu en enginn viðmælenda notaði aðferð sem hann 

hafði lært í grunnskóla.  

Í Becoming a Master Student (Ellis, 2011) kemur fram að flestir þekki það að 

lesa og lesa en taka ekkert eftir því hvað lesið er. Í námi á efri stigum skipti miklu 

máli að nýta tímann vel og taka vel eftir því sem lesið er. Það sé hægt að gera með 

því að nota sérstaka tækni og eins og með aðra námstækni þurfi hver og einn að 

finna það sem honum hentar. Þetta gilti einmitt um nokkra viðmælendur mína sem 

notuðu ákveðna tækni til að muna betur það sem þeir lásu. Allir áttu þeir það 

sammerkt að hafa sjálfir fundið upp aðferð sem hjálpaði þeim að muna.  

Til eru margar lestraraðferðir sem kenndar eru víða í grunnskólum en svo 

virðist sem nemendur noti ekki þessar aðferðir kannski aðallega vegna þess að 

þeir sjá ekki að þeir græði neitt á því. Rannsóknir erlendis sýna að lestrartækni 

sem felst í því að þjálfa nemendur í því að draga út aðalatriði og muna betur það 

sem þeir lesa er mjög gagnleg og nýtist nemendum mjög vel strax í grunnskóla 

(Tasdemir, 2010). Það að viðmælendur mínir skuli ekki sjá gagnsemi þess að nota 

slíkar aðferðir er umhugsunarvert og vekur upp þær spurningar hvort ákveðinn 

þroska þurfi til að tileinka sér þessar aðferðir eða hvort það sé svo 

einstaklingsbundið hvort aðferðirnar henti fólki og það hafi verið raunin með alla 

mína viðmælendur.  

Námsmat 

Nánast allir viðmælendur vildu hafa stór lokapróf í grunnskóla og töldu það 

nauðsynlegan undirbúning fyrir framhaldsskóla- og háskólanám. Allir vildu taka 

samræmd próf í grunnskólum og var árgangur ´93 sem tók engin samræmd próf 

mjög ósáttur við að hafa ekki tekið þau. Þetta er athyglisvert ekki síst í ljósi 
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umræðu á síðustu árum bæði hérlendis sem erlendis um galla samræmdra prófa og 

hve mikið þau stýri kennslu í þeim bekkjum sem þau eru (Rúnar Sigþórsson, 

2006). Í framhaldsskóla vildu viðmælendur hins vegar hafa bæði símatsáfanga og 

áfanga með stórum lokaprófum.  

Þrátt fyrir að vilja ekki sleppa prófum voru langflestir viðmælendur á því að 

símat væri betri námsmatsleið en próf og er það í samræmi við rannsóknir bæði 

innlendar og erlendar (Gibbs og Simpson, 2004; Hjördís Árnadóttir og Ólöf 

Húnfjörð Samúelsdóttir, 2009). Athyglisvert er að engin stelpa var í hópi þeirra 

viðmælenda sem taldi að próf væri betri námsmatsaðferð en símat en rannsókn 

Gellman og Berkowitz (1993) sýndi einmitt að stelpur velja frekar ritgerðir og 

skrifleg verkefni sem námsmataðferðir á meðan strákar vilja heldur taka próf og 

þá helst krossapróf. 

Rökin sem viðmælendur mínir komu með fyrir því að símat væri betri 

námsmatsaðferð en próf var til dæmis að betra væri að hafa mörg atriði til mats 

frekar en eitt stórt próf þar sem útkoman úr því gæti verið í samræmi við ástand 

próftakans á hverjum tíma og segði því hugsanlega lítið til um raunverulega 

þekkingu hans. Ber þessum skoðunum saman við rannsóknir Trotter og Freestone. 

Þau segja að í símati sé meiri skilningur byggður upp og nemendum með 

mismunandi færni gefinn kostur á því að sýna sínar bestu hliðar sem sé réttlátara 

en þegar aðeins ein aðferð sé notuð til mats (Freestone, 2009; Trotter, 2006).  

Áhugahvöt og tilgangur náms 

Flestir viðmælenda könnuðust við að hafa verið námsleiðir í grunnskóla. Var það 

af misjöfnum ástæðum eða án þess að þau gætu skilgreint hvers vegna og til þess 

að þau voru stoppuð af í námi og þurftu að bíða eftir bekkjarfélögum. Þau sem 

fundu fyrir námsleiða viðurkenndu að þau hefðu ekki séð tilgang með náminu í 

grunnskóla og það hefði haft mikil áhrif á námsleiðann. 

Erlendar rannsóknir benda til að námsleiði 14 ára og eldri geti verið vísbending 

um brottfallshættu á framhaldsskólastigi en það eigi ekki við þótt námsleiða gæti 

hjá yngri nemendum (Wegner, Flisher, Chikobvu, Lombard og King, 2008). 

Nokkrir viðmælenda minna voru þó á því að það væri lítið sem ekkert hægt að 

gera til að auka áhuga nemenda á námi, sumir hefðu bara ekki áhuga á því að læra 

og það væri sama hvað gert væri, þeirra skoðun yrði ekki breytt. Ekki fann ég 
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neinar rannsóknir sem styðja þessa skoðun en staðreyndin er sú að á hverju ári eru 

um 5% 10. bekkinga sem innritast ekki í framhaldsskóla (Hagstofa Íslands, 

2011b).  

Flestir viðmælenda minna, sem höfðu ákveðið í efstu bekkjum grunnskóla 

hvað þeir ætluðu að læra í framhaldsskóla eða að honum loknum, voru síður 

námsleiðir en þó var það ekki algilt. Þeir sem sögðust hafa fundið fyrir námsleiða 

í grunnskóla höfðu frekar neikvæð viðhorf til gamla skólans síns en rannsóknir 

sýna einmitt tengsl námsleiða og neikvæðra viðhorfa til skólans (Kanevsky og 

Keighley, 2003; McCoach og Siegle, 2003). Þessi neikvæðu viðhorf komu fram í 

því að finnast kennarar leiðinlegir og kennsluaðferðir og námsefnið lítið 

spennandi. Eru þetta sömu skoðanir og koma fram í rannsókn Bridgeland o.fl. 

(2006) en eins og áður hefur komið fram er námsleiði ein af höfuðástæðum 

brotthvarfs úr framhaldsskóla að mati brotthvarfsnemendanna sjálfra.  

Samkvæmt skoðunum viðmælenda bæði í minni rannsókn og erlendum 

rannsóknum (Azzam, 2003; Bridgeland o.fl., 2006; Kanevsky og Keighley, 2003) 

skiptir kennarinn og kennsluaðferðir mjög miklu máli. Það að vekja áhuga 

nemendanna er eitt mikilvægasta atriðið í kennslu. Samkvæmt Woolfolk (2010) er 

mikilvægt að láta nemendur finna að þeir ráði einhverju um það hvernig þeir 

vinna verkefnin og í hvaða röð en það að þeir finni að þeir hafi eitthvert val verkar 

mjög hvetjandi. Þetta var einmitt eitt af því sem kom fram hjá viðmælendum 

mínum að í framhaldsskóla væri meira val og því fyndu þeir síður fyrir námsleiða 

þar en í grunnskóla.  

Annað atriði sem Woolfolk (2010) nefnir er markmiðssetning sem hann segir 

að sé mjög áhrifarík í kennslu og undir það taka Locke og Latham (2002) sem 

segja að það að nemendur setji sér markmið sé mun áhrifaríkara en að hvetja þá til 

að gera sitt besta. Aðeins þrír viðmælendur mínir töluðu um markmiðssetningar 

en voru allir á því að þær væru mjög áhrifaríkar í námi.  

Náms- og starfsfræðsla 

Þeir viðmælendur mínir sem stefndu að ákveðnu starfi ýmist eftir framhaldsskóla 

eða háskóla voru sammála um það að þegar búið væri að taka ákvörðun um 

framtíðarstarf og þar með nám, yrði námið áhugaverðara, þeir yrðu jákvæðari 

gagnvart náminu og sæju meiri tilgang með því. 
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Tæpur þriðjungur viðmælenda höfðu farið í starfskynningar í 10. bekk og voru 

allir þeir sem það höfðu gert jákvæðir gagnvart þeim jafnvel þótt þeir teldu ekki 

að þær hefðu hjálpað til við val á framtíðarnámi eða -starfi. Náms- og 

starfsfræðsla þarf að fela í sér fleira en starfskynningar. Henni þarf að fylgja 

verkefni sem gera nemendum kleift að skilja hvað er þeim mikilvægt og hvað þeir 

vilja auk þess sem þeir þurfa að fá kynningu bæði á námi og störfum tengdum 

þeim (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 1994; Sharf, 2006; Turner og Lapan, 2004). Lítið 

sem ekkert slíkt virtist hafa fylgt starfskynningum þeim sem viðmælendur mínir 

fóru í og því er ekki víst að þær hafi gert það gagn sem þær gætu gert. 

4.2 Áhrif aukinnar náms- og starfsfræðslu og námstækni 

Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2000; 2007; 2010) hafa sýnt að náms- og 

starfsfræðsla í efstu bekkjum grunnskóla er mjög mikilvæg. Miklu máli skiptir að 

hjálpa nemendum að þróa starfshugun sína. Starfshugsun er skilgreind sem sú 

þekking sem einstaklingur hefur um störf og námið á bakvið þau auk þess að vera 

meðvitaður um gildi sín, viðhorf og áhuga til starfa. Samkvæmt Guðbjörgu (2010) 

er starfshugsun nemenda sem ætla sér í verknám þroskaðri en þeirra sem ætla sér í 

bóknám og sérstaklega þeirra sem eru mjög óákveðnir um framtíðarstarf enda eru 

þeir sem fara í verknám oft búnir að ákveða framtíðarstarf sitt um 15-16 ára aldur. 

Kemur þetta berlega í ljós hjá viðmælendum mínum en allir þeir sem ég talaði við 

á verknámsbraut höfðu ákveðið framtíðarstarf í huga en aðeins tveir af hinum 

þrettán viðmælendunum.  

Langflestir viðmælendur mínir voru á því að náms- og starfsfræðsla gæti haft 

áhrif á grunnskólanemendur á þann hátt að þeir sæju tilgang með námi. Allir 

viðmælendur vildu að þeir hefðu fengið starfskynningar þrátt fyrir að sumir teldu 

að starfskynningar hentuðu frekar þeim sem væru óákveðnir um framtíðina.  

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2007) gerði samanburðarrannsókn á tveimur 

mismunandi kennsluaðferðum í náms- og starfsfræðslu annars vegar hefðbundinni 

aðferð með starfskynningum og verkefnahefti og hins vegar aðferð þar sem mest 

er unnið að sjálfsþekkingarverkefnum og skilningi á atvinnulífinu. Kom í ljós að 

báðar aðferðir skiluðu árangri miðað við samanburðarhóp sem enga starfsfræðslu 

fékk en hópurinn sem fór ekki í starfskynningar sýndi meiri framfarir í 

starfshugsun en hópurinn sem fór í starfskynningar. Starfskynningahópurinn var 
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hins vegar ánægðari með sitt verkefni enda fannst flestum nemendunum 

skemmtilegt að fara í heimsóknir á vinnustaði (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007). 

Náms- og starfsfræðsla skilar því árangri (Smith, 2000; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2010; White og Kelly, 2010) og ætti að vera einn af lykilþáttum í 

starfi náms- og starfsráðgjafa en ýmislegt bendir til að á því sé verulegur 

misbrestur. 

Í skýrslu um störf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

frá árinu 2006 kemur fram að starfsfræðsla sé engin í 30% skólum borgarinnar. 

Hjá rúmlega 60% náms- og starfsráðgjafanna var kennd náms- og starfsfræðsla, í 

rúmlega helmingi tilfella aðeins í 8. – 10. bekk, í nokkrum skólum í 4. – 7. bekk 

og í tveimur skólum í 4. - 10. bekk. Auk þessa var náms- og starfsfræðsla valfag í 

nokkrum skólum. Í sömu skýrslu kemur fram sá vilji náms- og starfsráðgjafa að 

starfsfræðsla standi öllum nemendum grunnskólans til boða ekki bara elstu 

bekkjunum og vinna þyrfti að því í samvinnu við kennara með samþættingu við 

aðrar námsgreinar. Þetta þótti náms- og starfsráðgjöfunum mikilvægt ekki síst í 

ljósi þess að einungis 38% þeirra töldu að 70-99% nemenda í 10. bekk væru vel 

undir það búin að taka ákvörðun um áframhaldandi nám (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2006).  

Náms- og starfsfræðsla þarf að fá meiri tíma í öllum bekkjum grunnskólans. 

Ekki er nauðsynlegt að náms- og starfsráðgjafi sjái um alla kennslu enda væri í 

fyrstu bekkjum mest verið að vinna verkefni sem fælust í því að kynna sér störf. 

Eftir því sem ofar drægi í grunnskólanum ætti að tengja starfsfræðsluna meira 

námsfræðslu til gefa nemendum færi á að kynna sér hvaða námsgreinar liggja á 

bak við viðkomandi starf. Til að þetta nái fram að ganga þarf að vera gott samstarf 

milli náms- og starfsráðgjafa og umsjónarkennara á öllum stigum. Náms- og 

starfsráðgjafar geta stýrt vinnunni og komið með ákveðin innlegg sérstaklega í 

eldri bekki en kennarar samþætt náms- og starfsfræðsluna ýmsum námsgreinum 

og séð að mestu leyti um kennsluna.  

Ef það sem komið hefur fram hér á undan er dregið saman er ýmislegt sem 

bendir til að með öflugri fræðslu um nám og störf gæti margt áunnist svo sem: 
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 Að nemendur væru betur upplýstir um nám og störf þegar þeir velja sér 

framhaldsskóla.  

 Minna brottfall í framhaldsskólum því ef nemendur velja það sem þeir 

raunverulega hafa áhuga á er líklegra að þeir ljúki námi.  

 Fleiri nemendur í efri bekkjum grunnskóla sæju tilgang með námi og 

hefðu þá meiri áhuga á því sem verið er að kenna þeim.   

Ljóst er að brotthvarf úr framhaldsskólum er af ýmsum ástæðum og úrræði 

þurfa að taka á mörgum þáttum (Cohen og Smerdon, 2009; Downing og Harrison, 

1990; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Letrello og Miles, 

2003; Mizelle og Irwin, 2000; Rumberger, 1995; Smith, 2006.) Hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa í undirbúningi grunnskólanemenda fyrir framhaldsskólann hefur 

verið að veita upplýsingar um framhaldsskólana og námið þar auk þess að vera í 

samstarfi við framhaldsskólana um enn frekari upplýsingagjöf (Anna 

Sigurðardóttir, Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2004; Cauley og 

Jovanovich, 2006; Letrello og Miles, 2003).  

En geta náms- og starfsráðgjafar komið að auknum undirbúningi 

grunnskólanema fyrir framhaldsskólanám? Ég tel að svo sé og að þar skipti 

námstækni og náms- og starfsfræðsla stórt hlutverk. Með því að kenna skipulögð 

vinnubrögð og aðferðir sem nemendur í framhaldsskólum telja að séu þeim 

gagnlegar gætum við ef til vill undirbúið grunnskólanemendur betur undir 

framhaldsskólann svo viðbrigðin verði minni. Eins er líklegt að ef nemendur hafa 

vanist á skipulögð vinnubrögð þá haldi þeir þeim áfram í framhaldsskóla. Sýnt 

hefur verið fram á tengsl milli lágra einkunna í 10. bekk og brotthvarfs (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002) og því gætu náms- og starfsráðgjafar 

tekið þann hóp út og einbeitt sér að því að bæta vinnubrögðin í þeim tilgangi að 

bæta sjálfsmynd og frammistöðu í námi. Niðurstöður í rannsókn Hrafnhildar 

Kjartansdóttur (2010) á brotthvarfi í háskólanámi benda einmitt til þess að slakar 

námsvenjur geti leitt til brotthvarfs ekki síst þegar lengra sé komið í námi. 

Með aukinni náms- og starfsfræðslu gætu nemendur fyrr ákveðið hvert þeir 

stefna og því séð meiri tilgang með námi sínu í grunnskóla sem aftur mundi geta 

leitt til meiri metnaðar og betri frammistöðu.  
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Í nefndaráliti sem unnið var fyrir Menntamálaráðuneytið árið 1998, um eflingu 

náms- og starfsráðgjafar, er komið með ýmsar tillögur um leiðir til að berjast gegn 

brotthvarfi. Þar á meðal er aukin kennsla í námstækni og vinnulagi en einnig er 

bent á mikilvægi náms- og starfsfræðslu í því skyni að hjálpa nemendum að velja 

nám í framhaldsskóla sem hæfir þeirra áhugasviði og gildum 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Þessi úrræði eru þau sömu og ég bendi á og 

niðurstöður rannsóknar minnar benda til að við gætum notað markvissar en gert 

hefur verið. Margt bendir því til að ýmislegt gæti áunnist við það að auka 

námstækni og náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Það er hlutverk okkar náms- 

og starfsráðgjafa að gera það. Við verðum að geta fært rök fyrir mikilvægi 

námstækni og náms- og starfsfræðslu og þurfum að koma þessum þáttum meira að 

í grunnskólum. Það er verðugt framtíðarverkefni sem gæti skilað góðum árangri.  
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5 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var reynt að fá fram reynslu og upplifun 17 og 18 ára 

framhaldsskólanemenda á því hvort það mundi nýtast þeim vel að fá meiri 

kennslu í ýmsum þáttum námstækni svo sem lestrartækni, glósutækni, 

ritgerðarsmíð, tímastjórnun og minnistækni. Einnig til hvaða úrræða þeim finnist 

að eigi að grípa til að fá grunnskólanemendur til sjá tilgang með námi og auka 

áhuga þeirra á því að læra.  

Meginniðurstöður eru þær að almennt finnst viðmælendum að gott væri að læra 

meiri námstækni í grunnskólum og telja að það mundi nýtast þeim vel í 

framhaldsskóla. Til að auka áhuga telja þeir að þurfi að hafa fjölbreytta 

kennsluhætti og kennarar þurfi að leggja sig fram um að gera kennsluna 

áhugaverða. Með því að fá nemendur til að ákveða hvert þeir stefna og hvað þeir 

ætla sér að læra í framtíðinni væri hægt að auka líkur á því að þeir sjái tilgang 

með námi og væri hægt að gera það með aukinni náms- og starfsfræðslu sem fæli 

í sér aukna sjálfsþekkingu og kynningu á námi og störfum.  

Niðurstöður úr þessari rannsókn eru í meginatriðum í samræmi við aðrar 

sambærilegar rannsóknir á þann hátt að þó ekki hafi verið hægt að sýna fram á 

bein tengsl við góð vinnubrögð og námsvenjur í námi þá er eðlilegt að telja að 

þeir sem tileinki sér þannig vinnuhætti nái betri árangri en þeir sem gera það ekki. 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast helst í því hve yfirborðskennt er spurt og 

ekki kafað nógu djúpt í hvert umræðuefni. Fróðlegt væri að gera samanburðar 

langtímarannsókn á því hvort kennsla í námstækni í grunnskóla skilaði sér í betri 

frammistöðu þegar í framhaldsskóla er komið.  

Ég tel að náms- og starfsráðgjafar séu í lykilstöðu að hafa áhrif í þessum efnum 

með því að leggja áherslu á kennslu í námstækni og tímastjórnun og með því að 

auka náms- og starfsfræðslu í grunnskólum. Með því móti gætum við ef til vill 

hjálpað fleiri nemendum til að komast í gegnum framhaldsskólanám, það er að 

minnka brottfall úr framhaldsskólum og það er sá árangur sem ég mundi vilja sjá 

af verkefni sem þessu.  
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Fylgiskjal 1. Kynningarbréf til lögráða viðmælenda 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hvernig vinnubrögð og námsvenjur á grunnskólinn að leggja áherslu á til að 

búa nemendur sem best undir nám í framhaldsskóla?  

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, Þuríður Hallgrímsdóttir, er að vinna að meistararitgerð í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið felst í því að skoða hvernig 

framhaldsskólanemendur telja að grunnskólinn hafi undirbúið þá fyrir nám í 

framhaldsskóla, með sérstakri áherslu á vinnubrögð. Rannsóknin er svokölluð 

eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum er safnað með viðtölum sem síðan er 

unnið úr.  

Mig langar til að biðja þig að veita mér aðstoð þína við þetta verkefni. Hvert 

viðtal, sem tekur um 40-60 mínútur, er hljóðritað og svo skrifað upp orðrétt. 

Fundnir eru sameiginlegir þættir sem koma fram hjá viðmælendum og eru þeir 

grunnurinn að niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangurinn er að skilja það sem á 

að rannsaka betur og að greina það sem þátttakendum ber saman um og það sem 

er frábrugðið í reynslu þeirra.  

Rétt er að taka fram að engin nöfn eða heiti koma fram í viðtalinu og allar 

upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og 

nafnleynd. Að vinnu lokinni verður viðtölunum eytt og að öllu leyti verður farið 

að íslenskum lögum um persónuvernd og eyðingu gagna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar en þær er viðmælanda heimilt 

að sjá hvenær sem er og ekkert er birt af þeim nema með hans samþykki. Hvenær 

sem er í ferlinu er honum frjálst að hætta þátttöku án útskýringa.  

 

Með von um góðar undirtektir, 

kær kveðja, Þuríður Hallgrímsdóttir 
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Fylgiskjal 2. Kynningarbréf til forráðamanna ólögráða viðmælenda. 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hvernig vinnubrögð og námsvenjur á grunnskólinn að leggja áherslu á til að 

búa nemendur sem best undir nám í framhaldsskóla?  

Ágæti viðtakandi 

Ég undirrituð, Þuríður Hallgrímsdóttir, er að vinna að meistararitgerð í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Verkefnið felst í því að skoða hvernig 

framhaldsskólanemendur telja að grunnskólinn hafi undirbúið þá fyrir nám í 

framhaldsskóla, með sérstakri áherslu á vinnubrögð. Rannsóknin er svokölluð 

eigindleg rannsóknaraðferð þar sem gögnum er safnað með hópviðtölum sem 

síðan er unnið úr.  

Mig langar til að fá leyfi þitt/ykkar til að                               taki þátt í 

hópviðtali í þessum tilgangi. Hvert viðtal, sem tekur um 40-60  mínútur, er 

hljóðritað og svo skrifað upp orðrétt. Fundnir eru sameiginlegir þættir sem koma 

fram hjá viðmælendum og eru þeir grunnurinn að niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Tilgangurinn er að skilja það sem á að rannsaka betur og að greina það sem 

þátttakendum ber saman um og það sem er frábrugðið í reynslu þeirra.  

 Viðtölin verða tekin í ________________________. Rétt er að taka fram að 

engin nöfn eða heiti koma fram í viðtalinu og allar upplýsingar verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Að vinnu 

lokinni verður viðtölunum eytt og að öllu leyti verður farið að íslenskum lögum 

um persónuvernd og eyðingu gagna. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar en þær er viðmælanda heimilt að sjá hvenær sem er og 

ekkert er birt af þeim nema með hans samþykki. Hvenær sem er í ferlinu er 

honum frjálst að hætta þátttöku án útskýringa.  

Ég vil biðja þig/ykkur að senda mér póst ef þið/þú viljið ekki að                taki 

þátt í þessari rannsókn. Til að samþykki ykkar sé ótvírætt vil ég biðja ykkar að 

prenta út samþykkisyfirlýsingu hér að neðan og senda               með í viðtalið eða 

skrifa undir það í tölvunni og senda mér það í tölvupósti. 

 Með von um góðar undirtektir, Þuríður Hallgrímsdóttir 
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Fylgiskjal 3. Samþykkisyfirlýsing forráðamanna.  

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að 

______________________________taki þátt í ofangreindu verkefni. Ég hef lesið 

kynningu rannsóknarinnar og samþykki þáttöku      _____________________í 

henni eins og að ofan er lýst. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

    ________________________________________ 

                 Nafn forráðamanns 
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Fylgiskjal 4. 

Viðtalsrammi 

Hvernig vinnubrögð og námsvenjur á grunnskólinn að leggja áherslu á til að 

búa nemendur sem best undir nám í framhaldsskóla? Reynsla 17 og 18 ára 

nemenda.  

 

1. Bakgrunnur og staða í dag 

2. Hver voru mestu viðbrigðin við að byrja í framhaldsskóla? 

3. Hver er helsti munurinn varðandi vinnubrögð í grunnskóla og 

framhaldsskóla? 

4. Hvernig nýttust vinnubrögð sem þú hafðir tileinkað þér í grunnskóla í 

framhaldsskólanum? 

5. Nefndu einhver vinnubrögð sem þú lærðir eða tileinkaðir þér í grunnskóla 

sem nýtast þér vel í framhaldsskóla. Hvernig nýtast þau vel og hve miklu 

máli skiptir það? 

6. Nefndu einhver vinnubrögð sem þú hefðir viljað hafa tileinkað þér í 

grunnskóla.       Hvers vegna og hve miklu máli skiptir það? 

7. Á hvernig vinnubrögð ætti að leggja áherslu í grunnskólum til að bæta 

undirbúning nemenda fyrir nám í framhaldsskóla. 

8. Hvaða áhrif telur þú að meira samstarf milli grunn- og framhaldsskóla 

varðandi nám og vinnubrögð mundi hafa ? 

9. Hvað telur þú að hægt sé að gera til að auka áhuga nemenda á námi? 

10. Hvað telur þú að hægt sé að gera til að gera nemendur jákvæðari gagnvart 

námi? 

11. Hvaða ávinningur gæti verið af því að auka náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum? 

Áhersluatriði: vinnubrögð og námsvenjur 

 

 

  

Vinnubrögð Námsvenjur 

Skiplagning Viðhorf Námsmat 

Dagbók 

Tímaáætlanir 

Lestaraðferðir 

Glósutækni 

Minnistækni 

Viðhorf 

Sjálfsagi  

Áhugi  

Eigin ábyrgð 

Náms- og 

starfsfræðsla 

Símat 

Stór lokapróf 
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Fylgiskjal 5. 

 

Mynd 1. Vitrænir ferlar í rannsóknarferli Vancouver-skólans 

  

Koma auga á 

Að ígrunda 

Að velja 

       Að túlka 

Að raða saman 

   Að sannreyna 

Að vera kyrr 



74 

 

Fylgiskjal 6.  

Tafla 1. Yfirlit yfir viðmælendur 

  

Nafn/hóp- eða 

einstaklingsviðtal 
Aldur 

Námsár/ 

bekkur 

Braut í 

framhaldsskóla 

Frammistaða í 

grunnskóla að 

eigin mati 

Fjöldi 

nemenda í 

grunnskóla 

Anna (R) 17 2. Félagsfræði Yfir meðallagi >100 

Baldur (R) 17 2. Félagsfræði Yfir meðallagi 400-500 

Davíð (R) 17 2. Félagsfræði Yfir meðallagi >100 

Einar (R) 17 2. Félagsfræði Yfir meðallagi >100 

Elín (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi 400-500 

Fjóla (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi >100 

Freysteinn (E) 18 3. Náttúrufræði Yfir meðallagi 400-500 

Fríða (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi 400-500 

Gerður (E) 18 3. Verknám Í meðallagi 400-500 

Guðni (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi 400-500 

Gústaf (R) 17 2. Félagsfræði Yfir meðallagi 200-300 

Hallur (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi >100 

Hildur (E) 18 3. Verknám Yfir meðallagi >100 

Sigurður (E) 18 3. Verknám Í meðallagi 400-500 

Snædís (E) 18 3. Náttúrufræði Í meðallagi 400-500 

Þór (R) 17 2. Félagsfræði Í meðallagi >100 
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Fylgiskjal 7.  

Tafla 2.  

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver skólanum í fyrirbærafræði og 

hvernig þeim var fylgt í þessari rannsókn 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep 1. Val á samræðufélögum. Rætt var við 16 framhaldsskólanemendur, 11 á 2. 

námsári og fimm á 3. námsári  

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast). 

Reynt var að láta ekki fyrri hugmyndir hafa áhrif.  

Þrep 3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun). Tekin voru sjö viðtöl, fimm einstaklingsviðtöl og tvö 

hópviðtöl  

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 

hugtök. 

Unnið var að gagnasöfnun og greiningu gagna auk 

þess sem hugmyndum var komið í orð.  

Þrep 5. Þemagreining (kóðun). Viðtöl greind í þemu eftir umræðuefnum viðtalanna 

og þemun síðan í undirþemu.  

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 

þátttakanda. 

Búið var til greiningarlíkan fyrir hvert viðtal þar sem 

bæði komu fram þemu og undirþema.   

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani 

með viðkomandi þátttakanda. 

Greiningarlíkön borin undir meðrannsakendur til að 

ganga úr skugga um hvort þeir væru sammála því 

sem þar kom fram.  

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 

einstaklingslíkönunum. 

Greiningarlíkönin voru borin saman og sett í eitt líkan 

þau atriði sem voru sameiginleg.  

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman 

við rannsóknargögnin (rituðu viðtölin). 

Gengið úr skugga um að heildargreiningarlíkanið 

væri í samræmi við rannsóknargögnin með því að 

bera þetta saman.  

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir 

fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn.  

Námsvenjur og vinnubrögð í grunn- og 

framhaldsskólum.  

Þrep 11. Staðfesting á heildargreininga-líkani 

og meginþema með einhverjum þátttakendum. 

Heildargreiningarlíkanið borið undir þátttakendur og 

voru þeir sammála því sem þar kom fram.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 

upp þannig að raddir allra heyrist. 

Niðurstöður skrifaðar upp og vitnað í viðtölin til að 

sýna að rétt sé farið með og auka þannig 

trúverðugleika niðurstaðna.  
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Fylgiskjal 8.  

Tafla 3. Heildargreiningalíkan 

 

Munur á grunn-

skóla og fram-

haldsskóla 

Námsvenjur 

og vinnubrögð 
Námsmat 

Áhugahvöt og 

tilgangur náms 

Náms- og 

starfsfræðsla 

Minni munur en 

margir halda  

Þörfin fyrir að nota 

skóladagbók 

Próf. Áfangar þar 

sem lokapróf gilda 

stærstan hluta 

einkunnar 

Námsleiði í grunn- 

og 

framhaldsskólum  

Sjálfsþekking, að 

vita hvað maður 

vill og hvað skiptir 

mann máli 

 

Meiri kröfur  um 

sjálfstæð 

vinnubrögð og 

eigin ábyrgð á 

námi 

Að nota 

skipulagstöflu til 

tímastjórnunar  

Símat. Áfangar þar 

sem verkefni, 

frammistaða og 

ástundun eru metin 

til einkunnar að 

minnsta kosti til 

jafns á við próf 

Fjölbreytni í 

kennsluháttum 
Starfskynningar 

 

Þörf fyrir meiri 

sjálfsaga í 

framhaldsskólu 

Notkun og þjálfun í 

því að nota glósur 

Blandað námsmat. 

Þar sem sumir 

áfangar eru 

símatsáfangar en 

aðrir með stórum 

lokaprófum. 

Áhrif kennara á 

nemandann 

Ávinningur af 

náms- og 

starfsfræðslu 

 

Minnistækni. 

Sérstakar aðferðir 

til að festa í minni. 

 

Að fá nemendur til 

að sjá tilgang með 

námi 

 

 

 

Lestrartækni. Að 

draga aðalatriði út 

úr texta. 

 

Áhrif 

markmiðssetningar 

í námi. 

 

 
Vinnulag við 

ritgerðasmíð                                                      
 

 

 

 


