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Ágrip 

Rannsókn á fyrsta starfsári Fjölbrautaskóla Snæfellinga var gerð til að kanna hvort 

hugmyndir, sem byggðust á dreifnámi og breyttum vinnubrögðum í námi og kennslu, urðu 

að veruleika þegar á reyndi. Í ljósi fræðilegrar umræðu var spurt um leikreglur í 

skólastarfi, sem ýmist var reynt að víkja frá eða hunsa, og áhrifaþætti á breytingastarf. 

Rannsóknin var framkvæmd með þátttökuathugunum og viðtölum við sextán 

þátttakendur, stjórnendur, kennara, foreldra og skólanefnd, við upphaf og lok fyrsta 

skólaárs. Auk þess var stuðst við ýmsar skráðar heimildir.  

Niðurstöður sýna að breytingar frá hefðbundnum starfsháttum reyndust að sumu leyti 

framkvæmanlegar en ekki að öllu leyti miðaðar við upphaflegar hugmyndir. Þörf fyrir 

framhaldsskóla í heimabyggð nemenda hafði áhrif á afstöðu til hugmyndafræði skólans. 

Fyrirkomulag dreifnáms var talið opna nýja möguleika til náms í fámennum skólum. 

Almennt var ánægja með opin vinnurými og kennarar töldu ekki þörf á aflokuðum 

kennslustofum. Í ljós kom að leggja þarf sérstaka áherslu á stuðning við nemendur og 

eftirfylgni með einstaklingsmiðuðu dreifnámi. Fram kom að þótt skóli virðist hafa afmarkað 

hlutverk sem menntastofnun þá gegnir hann margþættu hlutverki í samfélaginu sem taka 

þarf tillit til. Athyglisvert var að sjá gagnvirk tengsl nemenda, samfélags og skólastarfs. 
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Abstract 

From idea to reality: The first year of the Comprehensive Upper Secondary School in 

Snæfellsnes.  

Research was done on the first year of operation of the Snæfellsnes Comprehensive 

Upper Secondary School to investigate how ideas on distributed education proved out 

when tested. In light of theoretical discussion about innovative work in schools, questions 

were posed about the ground rules of schooling that were either deviated from or ignored, 

and research was conducted on whether these changes were successful. The research 

was conducted with participant observations and interviews with 16 participants – 

administrators, teachers, parents and the school board – at the beginning and end of the 

first school year. In addition, numerous reports on the matter were referred to. 

The findings showed that some, but not all, the departures from traditional practices could 

be implemented. The need for a comprehensive upper secondary school in the students' 

area affected the people's positions on the school's ideology. It emerged that special 

emphasis must be laid on student support and follow-up on distributed learning tailored to 

the individual. It also emerged that although the school's role as an educational institution 

seems to be limited, it nevertheless serves diverse functions in the community that must 

be taken into consideration. It was interesting to see the interactive links between the 

students, the community and school.  
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Formáli 

Rannsóknir og mat á breytingum í menntakerfinu hafa aukið skilning á skólastarfi. Með 

vaxandi notkun upplýsingatækni hefur framboð á dreifnámi orðið fjölbreyttara og 

sveigjanleiki aukist, enda hefur fjarnemum fjölgað hratt á síðustu árum. Samstarf um 

miðlun menntunar í framhaldsskólum og háskólum felur í sér tækifæri til aukinnar 

þjónustu við nemendur. Þessi þróun felur í sér nýbreytni í skólastarfi sem vert er að 

fylgjast vel með.  

Ótroðnar slóðir voru farnar við undirbúning framhaldsskóla á landsbyggðinni sem ætlað 

var að nýta möguleika dreifnáms. Einstakt tækifæri var fólgið í því að fá að fylgjast með 

skólanum verða til og rannsaka hvernig upphafið gekk fyrir sig. Rannsóknin fór fram á 

fyrsta starfsári Fjölbrautaskóla Snæfellinga með þátttökuathugunum og viðtölum.  

Ritgerðin er 20 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í uppeldis– og menntunarfræði við 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin og ritgerðin er unnin undir handleiðslu 

Jóns Torfa Jónassonar prófessors. Ég þakka honum gott samstarf með lærdómsríkri og 

uppbyggjandi leiðsögn.  

Þátttakendum í rannsókninni þakka ég góða samvinnu. Þeir buðu mig ávallt velkomna 

hvenær sem ég kom á vettvang skólaárið 2004 til 2005 og lögðu mér ómælt lið við 

rannsóknina. Sjónarmið þeirra, hugsanir og sýn á nútíð og framtíð, samfélag og 

skólastarf, veita gagnlegar upplýsingar um nýbreytnistarf og dreifmenntun.  

Samnemum og kennurum í Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands þakka ég 

stuðning og hvatningu. Samstarfsfólk í menntamálaráðuneyti á þakkir mínar fyrir að veita 

brautargengi og athafnarými til þessa verks. Fjölskylda og vinir hafa veitt ómælda aðstoð 

sem ég er innilega þakklát fyrir. 
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1 Inngangur  
Með samstilltu átaki sveitarfélaga á norðanverðu Snæfellsnesi og menntamálaráðuneytis 

tók nýr skóli til starfa í Grundarfirði haustið 2004. Samstarf við aðra skóla var skipulagt 

með dreifnámi og nýtingu upplýsingatækni. Lögð var áhersla á fjölbreytt námsframboð og 

nýbreytni í staðbundnum kennsluaðferðum. Gert var ráð fyrir um 200 nemendum úr 

nærliggjandi byggð sem samanstendur af fjórum sveitarfélögum með 50–1.700 íbúum 

eða samtals tæplega 4.000 manns. Nýir framhaldsskólar rísa ekki á hverjum degi í 

dreifbýlu samfélagi og ég fékk einstakt tækifæri til að fylgjast með skóla verða til.   

Hér er gerð grein fyrir tilviksrannsókn sem takmarkast af viðtölum og þátttökuathugunum 

á fyrsta starfsári Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Í ritgerðinni er aðdraganda skólans lýst og 

hugmyndafræði sem honum var ætlað að starfa eftir. Leitast er við að greina svonefndar 

leikreglur sem ríkja í skólastarfi og hvernig þær voru ýmist virtar eða reynt að fara gegn 

þeim. Niðurstöðurnar eru ræddar í ljósi hugmynda um nýbreytnistarf. Ritgerðinni lýkur 

með þönkum um þann lærdóm sem draga má af rannsókninni.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði skóla breyttist þegar á 

veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Tilgangurinn með rannsókn og þessari ritgerð 

er að leiða í ljós og skýra hvers vegna sumt gekk betur en annað þannig að þeir sem 

vinna við breytingastarf í skólum geti dregið lærdóm af. Ég kom að undirbúningi skólans 

frá fyrstu stundu vegna starfa á þróunarsviði menntamálaráðuneytis og var á þeim tíma 

að vinna við framkvæmd stefnu um dreifmenntun. Staða mín í þessari rannsókn setur 

mark sitt á hana og varð ég að vera stöðugt vakandi fyrir því. Þótt ég gerði ekki ráð fyrir 

hlutleysi gagnvart rannsóknarefninu lagði ég allt kapp á að gögnin væru gagnsæ, jafnt 

sem ályktanir mínar. Í rannsókninni var lögð áhersla á viðhorf heimamanna í 

þátttökuathugunum og viðtölum. Þátttakendur voru sextán talsins: kennarar, stjórnendur, 

foreldrar, skólanefndarfulltrúar og verkefnisstjóri undirbúningsvinnu. Þeim var ljós staða 

mín sem rannsakanda og vissu jafnframt að rannsóknin var hluti af námi til meistaraprófs 

við Háskóla Íslands. Þeim var einnig ljóst að rannsóknin grundvallast á svörum við 

spurningum um hvernig hugmyndafræðin breyttist þegar á veruleikann reyndi og hvað 

þyrfti að gera til að breyta hefðum sem skapa leikreglur í skólum. Öll vorum við minnug 

þess að rannsóknin stóð einungis yfir í eitt ár og gæti aðeins gefið mynd af því sem þá 

var að gerast. Eftir skólaárið kæmi eðlilega ýmislegt fram sem yrði endurskoðað í ljósi 

reynslunnar. 
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Uppbygging ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla kemur fram að forsaga skólans nær nokkur ár aftur í tímann vegna vaxandi 

þrýstings í sveitarfélögum á norðanverðu Snæfellsnesi um að fá framhaldsskóla á 

svæðið. Fyrri reynsla af dreifnámi í Grundarfirði sýndi íbúum að upplýsingatækni opnaði 

ný tækifæri sem ákveðið var að grípa á lofti. Í ársbyrjun 2003 gekk menntamálaráðherra 

til samninga við sveitarfélögin um stofnun framhaldsskóla og var þá hafist handa við 

undirbúning sem miðaðist við að skólinn tæki til starfa ári síðar. Viðhorf heimamanna til 

skólans var kannað með spurningalista sem var lagður fyrir nemendur í efstu bekkjum 

grunnskóla, íbúa og stjórnendur fyrirtækja. Undirbúningshópar sérfræðinga og nemenda 

lögðu drög að hönnun byggingar sem þjóna skyldi hugmyndafræði dreifnámsskóla og 

þörfum nemenda.  

Þegar skólinn tók til starfa haustið 2004 var innan við helmingur skólahúsnæðisins 

tilbúinn. Hins vegar varð fjöldi nemenda tvöfalt meiri en áætlað var. Samfélögin sem að 

skólanum standa báru þess merki að ný starfsemi var komin á svæðið og að ungu fólki 

fjölgaði yfir veturinn. Samkeppni var milli bæjarfélaga og innan þeirra um þjónustu og 

framkvæmdir við skólann. Fréttir á vefsvæði skólans sýna fjölbreytt skólalíf með stofnun 

nemendafélags, uppákomum í námi og gestakomum. 

Hugmyndafræði um dreifnám á sér rætur í stefnu menntamálaráðuneytis um að nýta 

upplýsingatækni til að nemendur í dreifbýli hafi aðgang að sambærilegu námi og þeir sem 

búa í þéttbýli. Við undirbúning skólans var lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám sem 

ekki yrði bundið stundaskrá í sama mæli og í hefðbundnum skólum enda yrði einungis 

hluti kennara á staðnum. Hugtökin dreifnám og dreifkennari eru skilgreind miðað við 

hvernig þau eru notuð í hugmyndafræði skólans og ritgerðinni sem samspil staðbundins 

skólastarfs og þess sem unnið er á Netinu. Fjölbreytni í námsvali skyldi höfð að leiðarljósi 

og nemendur fá daglegan stuðning umsjónarkennara ásamt námsráðgjöf. Við hönnun 

húsnæðis var leitast við að mæta óskum undirbúningshópa um opin vinnusvæði í stað 

lokaðra kennslustofa og athafnasvæðis fyrir félagsstarf nemenda.  

Nýbreytnistarf og þróun í skólum er inntak fræðilegs baksviðs rannsóknarinnar. Gerð er 

grein fyrir hugmyndum um breytingastarf eins og það birtist í heimildum sem ég hef 

einkum stuðst við. Hugmyndir um leikreglur og grunngerð skóla ásamt hlutverki leiðtoga í 

þróunarstarfi benda til að nýbreytni festist ekki auðveldlega í sessi og hafi tilhneigingu til 

að fjara út á fáum árum. Samfélag og skóli eru samofin enda er þörf þeirra gagnkvæm á 

að nýta tækifæri sem bjóðast til náms. Niðurstöður rannsókna benda til mikils álags á 

kennara og stjórnendur sem fást við breytingar á skólastarfi. Langvarandi stuðningur og 

kynningar eru taldar forsenda þess að væntingar skólasamfélags verði samhljóma 

nýbreytnistarfi. Sóknarfæri eru talin felast í upplýsingatækni sem fámennir skólar geta nýtt 

sér. Bent er á að sjálfstæði nemenda í dreifnámi byggist á samvinnu og stuðningi en 

uppfylling félagslegra þarfa auki vellíðan í námi. Fyrirkomulag skólastarfs mótast af 

skólabyggingum og opin rými greiða fyrir breyttum vinnubrögðum í námi og kennslu.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar skiptust í þrjú meginþemu: skipulag dreifnáms, daglega 

starfshætti og hugmyndir heimamanna um þörfina fyrir skóla. Þátttakendur töldu skólann 

mæta mikilli þörf í byggðarlaginu. Stöðugleiki var talinn skapast og að nýjar fjölskyldur 

myndu í auknum mæli flytja á svæðið úr því að þar væri framhaldsskóli. Mannlíf myndi 

breytast og samfélögin verða sterkari heild. Talið var að með skóla sem byggðist á 

dreifnámi opnuðust dyr að fjölbreyttum leiðum til náms og atvinnu sem aftur styrktu ungt 

fólk til að stefna að búsetu á heimaslóðum á fullorðinsárum. 

Hugmyndir þátttakenda um útfærslur á dreifnámi mótuðust af því hvort um var að ræða 

skólafólk eða þá sem komu óbeint að skólanum. Lesa mátti úr gögnunum væntingar um 

að tækifæri, sem talin voru felast í aðferðinni, yrðu nýtt til hins ýtrasta. Ánægja virtist með 

reynslu vetrarstarfsins og staðfesta um að halda áfram að þróa starfshætti. Úrbóta var 

einkum talin þörf varðandi stuðning við nemendur og annríki kennara. Umræða um 

daglega starfshætti í skólanum greindist eftir hlutverki þátttakenda en flestir töldu 

samfelldan vinnudag í skólahúsnæðinu heppilegan. Skólaakstur kom mikið til umræðu 

vegna þess að hann þótti kostnaðarsamur og talað var um að skortur á ferðum stæði 

félagsstarfi utan skólatíma fyrir þrifum. Ánægja var með upplýsingakerfi skólans og sátt 

um starfshætti í opnum kennslurýmum.  

Í umræðu skoða ég svör við rannsóknarspurningum í ljósi fræðilegra sjónarmiða um 

nýbreytnistarf. Gögnin spegla hugmyndir um að tilvist skólans sé háðari væntingum og 

reglum samfélagsins en almennt var gert ráð fyrir. Mér finnst eins og þrír heimar komi upp 

úr gögnunum: heimur skólaskipulags, samfélags og nemenda. Allir eiga þeir hefðir og 

leikreglur sem ráða ferðinni. Gagnkvæmur skilningur og sátt milli heimanna er forsenda 

áframhaldandi stuðnings við þá nýbreytni sem hugmyndafræði skólans felur í sér.  

Af rannsókn og umræðu vonast ég til að draga megi lærdóm sem nýtist í 

nýbreytniverkefnum. Í eftirþönkum legg ég áherslu á undirbúning og samvinnu þeirra sem 

koma að framkvæmd nýrra skólaverkefna. Einnig viðra ég hugmynd um tengilið fyrir 

miðlun menntunar og þjónustu við nemendur.  
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2 Baksvið 
Forsaga Fjölbrautaskóla Snæfellinga nær nokkur ár aftur í tímann en undirbúningur 

skólans fór fram á einu og hálfu ári með virkri þátttöku íbúa. Skólastarf hófst 30. ágúst 

2004 í hálfkláruðu húsnæði með 130 nemendur í stað 60 miðað við áætlanir. Í þessum 

kafla er greint frá tilurð skólans og þeim menntunarlegu og kennslufræðilegu hugmyndum 

sem hafðar voru að leiðarljósi við skipulag hans. Saga skólans er nátengd 

rannsóknarspurningum mínum þótt hún skipti ekki sköpum fyrir þær. Vegna þess hve vel 

ég þekkti til sögunnar þótti mér skipta miklu máli að hún væri skráð hér sem hluti af 

rannsókninni. Skilgreiningar eru á hugtökum sem varða umfjöllun um hugmyndafræði 

skólans. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði skóla breyttist 

þegar á veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Í fræðilegu baksviði geri ég grein fyrir 

kenningum um hvernig nýbreytni nær fótfestu í skólum. Þar eru skoðaðar hugmyndir um 

samspil skóla og samfélags, hefðir í skólastarfi og byggingarhefðir. Að lokum legg ég 

fram rannsóknarspurningar á grundvelli þess sem fram kemur í kaflanum. 

2.1 Saga skólans 

Upphaf skólans má rekja nokkur ár aftur í tímann en ég stikla á stóru í forsögu hans. 

Undirbúningur byggðist á samvinnu fjölmargra sem að skólanum stóðu með einum eða 

öðrum hætti. Þegar starfið hófst reyndi á starfsfólk og nemendur að vinna í óhefðbundinni 

byggingu eftir skipulagi sem að mörgu leyti var frábrugðið hefðbundnu skólastarfi. 

2.1.1 Hugmyndir kvikna og lifna 

Segja má að rætur Fjölbrautaskóla Snæfellinga liggi til framhaldsdeilda sem starfræktar 

voru á norðanverðu Snæfellsnesi í aldarfjórðung. Þörf fyrir öflugan framhaldsskóla í 

heimabyggð var talin svo knýjandi að sveitarfélögin sameinuðust og leituðu til stjórnvalda. 

Undirbúningur fór af stað með þátttöku íbúa. Niðurstaðan varð að reisa skóla sem starfaði 

í anda dreifnáms og yrði þess vegna með opnum rýmum til að hittast í og læra en ekki 

hólfaður í margar kennslustofur. Hugmyndir um skólabyggingu og dreifnám áttu eftir að 

taka talsverðum breytingum í mótunarferlinu.  

Forsaga 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa árum saman leitað leiða til að fá framhaldsskóla á 

svæðið. Í aldarfjórðung voru framhaldsdeildir starfandi við grunnskólana í Stykkishólmi, 

Ólafsvík, og um tíma á Hellissandi, í samstarfi við Fjölbrautaskóla Vesturlands á 
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Akranesi. Boðið var upp á fyrstu áfanga framhaldsskóla en þeir sem vildu halda áfram 

námi urðu að sækja skóla utan heimabyggðar.  

Haustið 1999 hófst dreifnám á framhaldsskólastigi í Grundarfirði. Það var byggt upp á 

fjarnámi frá Verkmenntaskólanum á Akureyri en Grundfirðingar veittu nemendum aðstöðu 

með tölvum, nettengingum og umsjónaraðila. Að jafnaði stunduðu 12–15 nemendur 

fjarnám í fimm vetur með stuðningi umsjónaraðila. Bæjarfélagið kostaði verkefnið ásamt 

menntamálaráðuneyti en einnig hlaut það styrk frá Rannís (Sigríður Finsen, 2002). 

Þegar í ljós kom að þessi aðferð til að stunda nám var möguleg kviknuðu hugmyndir um 

hvort svæðið gæti ekki sameinast um framhaldsskóla. Fjögur sveitarfélög, Grundarfjörður, 

Snæfellsbær, Stykkishólmur og Helgafellssveit, ákváðu að undirbúa skólastofnun sem 

myndi að hluta til byggjast á fjarnámi til þess að unnt yrði að bjóða upp á fjölbreytt nám 

þótt skólinn yrði ekki fjölmennur. 

Dreifskóli samþykktur 

Í ársbyrjun 2003 ákvað menntamálaráðherra að nýr framhaldsskóli yrði stofnaður á 

Snæfellsnesi og skyldi hann verða leiðandi í þróun kennsluhátta dreifnáms. Fyrirhuguðum 

skóla var ætlað að verða samnefnari fyrir stefnu menntamálaráðuneytis um dreifmenntun. 

Með endurmenntuðum stjórnendum og kennurum í skólahúsnæði sem auðveldaði ný 

vinnubrögð var stefnt að fjölbreyttu framboði náms í þágu hvers einstaklings sem skólann 

sækti (Menntamálaráðuneytið, 2001 og e.d.).  

Ljóst var að skólinn yrði lítill á mælikvarða flestra framhaldsskóla landsins þar sem 

nemendafjöldi var áætlaður um 60 í upphafi og að hámarki 170 eftir fjögur ár. Þess vegna 

var talið æskilegt að í innra skólastarfi yrði upplýsingatækni nýtt til hins ýtrasta, bæði 

vegna tækifæra í námi og kennslu, en auk þess gæti skóli sem byggðist á dreifnámi orðið 

hagkvæmari í rekstri en hefðbundnir smáir skólar (Hrönn Pétursdóttir, 2003).  

Upphaflega stóð til að nýta byggingar sem fyrir væru í bæjarfélögunum og að skólinn gæti 

verið með hluta starfsemi sinnar dreifða um svæðið. Fljótlega kom í ljós að hentugt 

skólahúsnæði væri ekki fyrir hendi og ekki kæmi annað til greina en að skólinn yrði á 

einum stað með alla starfsemina. Snæfellingar ákváðu að skólinn yrði í Grundarfirði og 

heimamenn voru sammála um að hann þyrfti að vera í aðlaðandi byggingu. Staðsetning 

skólans í Grundarfirði byggðist á því að vegalengdir í skólann yrðu nokkurn veginn jafnar 

úr austri og vestri og séð var fram á að nemendur gætu fengið styrk úr Jöfnunarsjóði 

vegna skólaaksturs.    

Undirbúningur 

Vinna við undirbúning skólans hófst um leið og samþykki hafði fengist fyrir honum. Var 

verkefnisstjóri ráðinn til að sjá um undirbúning í samvinnu við undirbúningsnefnd sem 

skipuð var af sveitarfélögunum og menntamálaráðuneyti. Ákveðið var að ráða erlendan 
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ráðgjafa í þróun skólabygginga til að leiða vinnuferli sem byggðist á hugmyndavinnu 36 

heimamanna og sérfræðinga.  

Fyrsta skrefið í hönnun skólabyggingar var að skilgreina hvernig skólinn þyrfti að taka tillit 

til nánasta umhverfis, hvernig námið ætti að fara fram og hvernig skipulag skólans ætti að 

vera. Einnig var skilgreint hvaða leikreglum hefðbundinna skóla yrði fylgt og frá hverjum 

yrði horfið (Stuebing, 2003). 

Sumarið 2003 vann 18 manna undirbúningshópur tillögur að húsnæði á grundvelli 

starfsins sem þar ætti að fara fram. Hópurinn var skipaður foreldrum, fjarnemum, 

sveitarstjórnarfólki og byggingarnefndarfulltrúum af Snæfellsnesi ásamt 

kennslufræðingum, skólastjórnendum og sérfræðingum úr menntamálaráðuneytinu. 

Einnig starfaði jafn stór hópur nemenda úr efstu bekkjum grunnskóla svæðisins við 

skilgreiningu á starfi skólans og kom með eigin tillögur um skólahúsnæði, byggðu á 

þörfum nemenda. Hvor hópur um sig starfaði í um fimm daga og kynnti nemendahópurinn 

bæjarbúum tillögur sínar en verkefnisstjóri kynnti íbúum sveitarfélaganna tillögur beggja 

hópa á opnum fundum. Á mynd 2 (bls. 14) má sjá myndir af hópunum að störfum. 

Samhliða starfi undirbúningshópa voru tekin viðtöl við skólastjórnendur, kennara og 

nemendur. Einnig var gerð spurningalistakönnun í maí og júní 2003 með símhringingum 

til þriggja markhópa á Snæfellsnesi: allra nemenda í efri bekkjum grunnskóla og 

framhaldsdeildum, 50 stærstu atvinnurekenda og 400 einstaklinga á aldrinum 18–67 ára 

(Menntamálaráðuneytið, 2003). Áframhald undirbúnings byggðist á niðurstöðum úr 

könnuninni, viðtölum og vinnu undirbúningshópanna (Hrönn Pétursdóttir, 2003).  

Í töflu 1 má sjá hluta af niðurstöðum úr könnuninni sem IBM Consulting vann fyrir 

undirbúningsnefnd framhaldsskólans vorið 2003:  
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Nemendur í 9. bekk, 10. bekk og 
framhaldsdeildum  

Einstaklingar 18–67 ára  Atvinnurekendur  

90% telja mjög eða frekar líklegt að 
þeir muni fara í framhaldsskóla.  

53% hafa mestan áhuga á að fara í 
stúdentsnám, 18% hafa mestan 
áhuga á að fara í starfsnám.  

44% telja frekar eða mjög líklegt að 
þeir hyggi á frekara nám að loknum 
framhaldsskóla.  

43% vilja helst fara í 
framhaldsskóla á 
höfuðborgarsvæðinu, 31% á 
Snæfellsnesi, 11% á Akranesi.  

20% úr Stykkishólmi og 20% úr 
Ólafsvík vilja fara í framhaldsskóla 
í Grundarfirði. 

94% hafa aðgang að tölvu og 
Netinu heima hjá sér.  

39% utan Grundarfjarðar vilja 
mæta í skólann í Grundarfirði fimm 
daga vikunnar, 32% vilja mæta 3–4 
daga og vera í fjarnámi frá 
heimabyggð 1–2 daga vikunnar.  

82% segja að félagslífið í skólanum 
skipti mjög eða frekar miklu máli 
við val á framhaldsskóla.  

81% líst mjög eða frekar vel á að 
vera í skólanum frá 9.00–17.00 í 
fullu námi og ljúka heimavinnu á 
þeim tíma. 

25% pilta vilja vera í iðnnámi, 40% 
í einhvers konar starfsnámi. 

14% hafa áhuga á að stunda fullt 
nám á daginn ef það stæði til boða 
á svæðinu.  

22% hafa áhuga á að stunda nám 
til lokaprófs á framhaldsskólastigi 
ef það stæði til boða á svæðinu.  

56% hafa áhuga á að stunda nám 
með vinnu ef það stæði til boða á 
svæðinu.  

70% segjast vilja undirbúa sig fyrir 
að fara í nám, þar af vildu 48% 
auka tölvufræðikunnáttu og 37% 
tungumálakunnáttu.  

47% telja líklegt að þau hafi áhuga 
á að sækja nám á háskólastigi í 
fjarnámi í framtíðinni.  

43% segja að fartölva sé til á 
heimilinu.  

85% sem eiga barn á 
grunnskólaaldri vilja helst að 
barnið fari í framhaldsskóla á 
Snæfellsnesi.  

64% vilja að nemendur mæti í 
skólann 5 daga vikunnar, 23% vilja 
3–4 daga og fjarnám 1–2 daga.  

67% líst mjög eða frekar vel á að 
skólinn verði leiðandi í dreifnámi. 

26% segja að nýtt starfsfólk þurfi 
helst að vera menntað í löggiltri 
iðngrein til að starfa hjá fyrirtækinu.  

18% nefna stúdentspróf,  
8% starfsmenntun,  
6% háskólamenntun,  
2% grunnskólamenntun.  

32% segja menntun mikilvægustu 
hæfni í dag, 14% nefna 
samviskusemi. 

54% segja að menntun verði 
mikilvægasta hæfnin fyrir fólk á 
vinnumarkaði í framtíðinni.  

48% starfsfólks fara á eitt 
námskeið á ári, 34% á tvö eða 
fleiri, 16% fara ekki á námskeið.  

94% hafa mjög eða frekar mikinn 
áhuga á að starfsfólk fyrirtækisins 
fari í nám eða á námskeið. 

78% eru tilbúin að bjóða starfsfólki 
sveigjanlegan vinnutíma til að 
sækja nám eða námskeið.  

90% eru mögulega til í samstarf við 
framhaldsskóla Snæfellinga um 
verklega kennslu á starfssviði 
fyrirtækisins. 

 

Tafla 1: Niðurstöður úr könnun vegna undirbúnings framhaldsskóla á Snæfellsnesi, sem 
náði til allra nemenda í efri bekkjum grunnskóla og framhaldsdeildum, 50 stærstu 
atvinnurekenda og 400 einstaklinga á aldrinum 18–67 ára 
(Menntamálaráðuneytið, 2003). 

Staður til að læra og njóta  

Á grundvelli niðurstaðna undirbúningshópa hönnuðu arkitektar byggingu í samvinnu við 

byggingarnefnd. Nýsköpun var talin forsenda skólans og mikilvægt talið að umhverfið 

hvetti til breytinga á hefðbundnu starfi. Búist var við að starf kennara myndi af auknum 

þunga færast yfir í undirbúning og skipulag en síðan myndu þeir leiðbeina fremur en 

“kenna” svo húsnæðið ætti að taka mið af því. Einnig var lögð áhersla á að nemendur 

fengju aðlaðandi aðstöðu til að kynnast hver öðrum og stunda ánægjulegt félagslíf (Hrönn 

Pétursdóttir, 2003). 

Skólastofa með einum kennara og afmörkuðum hópi nemenda var ekki það sem undir-

búningshópar sáu fyrir sér. Niðurstaða hugmyndafræðivinnu var að byggingin skiptist í 

fjögur rými sem hentuðu mismunandi starfsemi. Í stærsta rýminu yrðu nemendur að 

störfum með kennurum en á öðrum stöðum myndu þeir læra, matast, vera í félagslífi eða 

líkamsrækt og kennarar yrðu einnig með sérstaka vinnuaðstöðu. Var áhersla lögð á 

nemendaaðstöðu og möguleika til að undirbúa viðburði í félagslífi þótt skóladegi væri 
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lokið. Eins og sjá má í töflu 1 lögðu nemendur mikla áherslu á félagslíf og lögðu fram 

eindregnar óskir um að skólinn veitti þeim tækifæri til að kynnast sem mest innbyrðis 

(Stuebing, 2003). 

Niðurstaða undirbúningsvinnu skilaði þeim fyrirmælum til arkitekta að hanna skóla-

byggingu sem yrði rammi kringum vinnudag nemenda og kennara. Þar skyldi nám fara 

fram í húsnæði sem væri ólíkt því sem samfélagið þekkti af fyrri reynslu. Framkvæmdir 

við bygginguna tóku við, veggir risu og fleira gerðist eins og fram kemur í fréttapunktum af 

vefsvæði frá undirbúningi skólans sem birtir eru hér á eftir ásamt myndum frá 

undirbúningsstarfi.  

Fréttapunktar af vefsvæði undirbúnings skólans 

9. ágúst 2004 
Vefur Fjölbrautaskóla Snæfellinga opnaður, slóðin er fsn.is 

4. júní 2004 
Upplýsingar um námsframboð skólans 

3. júní 2004 
Innritun á haustönn 2004  

23. febrúar 2004 
Aðstoðarskólameistari ráðinn 

23. desember 2003 
Skipað í embætti skólameistara 

19. desember 2003 
Samstarfssamningur um húsnæði nýs framhaldsskóla undirritaður 

17. desember 2003 
Skólabygging hafin  

11. desember 2003 
Skólanefnd skipuð  

27. nóvember 2003 
Ráðgjafahópur til að skilgreina tölvukerfi, vélbúnað og hugbúnað 

17. nóvember 2003 
Nemendur í grunnskólum hefja undirbúning að stofnun nemendafélags  

27. október 2003 
Kynning á hugmyndafræðinni að baki Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

21. júlí 2003 
Niðurstöður úr könnun sem 500 íbúar og 50 atvinnurekendur svöruðu  

26. júní 2003 
Samningur við arkitekta um hönnun nýrrar skólabyggingar 

10. júní 2003 
Hópur ungs fólks af Snæfellsnesi, ásamt fulltrúa Félags framhaldsskólanema, hittist á vinnufundi  

20. maí 2003 
Fyrsti fundur vinnuhóps með Susan Stuebing í Grundarfirði  

12. maí 2003 
Susan Stuebing ráðgjafi ráðin til samstarfs við undirbúning skólabyggingar  

1. maí 2003 
Fundir með nemendum í efri bekkjum grunnskóla og opnir upplýsingafundir  

23. apríl 2003 
Opnir upplýsingafundir um stofnun skólans haldnir í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi.  

13. apríl 2003 
Auglýst eftir kennara/kennslufræðingi til að aðstoða við undirbúning og þróun námsfyrirkomulags  

24. mars 2003 
Hrönn Pétursdóttir ráðin sem verkefnisstjóri 

7. febrúar 2003 
Undirritað samkomulag um undirbúning að stofnun framhaldsskóla á norðanverðu Snæfellsnesi 

 Sótt 26. júní 2005 af http://menntagatt.is/default.aspx?pageid=160.  

Mynd 1: Fréttapunktar af vefsvæði sem notað var til kynningar meðan á undirbúningi 
skólans stóð (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e.d., a). 
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Frá undirbúningsstarfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga sumarið 2003 
 

 
Hér sést þarfagreining á húsnæði og 
einkunnarorðin: Vellíðan. Víðsýni. Velferð. 

Skólinn er miðsvæðis á Snæfellsnesi. 
 

 
 
 

 
 
Undirbúningshópur nemenda í júní 2003. Nemendur kynna tillögur að skólahúsnæði. 

 
 

Undirbúningshópur sérfræðinga í maí 
2003 á Jeratúni, þar sem skólinn er nú. 

Eðvarð F. Vilhjálmsson, Hildur M. 
Ríkharðsd., Sveinn Þ. Elinbergsson, Jóna 
Pálsdóttir. 
 

 
Grunnteikning skólans. Feitletraðir rammar 
sýna það sem var tilbúið í skólabyrjun. 

Eyjólfur Guðm., Susan Stuebing, Hrönn 
Pétursd., Björg Ágústsd. Alda og Eyþór Lár. 

Mynd 2: Frá undirbúningsstarfi Fjölbrautaskóla Snæfellinga sumarið 2003. 
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Í kafla 2.1.1 var gerð grein fyrir forsögu Fjölbrautaskóla Snæfellinga sem nær nokkur ár 

aftur í tímann. Með sameiginlegu átaki heimamanna, sveitarstjórna og 

menntamálaráðuneytis var ljóst að samfélagið vildi fá skóla sem byggðist á 

dreifnámshugmyndum. Bygging var hönnuð í samræmi við kennslufræði sem ætlað var 

að styðja einstaklingsbundið dreifnám. Þegar skólastarf hófst haustið 2004 var 

rannsóknin hafin og verður nú greint frá helstu viðburðum á fyrsta starfsári skólans. 

2.1.2 Veruleikinn blasir við 

Einu og hálfu ári eftir að ákveðið var að framhaldsskóli myndi taka til starfa á norðanverðu 

Snæfellsnesi var hann formlega settur í nýrri byggingu í Grundarfirði 30. ágúst 2004. 

Rannsókn þessi hófst fyrr um vorið en áður hafði ég unnið við undirbúning skólans og 

kynntist þá flestum sem síðar voru skipaðir í skólanefnd. Stjórnendum og kennurum 

kynntist ég þegar þeir komu til starfa. Að ýmsu þurfti að huga í upphafi, meðal annars 

vegna þess að nemendur urðu fleiri en búist hafði verið við og í samfélaginu komu upp 

áhyggjur vegna samkeppni í aðstöðu og þjónustu.  

Sjónarhorn 

Árið 1999 var ég ráðin sem sérfræðingur í fjarkennslu á vegum menntamálaráðuneytis til 

að undirbúa dreifnám í Grundarfirði. Námið átti að skipuleggja fyrir nemendur á 

framhaldsskólaaldri þannig að þeir gætu verið saman í dreifnámi án þess að flytjast burt 

úr bænum. Árið 2000 kom ég að stefnumótun menntamálaráðuneytis í upplýsingatækni, 

Forskot til framtíðar, sem kom út árið 2001 (Menntamálaráðuneytið, 2001). Þar er kafli um 

dreifnám og framtíðarsýn um skóla sem byggjast muni á þeirri hugmyndafræði. Á sama 

tíma var farið að knýja á um framhaldsskóla á norðanverðu Snæfellsnesi og 

menntamálaráðherra fól mér að taka þátt í undirbúningi skóla sem myndi nýta 

upplýsingatækni út í æsar og verða dreifskóli.  

Ég tók virkan þátt í undirbúningsstarfinu en þegar ákvörðun hafði verið tekin um að stofna 

skólann var verkefnisstjórn skipuð og ráðinn verkefnisstjóri í fullt starf. Ég skrifaði kafla í 

skýrslu undirbúningshópsins (Stuebing, 2003) og vann með stjórnendum skólans eftir að 

þeir tóku til starfa. Á sama tíma bar ég undir ráðuneytið og Jón Torfa Jónasson prófessor 

hvort mögulegt væri að gera athugun á skólanum sem rannsóknarverkefni og byggja það 

á viðtölum og þátttökuathugunum. 

Sjónarhorn mitt er því bæði vítt og þröngt í senn. Náin samvinna við aðstandendur 

skólans þýðir að ég hafði allan tímann greiðan aðgang að upplýsingum og yfirsýn yfir 

atburðarásina. Aðkoman var á engan hátt hlutlaus því mér var mjög í mun að 

hugmyndafræðin gengi eftir og þess vegna varð ég að gæta mín vel í viðtölum. En um 

leið og ég fór að vinna meira við rannsóknina, að greina viðtölin og skrifa ritgerðina, vék 

áhuginn á skólanum sem slíkum fyrir áhuga á að skoða hefðbundnar leikreglur skóla (e. 

grammar of schooling) og sjá hvernig almennt gengi að víkja frá þeim. Viðfangsefnið, 
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rannsóknin, varð aðaláhugamálið og niðurstöður spennandi, óháð því hvað gengi upp í 

skólanum sjálfum.  

Kennarana hitti ég um leið og þeir komu til starfa og síðan öðru hverju allan veturinn 

2004–2005 meðan ég vann þátttökuathuganir, kom á kennarafundi, skólasetningu og 

vígslu byggingarinnar. Fulltrúum skólanefndar kynntist ég í undirbúningsstarfinu og 

verkefnisstjóri vann með mér meðan á undirbúningi stóð. Foreldrana þekkti ég ekki og 

hafði ekkert samband milli viðtala haust og í vor.  

Skólameistari er eini þátttakandinn sem ég hef haft nokkuð reglulegt samband við en 

tengsl okkar eru fyrst og fremst á faglegum nótum gegnum skólann. Stöku sinnum hef ég 

heyrt í skólanefndarfulltrúum en að öðru leyti hef ég ekki haft samband við þátttakendur 

rannsóknarinnar.  

Nemendafjöldi 

Áður en langt var liðið á árið 2004 var ljóst að ekki næðist að ljúka byggingunni fyrir 

haustið og var þá ákveðið að hefja skólastarf í tæplega helmingi hússins. Á fyrstu 

skráningardögum framhaldsskóla í júní 2004 kom í ljós að aðsóknarspár, sem 

menntamálaráðuneytið hafði gert (Stuebing, 2003), myndu engan veginn standast eins 

og fram kemur í fyrstu frétt á mynd 3 (bls. 19). Um haustið mættu 130 nemendur í 

skólann og þar af um 100 sem stunduðu fullt nám eða tvöfalt fleiri en gert hafði verið ráð 

fyrir.  

Áhersla var lögð á leysa kennslumál með að finna stundakennara sem kæmu misoft í 

skólann, ýmist í hverri viku eða einu sinni á önn. Upplýsingakerfi voru tekin í notkun, þar 

með talið námsstjórnunarkerfi til að halda utan um ástundun nemenda og verkefnaskil en 

einnig til að miðla námsefni. Nemendur jafnt sem kennarar unnu með fartölvu sem 

lykilbúnað við þröngar aðstæður í hverju skoti eða á göngum eins og sjá má á mynd 4 

(bls. 20).  

Fjöldi nemenda sem gert var ráð fyrir í skólanum fyrstu fjögur árin kemur fram í töflu 2. 

Áætlanir miðuðust við fjögurra ára framhaldsskóla. Fram koma rauntölur haustið 2004 og 

2005 miðað við skráningu haustið 2005. Aðrar tölur eru áætlaðar. Á vorönn 2005 voru á 

milli 140 og 150 nemendur skráðir í skólann og þar af voru 120 í fullu námi (Guðbjörg 

Aðalbergsdóttir, 2005).  

Nemendur Haust 2004 

áætlun   staðfest 

Haust 2005 

áætlun   staðfest 

Haust 2006 

áætlun ný áætlun 

Haust 2007 

áætlun ný áætlun 

Nýir 60                  61 60                 45 60                67 70                70 

Eldri 10                  47 40                 90 95              144 100            190 

Óreglulegir 10                  24 18                 45                     35                     35 

Samtals 80                132 118             180 155            246 170             295 

Tafla 2: Áætlaður og staðfestur fjöldi nemenda frá hausti 2004 til hausts 2007. 
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Fyrsta árið var gert ráð fyrir 80% af árgangi væntanlegra nýnema úr grunnskólum vorið 

2004 en 37% þeirra sem útskrifuðust árið áður. Aðsókn var meiri úr eldri árgöngum en 

áætlað var að myndi sækja um skólavist. Haustið 2005 varð minni aðsókn nýnema úr 

grunnskólum en búist hafði verið við en meiri fjölgun óreglulegra nemenda. Áætlanir um 

árin 2006 og 2007 byggjast að meðaltali á að 86% af árgangi nýnema komi í skólann á 

komandi árum. Eldri áætlanir eru misvísandi vegna of fárra eldri nemenda og svokölluð 

nemendaígildi verða reiknuð að nýju því að fjárveitingar til skólans ráðast af þeim tölum.  

  
 ´88 
árg. Nem. Hlutf. 

´89 
árg. Nem. Hlutf. 

´90 
árg. Nem. Hlutf. 

´91 
árg. Nem Hlutf. 

Grundarfj. 17 17 100,0 15 14 95,0 28 27 95,0 24 23 95 

Snæfellsb. 44 28 63,6 26 18 70,0 30 21 70,0 25 18 70 

Stykkish. 15 14 93,3 33 31 95,0 20 19 95,0 21 20 95 

  76 59 77,6 74 63 86,2 78 67 85,4 70 61 86,1 

Tafla 3: Fjöldi í útskriftarárgöngum grunnskóla og áætlun um aðsókn.  

Aðsóknartölur fyrir haustið 2005 (´89 árgang, eins og fram kemur í töflu 3) sýna að gert 

var ráð fyrir svipuðu hlutfalli nýútskrifaðra grunnskólanema úr Grundarfirði og 

Stykkishólmi en raunin varð sú að færri komu utan Grundarfjarðar. Búist hafði verið við 64 

nemendum úr grunnskólum haustið 2005 en 45 sóttu um skólavist. Hins vegar var meiri 

aðsókn úr Snæfellsbæ haustið 2004 en búist hafði verið við eins og fram kemur í töflu 2 

(Hagstofa Íslands, e.d. og Stuebing, 2003). 

Flatarmál 

Kostnaður við byggingu framhaldsskóla skiptist milli sveitarfélaga og 

menntamálaráðuneytis. Samkomulag um stærð og hönnun bygginga þarf því að nást milli 

þessara aðila. 

Menntamálaráðuneytið reiknar stærð framhaldsskóla út frá formúlu fyrir rýmisþörf miðað 

við nemendafjölda. Formúlan grundvallast á hefðbundnum skólabyggingum sem eru með 

allt að 70 fermetra skólastofur fyrir 25–30 nemendur og er viðmiðunin 8 fermetrar á 

nemanda í meðalstórum bóknámsskóla. Einungis ein slík kennslustofa er í 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga og er hún ætluð fyrir verklega áfanga í raungreinum. Skólinn 

er 2000 fermetrar vegna ákvörðunar sveitarfélaganna þótt ráðuneytið hafi sett 1650 

fermetra sem hámarksstærð miðað við 170 nemendur.  

Við undirbúning skólans var fyrst og fremst reiknað út hvar og hvernig yrði unnið í 

húsnæðinu þar sem gengið var út frá að hópastærðir yrðu ekki hefðbundnar og hver 

nemandi stundaði námið á eigin spýtur.  

Samfélagið 

Í sveitarfélögunum sem að skólanum standa fæddust árlega að meðaltali 68 börn á 

árunum 1984 til 1999. Snæfellsbær er fjölmennast bæjarfélaganna með 1.719 íbúa úr 

Ólafsvík, Hellissandi og Rifi; Stykkishólmur er með 1.141 íbúa; Grundarfjörður með 938, 

en í Helgafellssveit bjuggu 47 íbúar í desember 2004 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Samfélagið náði samstöðu um framhaldsskólann þótt segja megi að grunnskólarnir hafi 

misst spón úr aski sínum vegna framhaldsdeilda sem þar voru reknar áður. Undir 

yfirborðinu komu mismunandi skoðanir íbúa fram og til dæmis voru ekki allir sáttir við 

staðsetningu skólans (Stuebing, 2003). Grundarfjörður er fámennasta bæjarfélagið og 

flestir sem farið hafa í framhaldsnám eru úr Stykkishólmi. 

Áhyggjur hafa komið fram um að misræmi milli bæjarfélaganna varðandi atvinnu og 

þjónustu við skólann geti valdið togstreitu. Dæmi um tortryggni má sjá í grein sem birtist í 

Stykkishólms–Póstinum í febrúar 2005 þegar mötuneytið var nýkomið í skólann og 

líkamsræktaraðstaða um það bil að verða tilbúin. Í greininni kemur fram að 

greinarhöfundur hefur efasemdir um mötuneytið, bæði hvað varðar samkeppni þess við 

veitingahús staðarins og rekstur yfirhöfuð. Íbúum er bent á að “hafa opin augu og reyna 

að passa að hann [skólinn] geri hlutina ekki þannig að þeir komi illa við okkur” (Berglind 

Þorbergsdóttir, 2005). Höfundur greinarinnar heldur áfram að velta fyrir sér hvort skólinn 

sé kominn í samkeppni við fyrirtæki í bæjunum og tónninn gefur í skyn að verið gæti að 

bæjarfélögin séu að keppa hvert við annað. Líkamsræktaraðstaða skólans hefur verið 

umdeild frá því hún var á hugmyndastigi en í greininni segir:  

Við þekkjum það, sem dæmi, sem nýttum líkamsræktaraðstöðuna hér í 
Hólminum síðastliðin ár að ekki var möguleiki að fá nokkurn einasta hlut 
þar inn, hvorki lagfæringu, ný tæki eða annað. Þetta eru einfaldlega ekki 
verkefni sem eru ofarlega á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins voru svörin. 
Vonandi gengur rekstraraðilum FSN betur að fá fjármagn inn á sína stöð 
heldur en okkur. 

Viku síðar birtist grein eftir skólameistara í Þey, vikublaði Grundfirðinga. Þar er fyrst 

svarað athugasemdum um mötuneyti og útskýrt að rekstur þess hafi verið boðinn út 

vegna þess að talið hafi verið heppilegt að hafa það innan veggja skólans. Greinin virðist 

þó fyrst og fremst skrifuð til að útskýra þörf fyrir líkamsræktarsal í skólanum:  

... því hann er mikilvægur hluti af hugmyndafræðinni um skóladag sem 
heilan vinnudag, þar sem hugsunin er sú að námið sé einstaklingsmiðað 
og að nemendur skipuleggi tíma sinn sjálfir fyrir utan þann tíma sem þeir 
eru í föstum kennslustundum. Íþróttakennari hefur verið ráðinn til að sjá 
um íþróttakennsluna sem fer þannig fram að nemendur koma þegar þeim 
hentar og eru ekki í föstum kennslustundum /.../ Til að byrja með verður 
salurinn opinn í um 20 klukkustundir á viku en opnunartíminn verður 
aukinn í takt við þörfina þegar nemendum fjölgar (Guðbjörg 
Aðalbergsdóttir, 2005). 

Áður en skólaárinu lauk hófst undirbúningur að samvinnu grunnskóla á svæðinu um að 

nemendum með góðan námsárangur í tilteknum greinum yrði boðið að taka áfanga í 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Fyrirkomulagið byggist á dreifnámi vegna þess að 

nemendur stunda námið úr grunnskólunum með mætingu einn dag í viku í 

framhaldsskólann. 

Í sameiningu hafa þeir sem að skólanum koma staðið fyrir hátíðlegum samkomum, eins og 

þegar fyrsta skóflustungan var tekin í desember 2003, skólasetningu í ágúst 2004 og 
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vígslu húsnæðisins í janúar 2005, eins og fram kemur í fréttapunktum af vef skólans á 

mynd 3. Nemendur héldu einnig hátíðir en fastar hefðir eru ekki komnar á viðburði.  

Skólinn hefur áhrif á samfélagið eins og fram hefur komið í bæjarblöðum. Gera má ráð 

fyrir að sitt sýnist hverjum en ljóst er að sveitarfélögin hafa sýnt vilja til samstöðu um 

framhaldsskóla á Snæfellsnesi. Hér á eftir er útdráttur úr fréttum af vef skólans og myndir 

frá fyrsta starfsárinu.  

Fréttapunktar af vef Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

9.6. 2005: Heimsókn forstöðumanna fjármála- og stjórnsýslusviða bæjarstjórna  

8.6. 2005: Heimsókn frá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ  

7.6. 2005: Heimsókn frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla  

26.5. 2005: Fundur með rafeinda- og rafvirkjameisturum 31. maí  

12.5. 2005: Ferð á Snæfellsjökul  

5.5. 2005: Villa í Angel  

25.4. 2005: Vel heppnaðir þemadagar að baki  

19.4. 2005: Gestkvæmt að undanförnu  

1.4. 2005: Rótarýklúbbur Ólafsvíkur færir nemendum gjöf  

10.3. 2005: Fantasíukvöld og Gólið  

8.3. 2005: Verkefnasíður nemenda í íslensku  

3.3. 2005: Kennsla hefst að nýju  

1.3. 2005: Dali–eftirprentanir að gjöf  

25.2. 2005: Fyrsta próf  

23.2. 2005: Síðasti kennsludagur í 1. lotu  

22.2. 2005: Lionsklúbbur Nesþinga færir skólanum gjöf  

20.2. 2005: Leikhúsferð á Híbýli vindanna  

12.1. 2005: Gjafir í tilefni vígslu skólahússins 7. janúar  

29.11. 2004: Gjöf frá Kvenfélaginu Gleym-mér-ei  

17.11. 2004: Ánægjulegar niðurstöður úr viðhorfskönnun  

29.10. 2004: Fleiri gestir  

27.10. 2004: Heimsókn  

22.10. 2004: Gjöf frá bæjarstjórn Akraness  

13.10. 2004: Heilsugæsluþjónusta  

7.10. 2004: Vel sóttur foreldrafundur  

17.9. 2004: Fyrsta stjórn Nemendafélags Fjölbrautaskóla Snæfellinga (NFSN)  

16.9. 2004: Nemendafélag FSN er að fæðast!  

1.9. 2004: Skólinn settur við hátíðlega athöfn  

25.8. 2004: Fyrsta skólasetning Fjölbrautaskóla Snæfellinga  

21.8. 2004: Matur á haustönn 2004  

17.8. 2004: Töfluafhending  

9.8. 2004: Menntamálaráðherra opnar vef Fjölbrautaskóla Snæfellinga  

4.8. 2004: Loftræstikerfið í skólanum  

4.8. 2004: Kennarar á námskeiði  

26.7. 2004: Skólabyggingin 23. júlí 2004  

16.7. 2004: Veðurguðirnir hliðhollir FSN  

16.7. 2004: Rúmlega 100 nemendur hafa staðfest skólavist 

Sótt 26. júní 2005 af http://fsn.is/um-skolann/frettir. 

Mynd 3: Fréttapunktar af vef Fjölbrautaskóla Snæfellinga (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 

e.d., b). 
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Frá fyrsta skólaári Fjölbrautaskóla Snæfellinga veturinn 2004–2005. 

  
Kennarafundur í “Fiskabúrinu” í okt. 2004. 
 

Lært í anddyri í október 2004. 

  
Fjölbrautaskóli Snæfellinga – aðkoma að 
sunnanverðu.  

Guðbjörg Aðalbergsdóttir skólameistari í 
kennslurými skólans í nóvember 2004.  
 

  
Úr kennslurými í mars 2005. 
 

“Verklega stofan” ónotuð bak við glerið. 

  
Æft í líkamsræktarsalnum í apríl 2005. 
 

Úr matsalnum í maí 2005.  

Mynd 4: Frá fyrsta skólaári Fjölbrautaskóla Snæfellinga veturinn 2004–2005. 
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Í kafla 2.1 hefur verið gerð grein fyrir baksviði skólans. Undirbúningur með virkri þátttöku 

samfélagsins og samvinnu við sérfræðinga leiddi til niðurstöðu um að byggja skóla sem 

beitti kennslufræði dreifnáms. Hugmyndafræði skólans var vandlega undirbúin eins og 

fram kemur í næsta kafla.  

2.2 Hugmyndafræði skólans 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði skóla breyttist þegar á 

veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Hugmyndafræðin byggðist á að nýta tækifæri 

sem felast í dreifnámi með tilstyrk upplýsingatækni til fjölbreytts námsframboðs. Mikil 

áhersla var jafnframt lögð á almenna hagsmuni nemenda. Hugtökin víðsýni, vellíðan og 

velferð tengjast því hugmyndafræðinni. Fyrir hugmyndinni að baki þessu þríeyki verður 

gerð grein hér á eftir. Umhverfið var óhefðbundið vegna skólabyggingar með opnum 

rýmum þar sem nemendur voru ekki í hefðbundnum kennslustundum. Langar vegalengdir 

voru í skólann fyrir þorra nemenda en aðrir bjuggu á staðnum og samfelldur vinnudagur 

var einnig óhefðbundið fyrirkomulag í framhaldsskóla. Skólabygging var síðan hönnuð í 

kringum þessa hugmyndafræði og vegna þess hve miklu máli það skipti fyrir útfærslu 

skólastarfsins verður gerð sérstök grein fyrir hugmyndunum á bak við hönnun hússins.  

Skilgreiningar á hugtökum 

Við undirbúning Fjölbrautaskóla Snæfellinga var gjarnan rætt um að hann yrði dreifskóli 

þar sem nemendur myndu stunda dreifnám og vera með dreifkennara. Verður því leitast 

við að útskýra þessi hugtök miðað við viðurkenndar skilgreiningar. Síðan verður gerð 

grein fyrir hvernig undirbúningshópar útfærðu þessi hugtök í þágu skólans.  

Dreifnám (e. distributed learning):  

Hugtakið dreifnám lýsir samspili staðbundins náms og fjarnáms. Dreifnám byggist að 

hluta til á staðbundnu námi og að hluta til á fjarnámi. Ekkert er því til fyrirstöðu að stunda 

dreifnám við fleiri en einn skóla samtímis. Í því tilfelli gæti einn skóli verið heimahöfn 

nemanda. Með þessu fyrirkomulagi öðlast nemandinn fjölbreyttari valmöguleika og axlar 

þar af leiðandi ríkari ábyrgð á eigin námi (Menntamálaráðuneytið, e.d.).  

Víðar má finna sambærilegar skilgreiningar á breyttum námsháttum en hugtökin geta 

verið misjöfn, bæði hér á landi og erlendis. Til dæmis hafa hugtökin “open and distance 

learning” og “distance learning” ýmist verið notuð í merkingunni fjarnám eða dreifnám og 

Kennaraháskóli Íslands hefur notað hugtakið fjarnám yfir nám sem ég skilgreini sem 

dreifnám. Nám sem fer algjörlega fram óháð stað og stund er stundum kallað hreint 

fjarnám. Þessi merking hugtaksins dreifnám samsvarar eftirfarandi skilgreiningu á 

“distributed learning” sem fram kemur hjá Center for Distributed Learning (e.d.): 
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Í dreifnámi er notuð fjölþætt upplýsinga- og tölvutækni til þess að skapa 
aðstæður til náms sem ekki eru niðurnjörvaðar í tíma og rúmi eins og 
venjan er.* 

Dreifskóli (e. distributed school): 

Dreifskóli er stofnun sem krefst ekki nauðsynlega hefðbundinnar byggingar, er ekki með 

fasta stundatöflu og þar eru kennarar og nemendur ekki alltaf samtímis á sama stað. Í 

slíkum skóla stýrir nemandinn eigin námi í meira mæli en á við um hefðbundið skólastarf. 

Hann fær leiðsögn og upplýsingar úr fjölmörgum áttum. Í dreifskóla er ekki gerður 

greinarmunur á staðbundinni kennslu og fjarkennslu heldur tvinnast þessir kennsluhættir 

saman í dreifkennslu þar sem þekkingu er að hluta til, eða að öllu leyti, miðlað með 

notkun Netsins (Menntamálaráðuneyti, 2001). 

Dreifkennari: 

Dreifkennari vinnur í dreifskóla og skipuleggur dreifnám. Hann er að hluta til með 

nemendum óháð stað og stund. Dreifkennari setur námsefni og verkefni á Netið og tekur 

á móti verkefnum eða leggur próf fyrir á sama miðli. Hann hittir nemendur öðru hverju 

ákveðna stund, ýmist í hópi eða sem einstaklinga. Dreifkennarar hafa stundum verið 

kallaðir fjarkennarar eða gestakennarar. Þau hugtök geta haft aðra merkingu en hér er 

lögð í orðið, eins og fjarkennari sem aldrei hittir nemendur og gestakennari sem kemur í 

heimsókn en kennir ekki að öðru leyti við skólann. 

Hugmyndir um dreifnám í Fjölbrautaskóla Snæfellinga  

Grundvöllur að hugmyndafræði skólans liggur í stefnu menntamálaráðuneytis um 

dreifnám þar sem lögð er áhersla á að nemendur í dreifbýli eigi kost á sambærilegu námi 

og þeir sem búa í þéttbýli (Menntamálaráðuneytið, 2001). Hópur sérfræðinga, sem vann 

að undirbúningi skólans, mótaði hugmyndafræðina út frá fyrirkomulagi sem byði upp á 

fjölbreytt námsval.  

Í skilgreiningu undirbúningshóps var lykileinkenni dreifnáms talið að það yrði að hluta til 

staðbundið í skólanum og þorri nemenda yrði þar líklega allan daginn alla virka daga 

vikunnar. Hins vegar var séð fram á að þetta staðbundna nám hefði ekki ýmis önnur 

einkenni hefðbundins, staðbundins náms, vegna mikillar áherslu sem lögð yrði á notkun 

upplýsingatækni, opið vinnurými og teymisvinnu kennara. Námið yrði einnig nátengt 

námsstjórnunarkerfi þar sem haldið yrði utan um verkefnaskil og hópvinnu ásamt miðlun 

námsefnis. Þetta er því tiltölulega þröng skilgreining á dreifnámi, en víðari skilgreining 

væri námsskipulag þar sem fléttað væri saman staðbundnu námi og fjarnámi án frekari 

afmarkana. 

                                                     
* Distributed learning means using a wide range of computing and communications 
technology to provide learning opportunities beyond the time and place constraints of the 
traditional. 
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Hugmyndir um dreifnám þróuðust eftir því sem leið á vinnu undirbúningshópsins en 

almennt var álitið eðlilegt að það yrði útfært með ýmsu móti eftir því sem hentaði 

kennurum og nemendum hverju sinni. Skýr greinarmunur var gerður á fjarnámi og 

dreifnámi. Fjarnám var skilgreint sem nám sem færi fram óháð stað og stund. Dæmi um 

slíkt nám í framhaldsskóla er að finna í Verkmenntaskólanum á Akureyri og í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla, þar sem nemendur hvaðanæva geta skráð sig á 

námskeið sem rekin eru með tilstyrk tölvusamskipta og hægt er að ljúka innan tiltekins 

tíma. Slíkt nám er iðulega fléttað inn í hefðbundið skólastarf þannig að þótt fjarnám sé 

tengt skólastarfi þá felst núorðið í sjálfu sér ekki í því nein nýjung. Til samanburðar er það 

almenna námsskipulag sem best er þekkt og nefnt er staðbundið nám. 

Undirbúningshópurinn skilgreindi það sem hefðbundið nám í framhaldsskóla með 

mætingu hjá kennara og heimalærdómi og iðulega án tölvusamskipta. Var almennt 

kennslufyrirkomulag Borgarholtsskóla og Fjölbrautaskólans í Breiðholti stundum nefnt til 

viðmiðunar. Dreifnám var aftur á móti skilgreint sem námsskipulag sem lá á milli 

skilgreininga undirbúningshóps á fjarnámi og staðbundnu námi.  

Hugmyndin um dreifnám í Fjölbrautaskóla Snæfellinga er margslungin, eins og vikið er að 

hér að framan. Ég tel mikilvægt að koma á framfæri þeim lykilatriðum sem aðgreina hana 

frá staðbundnu námi annars vegar og fjarnámi hins vegar vegna þess að dreifnám á 

margt sameiginlegt með hvoru tveggja. Undir umræðu um dreifnám féllu ýmis 

kennslufræðileg atriði sem varða breytta kennsluhætti almennt, og eiga vissulega við í 

staðbundnu námi eða þá í dreifnámi, en svona var þetta skilgreint til einföldunar. Umræða 

mín hér byggist á minnisblöðum frá þessum tíma. Þar koma fram atriði sem ákveðið var 

að stefna að sem útfærslu á dreifnámshugmyndum skólans.  

Í útfærslu á dreifnámi, eins og það var hugsað á Snæfellsnesi, þá skipti þrennt mestu 

máli. Í fyrsta lagi að kennslan færi fram bæði í skólanum og á Netinu og um þetta snýst 

ofangreind skilgreining, sem er viðbót við almenna skilgreiningu á dreifnámi sem kemur 

fram á bls. 21. Í öðru lagi kom fram að mikilvægt markmið með skólastarfinu yrði að þjálfa 

nemendur í því sjálfstæði sem þetta dreifnámsskipulag krafðist af þeim. Talið var að 

sjálfstæð vinna nemenda yrði viðamikil og krefðist meira frumkvæðis og skipulags en nám 

gerði almennt. Í þriðja lagi var sú ályktun dregin af þessum tveimur þáttum að skipulag 

kennslu og skóla þyrfti að víkja frá hefðbundnu fyrirkomulagi til þess að dreifnámið gengi 

upp eins og fram kemur hér á eftir og í töflum 6 (bls. 62–63) og 7 (bls. 73–74). Þessi atriði 

snerust að verulegu leyti um skipulag skólans, verklag kennara á staðnum og þátttöku 

kennara sem ekki voru að öllu jöfnu á staðnum.  

Örstutt grein verður nú gerð fyrir helstu þáttum skólastarfs sem talið var að skiptu hvað 

mestu máli við útfærslu dreifnámshugmyndarinnar á Snæfellsnesi. Hér eru einkenni 

dreifnámsins skoðuð örlítið nánar með tilvísun í skólaskipulagið, starf kennarans og starf 

nemandans, þótt þetta séu vitaskuld ekki vel aðskiljanlegir þættir. Ég vona að flokkun á 

minnispunktum frá undirbúningsstarfinu dragi ekki athygli frá þeim höfuðeinkennum sem 

nefnd voru hér að ofan. Einnig bendi ég á að dreifnám í Fjölbrautaskóla Snæfellinga getur 
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talist hafa orðið að veruleika þótt þessir minnispunktar hafi ekki allir verið hafðir að 

leiðarljósi. 

Það sem lýtur almennt að skipulagi: 

• Nám með kennara sem er á staðnum verður ekki að fullu staðbundið, miðað við 
skipulag, og þá einkum tímasókn, í hefðbundnum skólum, heldur verða samskipti 
jafnframt á Netinu. — Þetta er meðal annars gert til að nemendur leggi smám 
saman að jöfnu að vera í staðbundnu námi og fjarnámi. Þannig verður allt nám í 
skólanum dreifnám. 

• Áhersla verður lögð á notkun upplýsingatækni til samskipta í námi og kennslu — 
og þess gætt að skólinn fái uppfyllta þörf fyrir hugbúnað og vélbúnað. Þetta gerir 
námið ekki sjálfkrafa að dreifnámi en er nauðsynleg forsenda þess. 

• Óhefðbundið umhverfi skólans verður undirstrikað með opnum rýmum á staðnum 
— og námi heiman að hjá nemendum sem búa langt frá skólanum ef þeir velja að 
mæta sjaldan. Opið rými í skólahúsnæðinu á að undirstrika vinnubrögð, skipulag 
náms og samfelldan vinnudag.  

Það sem lýtur að kennurum: 

• Stefnt verður að því að fjarnám verði dreifnám með þeim hætti að dreifkennarar 
(eða fjarkennarar) komi öðru hverju í skólann — þeir hitti nemendur sína 
mánaðarlega eða eftir þörfum, ýmist oftar eða sjaldnar.  

• Talað var um dreifkennara, að allir kennarar yrðu dreifkennarar, hvort sem þeir 
væru á staðnum eða kæmu sem gestir öðru hverju. — Þetta var ruglingslegt í 
umræðunni og aldrei gengið frá skilgreiningu. Síðar hefur verið talað um 
stundakennara, dreifkennara, fjarkennara og gestakennara án þess að skýr 
greinarmunur sé gerður þar á.  

• Kennarar vinna saman í opnum rýmum — umræðan var í trausti þess að 
samvinnan leiddi til þverfaglegrar samvinnu en ekki var útfært hvernig að 
framkvæmd yrði staðið. 

• Aðferðir lausnarleitarnáms verða skoðaðar og kennarar þjálfaðir í notkun þeirra 
— þótt þær tengist ekki dreifnámi beinlínis þá eru þær leið til hópeflis og notkunar 
Netsins til þekkingaröflunar. 

• Mismunandi aðgangur verður að kennurum eftir námsgreinum — og einnig eftir 
því hvort nemendur eru í fornámi, í hægferðum á almennri braut, eða í 
skilgreindum áföngum bóklegs náms. Jafnframt verður skoðuð mismunandi þörf 
námsgreina fyrir kennara á staðnum.  

Það sem lýtur að nemendum: 

• Námið verður að hluta til óháð stað og stund en samtímis miðað við fullan 
vinnudag — og nemendur ættu ekki að þurfa að læra heima eftir skóladaginn. Ef 
einhverjir nemendur geta ekki mætt í skólann eiga þeir samt sem áður að geta 
stundað námið en slíkt verður útfært síðar.  

• Öflugur stuðningur verður við nemendur og nám þeirra sem einstaklinga — til 
þess verður myndað stuðningsteymi um hvern nemanda, meira en þekkist í 
hefðbundnum framhaldsskólum, en þetta var ekki útfært.  

• Talað verður um einstaklingsbundið dreifnám — með vísun í umræðu um 
einstaklingsmiðað nám en dreifnám krefst sjálfstæðis og ábyrgðar nemenda.  

• Lögð verður áhersla á hópvinnu á staðnum — en einnig með tilstyrk 
hópvinnukerfis á Netinu í námsstjórnunarkerfum sem verða notuð.  

• Vinnustundir verða skilgreindar þar sem nemendur hafa aðgang að kennurum — 
enginn verður þá í skipulögðum tímum og nemendur setjast við vinnu sína nálægt 
þeim kennara sem þeir þurfa aðstoð hjá.  
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• Stutt verður við félagslíf nemenda — þannig verður ýtt undir vellíðan í 
einstaklingsmiðuðu dreifnámi sem getur orðið einangrandi. 

Hluti hugmyndafræðinnar sem kemur dreifnámi ekki endilega við en var tengdur henni í 

upphafi:  

• Líkamsrækt fer fram í tækjasal sem verður í skólanum — og hægt verður að fara 
þangað þegar lausar stundir gefast. Einnig verður hægt að nýta íþróttamannvirki 
sem eru til staðar í bæjarfélögunum.  

• Verklegt iðnnám fer fram í samvinnu við menntastofnanir og atvinnufyrirtæki á 
Snæfellsnesi. — Þetta samstarf gæti vel átt sér stað þótt ekki væri um dreifnám 
að ræða en rímar vel við þá hugmynd. 

• Skólabyggingin verður að vera með rýmum þar sem eru sófar og þar sé helst ekki 
aðgangur að Neti — til þess að nemendur hafi hvíldaraðstöðu. 

• Hugmyndir voru um að draga Snæfellsjökul inn í skólastarfið og að ferðaþjónusta 
yrði skipulögð sem valgrein í samvinnu við nærliggjandi starfsemi. 

 

Eins og sjá má af þessum minnispunktum var áhersla lögð á útfærslu á hugmyndum um 

dreifnám og að þeim yrði beitt á allt nám í skólanum, þótt ýmsar fleiri hugmyndir kæmu 

einnig við sögu. Nemendur hefðu mismunandi mikinn aðgang að kennurum á staðnum 

eftir greinum og eftir því hvort kennarar byggju á svæðinu eða ekki. Á sama tíma yrði lögð 

áhersla á staðbundna samveru og hópvinnu, til dæmis með aðferðum lausnarleitarnáms 

(Þórunn Óskarsdóttir, 2003), til að tryggja að félagslegum hliðum námsins yrði fullnægt 

þannig að nemendur kynntust. Kennslufræðingar með reynslu af fjarkennslu og 

nemendur með reynslu af fjarnámi voru sammála um að hefðbundin fyrirlestrakennsla 

yrði ekki sú leið sem farin yrði í skólanum. Eftirfarandi lýsing á kennslunni hefur birst í 

auglýsingum eftir kennurum undir yfirheitinu “Dreifnámskennsla”:  

Fyrirkomulag kennslunnar er þannig að gestakennarar kenna 
staðbundnar lotur 2–4 sinnum á önninni, en þar fyrir utan fara samskipti 
kennara og nemenda fram í gegnum kennslu–umsjónarkerfið Angel, 
tölvupóst og/eða aðra rafræna miðla (Dreifnámskennsla við 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga, 2005). 

Mikil áhersla var lögð á tæknilega hlið málsins eins og fram kom í minnispunktum. Vonir 

voru bundnar við að kennarar notuðu fjarfundabúnað til samskipta við nemendur en 

einnig yrði veruleg notkun samskiptabúnaðar í gegnum tölvur og síma. 

Undirbúningshópurinn velti tækninni fyrir sér vegna þess að skilvirk notkun hennar var 

talin grundvallaratriði fyrir nýja skólann. Þegar tilraunir voru gerðar til að horfa fram í 

tímann var talið ljóst að einungis væri hægt að sjá toppinn á ísjaka breytinganna eins og 

Fullan bendir á (2001a). Fram kom að vegna stöðugt nýrra möguleika til samskipta væri 

ekki fullkomlega hægt að sjá fyrir hvernig kennsla yrði skipulögð og framkvæmd. Nokkrir 

þættir voru þó greindir um notkun upplýsingatækni við upphaf skólastarfsins (Stuebing, 

2003):  

a) Notkun fartölva til náms, kennslu og samskipta.  

b) Notkun Netsins til upplýsingaöflunar og miðlunar.  

c) Notkun miðlægs hugbúnaðar á Netinu, eins og námsstjórnunarkerfa, til að leggja 
fram verkefni vikunnar, halda utan um verkefnaskil, hópvinnu, einkunnir og fleira.  
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d) Notkun samskiptabúnaðar eins og “msn”, farsíma, símabloggs og 
fjarfundabúnaðar. 

Þessir þættir voru síðar yfirfarnir og útfærðir af hópi tæknilegra sérfræðinga sem unnu 

með verkefnisstjóra og skólameistara. 

Talið var að kennarar yrðu ekki með afmarkaða hópa í kennslu heldur myndi daglegt starf 

þeirra felast í verkstjórn og umsjón með tiltölulega fáum einstaklingum. Undirbúningur 

kennslu myndi byggjast á því að skipulag hverrar viku og fyrirlögn verkefna yrði í gegnum 

námsstjórnunarkerfi á Netinu, eins og fram hefur komið. Þannig gætu nemendur nálgast 

verkefnin og unnið sjálfstætt í þeim, hvort sem þeir væru í skólabyggingunni eða annars 

staðar með aðgang að Netinu. 

Undirbúningshópurinn sá fyrir sér að verkleg vinna, eins og til dæmis í eðlisfræði og 

líffræði, yrði kennd í samvinnu við stofnanir á svæðinu eða aðra skóla. Þannig yrði hægt 

að fá aðgang að fullkomnum eðlisfræðistofum með aðlögun náms og kennslu að þeim 

tíma sem þær væru lausar. Sýnin var að ef til vill myndi kennari í þeim skóla sem byði 

upp á verklega kennslustofu, eins og til dæmis Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi 

eða skóli á höfuðborgarsvæðinu, vera sá sem kenndi eðlisfræðina og hann fengi 

nemendur til sín öðru hverju.  

Umræða um starfsnám og verklegt iðnnám var tengd við atvinnufyrirtæki í bænum, eins 

og sjá má á niðurstöðum úr könnun í töflu 1 (bls. 12). Umræðan var ekki útfærð af 

undirbúningshópnum þar sem ljóst var að fjármagn yrði ekki fyrir hendi til að hafa það í 

skólanum sjálfum. Áætlað var að nemendur gætu tekið bóklega hluta námsins með 

dreifnámi úr skólanum þannig að það yrði samsvarandi öðru námi og myndi ekki breyta 

innra starfi skólans. Vonast var til að verklegur hluti námsins gæti farið fram á staðnum en 

einnig var búist við að nemendur flyttu að heiman til að stunda námið á síðari hluta 

námstíma framhaldsskólans. 

Fjölbreytni í námsvali var útgangspunktur og nýting upplýsingatækni til dreifnáms var talin 

grundvallaratriði. Ljóst var að hópastærðir yrðu ekki hagkvæmar í rekstri nema í 

grunnáföngum. Dreifnám, sem samspil staðbundins náms og fjarnáms, var talin lausn 

sem stuðlað gæti að fjölbreytni. Ljóst var að skipulag skólastarfsins yrði ekki eins og í 

hefðbundnum skólum og myndi kalla á óhefðbundna skólabyggingu þar sem “venjulegar” 

kennslustofur hentuðu ekki þeirri útgáfu af dreifnámi sem hér var fyrirhuguð (Stuebing, 

2003).  

Víðsýni, vellíðan, velferð 

Við upphaf vinnu undirbúningshópa var þeim mikið kappsmál að hafa velferð nemenda 

ofarlega í huga. Reynsla af fjarnámi í Grundarfirði hafði kennt heimamönnum að 

verulegur stuðningur við fjarnám var nauðsynlegur fyrir nemendur á framhaldsskólaaldri 

til að þeir gætu haldið sig að verki. Einnig hafði reynslan af fjarnáminu og 

framhaldsdeildum á fyrstu önnum framhaldsskóla, í samvinnu grunnskóla og 

Fjölbrautaskóla Vesturlands, sýnt heimamönnum að með fámennum hópum í hverju 
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bæjarfélagi fyrir sig væri félagslegum þörfum nemenda ekki fullnægt. Mikil þörf var talin 

fyrir að fá skóla á svæðið og töldu heimamenn ekki skipta öllu máli hvernig skólaskipulag 

yrði heldur væri ekki síður mikilvægt að leggja áherslu á gott félagslíf sem talið var stuðla 

að vellíðan nemenda almennt og í náminu. Var ákveðið að yfirskrift 

undirbúningsvinnunnar yrði víðsýni og vellíðan og þar með velferð. 

Í minnisblöðum mínum frá vinnu undirbúningshópa kemur fram að samhliða umræðu um 

dreifnám var rætt um stuðning við nemendur sem þyrfti að vera af öðrum toga en tíðkast í 

framhaldsskólum. Lögð var áhersla á að auk hefðbundins umsjónarkerfis og 

námsráðgjafar, eins og þekkist í framhaldsskólum, myndu nemendur fá sérstaka 

eftirfylgni við ástundun. Um yrði að ræða umsjónarkennara eða leiðbeinanda eins og 

reynsla var af úr fjarnáminu í Grundarfirði. Þá var rætt um að hugsanlegt væri að ráða fólk 

sem stuðningsaðila þótt ekki væri um kennara að ræða. Viðkomandi myndi hafa það 

hlutverk að ganga á milli nemenda og fylgjast með hvort þeir væru að læra, að taka þátt í 

hópvinnu í gegnum Netkerfi eða í annarri vinnu gegnum tölvuna sem þeir þyrftu að 

einbeita sér að. Vegna nokkurra ára reynslu af fjarnámi var talið nauðsynlegt að 

nemendum á framhaldsskólaaldri yrði fylgt mjög vel eftir og að slíkt ætti að vera hluti af 

þeirri hugmyndafræði um dreifnám sem unnið yrði eftir í skólanum. Þannig yrði stuðlað að 

árangri og þar með víðsýni sem nemendur öðlast með dreifnámi og öflugri þjálfun í 

notkun upplýsingatækni. 

Félagslegar þarfir voru því talsvert ræddar í undirbúningsvinnu skólans og var talið að 

aðstaða í skólahúsnæði skipti máli til að sameina ungt fólk úr öllum bæjarfélögunum. Þá 

myndu nemendur kynnast þvert á bæjarfélög og kom reyndar fram að upplýsingatækni 

nýttist til að binda tengsl. Þannig gætu þeir haft samband sín á milli utan skólatíma með 

tilstyrk tölvunnar. Undirbúningshópur nemenda úr efstu bekkjum grunnskóla hafði 

samband við félag framhaldsskólanema og kom síðan með hugmyndir um hvernig að 

þessum málum yrði staðið. Talið var að máli skipti að nemendur hefðu aðgang að 

afmörkuðum hluta skólahúsnæðis á kvöldin og um helgar til að undirbúa atburði á vegum 

nemendafélags. Undirbúningshópur sérfræðinga taldi að þar sem nemendur yrðu ekki 

endilega samferða í námi nema í grunnáföngum væri mikilvægt að félagslíf yrði öflugt á 

staðnum til að tengja nemendur saman. Það var talið mikilvægt til að stuðla að vellíðan í 

dreifnámi.  

Hugmyndir um skólahúsnæði Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

Undirbúningshópurinn velti fyrir sér hvort skipulagt, og að hluta til staðbundið, dreifnám 

og hefðbundið skólahúsnæði gæti farið saman. Horft var til þess að kennslustofur hafa 

lengst af verið af sömu stærð hér á landi og sennilega víðast í hinum vestræna heimi. 

Skipulag á tíma og rúmi hefur einnig verið með sama móti í skólasögunni, annars vegar í 

bekkjarskólum en hins vegar í áfangaskólum, þar sem nemendur fara á milli stofa til 

mismunandi kennara. Þannig er eins og náið samband sé á milli vinnuskipulags og 

húsnæðis.  
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Hugmyndir um skólabygginguna þróuðust talsvert á undirbúningstímanum en upphaflega 

var hugleitt, eins og fram hefur komið, að kennsla færi fram í öllum bæjarfélögunum. Þá 

var talað um að nýta mætti húsnæði sem væri til staðar, eins og kirkjur, safnaðarheimili 

og félagsheimili, sem stendur autt flesta daga meðan skólastarf fer fram. Síðar var 

ákveðið af sveitarfélögunum að hafa skólann í einni byggingu miðsvæðis í Grundarfirði 

þar sem samfélagið myndi ekki treysta húsnæðislausum skóla. Þegar farið var að skoða 

húsnæði sem fyrir var í bænum reyndist það ekki hentugt og hagstæðara yrði að byggja 

skóla. Í fyrstu var horft til byggingar í anda Borgarholtsskóla í Reykjavík en í starfi 

undirbúningshóps breyttust þær hugmyndir.  

Niðurstaða undirbúningsvinnu skilaði þeim fyrirmælum til arkitekta að hanna 

skólabyggingu sem yrði rammi kringum vinnudag nemenda og kennara miðað við það 

dreifnámsskipulag sem hér hefur verið lýst. Þar skyldi nám fara fram í húsnæði sem væri 

ólíkt því sem samfélagið þekkti af eigin reynslu vegna þess að um opin rými yrði að ræða 

og engar hefðbundnar kennslustofur. Nemendur skyldu fá aðlaðandi aðstöðu fyrir 

félagsstarfsemi sem helst yrði aðgengileg utan skólatíma. Kennarar skyldu einnig hafa 

góða vinnuaðstöðu til að undirbúa kennslu og leiðbeina nemendum. Vangaveltur voru um 

hvort bókasafn bæjarins gæti flust í framhaldsskólann og þar með tengja skólann við 

samfélagið. Aðstaða til íþróttaiðkunar var mikið rædd og allt til síðustu stundar voru ýmist 

teknar ákvarðanir um að tækjasalur til líkamsræktar yrði í skólanum eða ekki. Var talið að 

tækjasalur á staðnum myndi henta kennslufræði um einstaklingsmiðað nám og að hann 

þyrfti að vera staðsettur þannig að hægt yrði að hafa hann opinn utan skólatíma til afnota 

fyrir íbúa (Hrönn Pétursdóttir, 2003 og Stuebing, 2003). Framkvæmdir við bygginguna 

tóku við og áður en ár var liðið hófst starfsemi Fjölbrautaskóla Snæfellinga í nýju húsnæði 

haustið 2004. 

 

Í kafla 2.2 hefur komið fram að hugmyndafræði Fjölbrautaskóla Snæfellinga var ólík 

mörgum þekktum og hefðbundnum leiðum sem farnar eru í framhaldsskólum. Í upphafi 

undirbúnings var reynt að ganga lengra gegn hefðum en raun varð á þegar nær dró 

raunveruleikanum. Gera má ráð fyrir að ráðuneytið telji hugmyndafræði skólans hafa 

gengið miðað við markmið og væntingar vegna þess að í nýrri stefnu, Áræði með ábyrgð, 

sem gefin var út í mars 2005, kemur fram (Menntamálaráðuneytið, 2005): 

Með Framhaldsskóla Snæfellinga í Grundarfirði er stigið stórt skref í átt 
að breyttum starfsháttum í námi og kennslu þar sem lögð er áhersla á 
samstarf við aðrar menntastofnanir til að auka fjölbreytni í námsleiðum.  

Við undirbúning rannsóknarinnar kannaði ég fræðilega umræðu um breytta starfshætti í 

skólum og hvaða skilyrði þurfi að uppfylla í skipulagi skólastarfs þannig að breytingar á 

hefðum öðlist líf til frambúðar.  
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2.3 Fræðilegt baksvið 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir rannsóknum og kenningum um breytingar og 

þróunarstarf í skólum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði 

skóla breyttist þegar á veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Þess vegna leitaði ég 

eftir rannsóknum og reynslu af því að koma hugmyndum um nýbreytni í skólum til 

framkvæmda. Í umræðukafla (4.5) er það sem fram kemur borið saman við niðurstöður.  

Í kaflanum er gerð grein fyrir kenningum um breytingar. Síðan kannaði ég hvernig litið er 

á samspil skóla og samfélags, hefðir í skólum og skólabyggingar. Að lokum lagði ég fram 

rannsóknarspurningar á grundvelli þessara fræða.  

2.3.1 Hugmyndir um breytingar: leikreglur, leiðtoga og grunngerð skóla 

Samkvæmt hugmyndafræðinni sem liggur að baki Fjölbrautaskóla Snæfellinga er gert ráð 

fyrir að skólinn þreifi sig áfram með nýja starfshætti og verði öðrum fyrirmynd breytinga. 

Því er rétt að varpa ljósi á hvað helstu fræðimenn á sviði skólaþróunar telja að þurfi að 

hafa í huga til þess að breytingar nái fram að ganga.  

Söguskoðun menntunarfræðinga hefur sýnt að áhrif nýbreytni í skólum eru yfirleitt ekki 

merkjanleg þegar áratugur er liðinn frá upphafi þeirra. Jón Torfi Jónasson (2005) leggur 

áherslu á að í reynslunni felist þekking sem læra megi af og að rétt sé að kanna hvernig 

hugmyndir og kerfi hafi orðið til og þróast. Breytingastarf skóla segir hann vandasamt og 

bendir á að:  

… tilraunir skóla til þess að þreifa sig áfram með nýja starfshætti eða 
nýjar áherslur séu tortryggðar nema í þeim felist mjög lítil frávik frá því 
sem tíðkast hefur. Þeir mega breytast og jafnvel eiga að breytast en helst 
sem minnst (bls. 24). 

Kenningar Michaels Fullans, sem birtust fyrst árið 1982 í bókinni The New Meaning of 

Educational Change, hafa haft áhrif á skólamenn víða um heim. Í þriðju útgáfu, árið 2001, 

segir höfundur að umbylting síðasta áratugar staðfesti kenningar um þörf fyrir samhengi í 

ringulreið þróunarinnar. Hann leggur áherslu á að breytingar séu ekki línulegar og áhrif 

þeirra teygist í margar áttir sem þurfi að skoða í samhengi. Þær eigi sér stað hjá 

einstaklingum en slíkt gerist ekki nema með stuðningi menntastofnana, sem þurfi einnig 

að endurnýjast svo af framkvæmdum geti orðið. Áhrifaþættir á þróunarstarf séu margir en 

miklu máli skipti hvernig að breytingum sé staðið. Sem dæmi er nefnt að mun auðveldara 

sé fyrir sveitarfélag að koma á breytingum í skóla ef lausnarleitaraðferðum (Problem 

Based Learning, sjá Þórunn Óskarsdóttir, 2003) er beitt heldur en kerfislegum þrýstingi 

(Fullan, 2001b). 

Tyack og Cuban (1995) og Tye (2000) hafa rannsakað varanleika breytinga í bandarísku 

skólakerfi og komið með kenningar um leiðir til árangurs. Þótt um rannsóknir á 

bandarískum grunn- og framhaldsskólum sé að ræða koma þær að notum þegar 

möguleikar hugmyndafræði Fjölbrautaskóla Snæfellinga til langlífis eru skoðaðir. 
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Niðurstöður benda til mikillar hættu á að starfsemin renni í hjólför hefðanna áður en 

áratugur líður, eða árið 2015 lítur dagsins ljós. Ég hef einnig litið til Christensens (1997) 

sem rannsakaði bandarísk fyrirtæki eftir að upplýsingatæknibylgjan (sem hann kallar svo) 

skall á. Christensen komst að því að gömul og rótgróin fyrirtæki áttu erfiðara með að fóta 

sig en þau nýju og að einkum væri fastheldni leiðtoga um að kenna. Að sama skapi hafa 

nýjar skólastofnanir meiri möguleika á að tileinka sér nýjungar en þær sem byggja á 

gömlum meiði. Þótt skólastofnanir og fyrirtæki séu um margt ólík hér á landi valdi ég 

umfjöllun Christensens um leiðtoga. Ástæðan er sú að hann byggir niðurstöður á 

rannsóknum um hvernig leiðtogar þurfa að höndla breytta starfshætti sem fylgja 

upplýsingatæknivæðingu.  

Hér á eftir geri ég grein fyrir hugmyndum og kenningum um breytingar í skólum og 

fyrirtækjum á tímum upplýsingatækni. Ekki er ósennilegt að rannsóknir á breytingum 

innan fyrirtækja geti veitt innsýn í breytingar á skólastarfi þótt um það gildi að mörgu leyti 

aðrar reglur. Leikreglur og sögulegar hefðir, sannleikurinn um grunngerð skóla og 

vandamál leiðtoga eru viðfangsefni rannsókna og kenninga fræðimanna sem ég hef 

skoðað.  

Hugmyndir um leikreglur (e. grammar of schooling) 

Bókin Tinkering toward Utopia: A Century of Public School Reform eftir Tyack og Cuban 

kom fyrst út árið 1995 og hefur margsinnis verið endurútgefin enda hampað fyrir að varpa 

nýju ljósi á samspil breytingastarfs, menntunar og samfélags. Áhrifum stjórnvalda á 

breytingar og leikreglur, sem ríkja í skólum vegna hefða sem þar hafi skapast, eru meðal 

rannsóknarefna höfunda.  

Í þriðja kafla bókarinnar er fjallað um hvernig skólar hafi möguleika á að breytast. 

Umfjöllunin byggist á niðurstöðum tilviksrannsókna á afmörkuðum sögulegum 

breytingaferlum bandaríska skólakerfisins. Niðurstaða höfunda er á þá leið að í 

þróunarstarfi sé óviturlegt að vanmeta fjölmarga krafta sem kunna að ráða för, þar á 

meðal kennslufræðilega fortíð skóla. Breytingar verði ævinlega reistar á ríkjandi 

fyrirkomulagi sem standi á traustum grunni.  

Mat á hvernig til hafi tekist með breytingar í skólum er vandmeðfarið þar sem flestir 

mælikvarðar eru óraunhæfir þegar til á að taka. Yfirleitt byggist mat á nýbreytniverkefnum 

á hvort þau gangi miðað við áætlun en einnig er algengt að meta árangur með prófum 

eða með því að skoða hversu lengi breytingastarf hafi náð að standa yfir. Bent er á að 

þessir mælikvarðar séu flóknir vegna þess að á sama tíma og breytingar hafi átt sér stað 

hafi ýmislegt annað gerst í skólunum sjálfum og þjóðfélaginu almennt. Því sé nær að 

horfa á jákvæðar og neikvæðar afleiðingar breytinga og hvernig þær hafi leitt til 

endurskipulags. Þetta þykir mér athyglisvert með tilliti til ríkjandi kröfu um mat á 

skólastarfi og misræmis í umfjöllun um út frá hverju eigi að meta. 
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Tyack og Cuban varpa ljósi á að breytingar í skólum hafi tilhneigingu til að ganga til baka 

þótt þær geti á sama tíma haft hliðaráhrif sem leiði til varanlegra breytinga. Endurskipulag 

hafi þó yfirleitt flækjur í för með sér og leggi nýjar skyldur á stjórnendur og kennara sem 

telji sig hafa nóg að gera fyrir. Kennarar og nemendur geti ekki hunsað hefðir auðveldlega 

en Tyack og Cuban halda því fram að stjórnvöld reyni það gjarnan með lögum og reglum 

sem séu fjarlægar raunveruleika skólastarfsins.  

Höfundar bókarinnar telja sig hafa fundið leið til að minnka fjarlægðina milli þeirra sem 

taka ákvarðanir um breytingar í skólastarfi og hinna sem sjá um að framkvæma. Leiðin 

felst í að hver skóli fyrir sig og sérhver kennari fari með stefnu stjórnvalda eins og tilgátu 

sem prófuð verði í ljósi reynslunnar: 

Við leggjum til að farið sé með stefnu stjórnvalda sem hugmynd sem þarf 
að prófa og þeir sem eigi að framkvæma stefnuna flétti saman ýmsum 
leiðum sem þeir telja að hæfi þeirra aðstæðum ... þetta starf verði síðan 
mótað í ljósi reynslunnar og fellt að hverjum skóla og jafnvel hverri 
skólastofu eftir því sem við á (bls. 83).*  

Hugtakið skólastofa er notað hér þótt annars staðar í bókinni sé rætt um að oft hafi verið 

reynt að losa sig úr viðjum hennar og skipulag í skólastofu sé því ein af þeim leikreglum 

sem reynt hafi verið að brjóta. Lagt er til að breytingum sé ekki ætlað að ganga yfir 

skólann í heild og að ekki megi búast við að skólar líki hver eftir öðrum.  

Spurningunni um varanleika breytinga ef litið er á stefnu stjórnvalda sem hugmynd er 

svarað. Talið er að með samvinnu kennara og aðstoð frá stjórnvöldum sé hægt að koma 

nýjungum til leiðar þannig að sátt verði um þær til frambúðar. Hins vegar er talað um að 

yfirleitt slokkni óþarflega fljótt á skólum sem hafi verið eins og lýsandi vitar í samfélaginu. 

Bent er á að kennarar þurfi öflugan stuðning meðan verið er að koma breytingum á en 

síðan komi nemendur þeirra út í samfélagið og haldi uppi merkjum þróunarstarfsins. 

Niðurstöður rannsókna sem byggðust á tilviksathugunum á ýmsu breytingaferli í 

bandarískri skólasögu sýna að (bls. 63): 

• Markmið með breytingum dofna þegar þær verða hluti af kerfinu. 
Með leikskólunum komu til dæmis sterkir áhrifaþættir frjálsræðis inn 
í skólakerfið í heild en um leið fóru þeir að líkjast hefðbundnum 
skólum. 

• Yfirleitt hafa breytingar þau áhrif að eitthvað bætist við frekar en 
komi í stað annars sem var fyrir. Ríkisstjórnir vilja til dæmis ýmist 
auka eða minnka miðstýringu en breytingar koma ævinlega ofan á 
eldra fyrirkomulag sem á sögulegar rætur. 

• Þversagnir í lögum um endurskipulag skóla og námskráa geta 
valdið ringulreið þegar breytingar eru keyrðar í gegn af 
stjórnvöldum. Örar skipulagsbreytingar á síðustu öld hafa að sumu 
leyti heft breytingastarf. 

Þrátt fyrir neikvæðar rannsóknarniðurstöður benda Tyack og Cuban á að með öflugri 

samvinnu yfirvalda menntamála og kennara megi ná árangri í breytingastarfi skóla. Eins 

                                                     
* We have suggested treating policies as hypotheses and encouraging practitioners to create 
hybrids suited to their context … to be modified in the light of experience, and embodied in 
practices that vary by school or even by classroom (bls. 83). 
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og fram kemur hér á eftir tekur Tye í sama streng og bendir á mikilvægi sveigjanleika 

þegar komi að breytingum á skólastarfi.  

Hugmyndir um grunngerð skóla 

Í inngangi bókarinnar HARD TRUTHS: Uncovering the Deep Structure of Schooling 

(2000) segist Tye byggja kenningar um þróunarstarf í skólum á eigin reynslu sem kennari 

og á rannsóknum á því hvernig breytingum hefur vegnað. Fylgst var með skólum í nýjum 

bæjum sem byggðust upp í Bandaríkjunum á árunum 1965–1973. Þeim var öllum ætlað 

að vera öðruvísi en hefðbundnir skólar á einn eða annan veg enda stofnaðir með 

bjartsýnum hug og fullum vilja til að fara nýjar leiðir. Tíu árum síðar voru þeir orðnir fastir í 

fari hefðbundinna skóla og lítil ummerki sáust lengur um þær áherslur sem lagðar voru í 

upphafi.  

Höfundur spyr hver sé ástæðan að baki þessum staðreyndum. Með stuðningi við eigin 

rannsóknir og tilvísunum til fræðimanna, þar sem má nefna Cuban, Tyack og Fullan, 

kemur fram að þungar undiröldur ráði ferðinni þegar skólastarf sé annars vegar. Áhersla 

er lögð á að alls ekki gangi að embættismenn og stjórnmálamenn búi til verkefni sem 

kennarar og skólastjórnendur eigi að framfylgja. Ekki gangi heldur fyrir kennara að fitja 

upp á nýjungum einir og sér vegna þess að embættismenn hlusti ekki á þá. 

Í kafla sem heitir Myths and Realities (bls. 76) setur höfundur upp línu með stjórnkerfinu á 

öðrum enda en skólastarfi á hinum. Báðir endar tilheyra djúpgerð skóla, sem byggjast á 

hefðum og leikreglum til langs tíma og taka verður tillit til beggja enda þegar reynt er að 

breyta skólastarfi eða koma því upp úr hjólfari hefðanna. Endapunktarnir tveir, kerfið og 

skólinn, styðjist hvor við annan og breytingar muni ekki ganga nema með samvirkni. 

Hefðirnar og raunveruleikinn spili saman og leiki við báða enda. Samspilið byggist annars 

vegar á embættiskerfi laga, reglna og staðlaðra leiða en hins vegar á persónulegum og 

laustengdum þáttum flókinna samskiptaferla í skólastarfi.  

Þeir sem komi að skólastarfi geri það á ólíkum forsendum og í mismunandi hlutverkum en 

vandamál sé að þessir aðilar dansi sjaldnast í sama takt. Skólanefndir séu iðulega úr takt 

við starf kennara sem dansi með nemendum. Skólastjórnendur, sem oft sé í upphafi 

ætlað að vera í hlutastarfi við kennslu, hafi tilhneigingu til að hætta því og sinni eingöngu 

stjórnunarstörfum. Þannig fjarlægist þeir smám saman hversdagslegt amstur kennarans. 

Fyrr eða síðar gefist kennarar upp á nýbreytnistarfi vegna þess að þeir fái ekki þann 

stuðning sem þeir þurfi. Foreldrar dansi einn taktinn enn vegna þess að þeir vilji ekki tefla 

í neina tvísýnu með menntun barna sinna en kennarar mæti efasemdum þeirra og 

gagnrýni eins og allra annarra sem fylgist með nýbreytnistarfinu.  

Tye kemur með dæmi úr rannsóknum sínum þar sem hún sá hvernig vandamál milli 

kennara og skólastjóra urðu til þess að þróunarstarf féll niður. Einnig er nefnt hvernig eitt 

foreldri getur haft áhrif á starf heillar deildar í viðkomandi skóla. Jafnframt að tilraun til að 

koma á breytingum í einum skóla hafði engin áhrif á starf annarra skóla í sveitarfélaginu. 



Frá hugmynd að veruleika    Jóna Pálsdóttir 

33  

Hins vegar getur áhrifamáttur nýjunga orðið víðtækur ef skólar eða kennarar eiga sjálfir 

frumkvæðið. 

Eigi breytingar að hafa lífsvon skiptir meginmáli að hafa djúpstæðar leikreglur skólastarfs 

í huga og vinna út frá þeim. Þær eru skilgreindar í inngangi bókarinnar:  

• Félagslegt samhengi og hlutverk fjölmiðla.  

• Sérkenni stofnana og skipulag þeirra. 

• Fjármál og veruleg áhrif þekkingariðnaðarins.  

• Væntingar foreldra og samfélags. 

• Kennsla og eðli kennarahlutverksins. 

Mikilvægt er að þeir sem vinna í skólastofunni og þeir sem vilja koma breytingum á 

framfæri vinni saman. Ekki er síður mikilvægt að horfa til þess að kennarar eru ólíkir 

þannig að hver og einn þróar sínar vinnuaðferðir eftir eigin persónuleika og hæfni. 

Mismunandi aðferðir verða að fá að blómstra og ekki má ætla einum skóla að líkja 

nákvæmlega eftir öðrum.  

Tye bendir á að samvinna yfirvalda og kennara sé forsenda breytinga í skólastarfi. 

Langvarandi árangur náist ekki nema kennarar fái sjálfir að taka ákvarðanir um 

framkvæmdir og ekki sé reynt að steypa alla kennslu í sama mótið.  

Næst geri ég grein fyrir hvernig Christensen færir rök fyrir þörf á endurnýjun leiðtoga til 

þess að fyrirtækjum og stofnunum auðnist að starfa í takt við upplýsingatæknivæðinguna. 

Hugmyndir um leiðtoga 

Christensen hefur rannsakað hvernig gömlum og grónum fyrirtækjum í Bandaríkjunum 

vegnaði í upplýsingatæknibylgjunni, eins og hann kallar það. Bókin The Innovator’s 

Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail kom fyrst út árið 1997. Hún 

hlaut lofsamlega dóma, meðal annars fyrir leiðbeiningar til fyrirtækja um mikilvægi 

leiðtoga á tímum upplýsingatæknivæðingar. Niðurstöður rannsókna, sem umfjöllunin 

byggist á, benda til þess að starfsfólk og leiðtogar þurfi á öðrum eiginleikum að halda en 

tíðkast hefur í gamalgrónum fyrirtækjum og stofnunum. Niðurstöður tel ég að megi 

heimfæra á skóla vegna þess að þeir, og aðrar menntastofnanir, eiga að mörgu leyti við 

sama vanda að etja og fyrirtækin sem um er að ræða. 

Því er haldið fram að fyrirtæki sem reiða sig á áætlanagerð og framtíðarspár um þarfir 

viðskiptavina eigi ekki lengur möguleika til langlífis. Eftir að tölvutæknin tók kipp hafi þarfir 

viðskiptavina breyst og fyrirtæki verði að geta brugðist við slíku. Snjallir leiðtogar í marga 

áratugi lendi í vandræðum þar sem nú hafi nýir tímar tekið við og skjótar ákvarðanir ráði 

afkomu fyrirtækja. Næsta víst sé að allar ákvarðanir þarfnist endurskoðunar fyrr en vari 

sem ekki þótti virðingarvert áður fyrr. Hér væri spennandi að staldra við og tengja 

umfjöllunina við stjórnendur menntastofnana á Íslandi en það verður að bíða. 
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Í lokakafla bókarinnar kemur fram að helsta vandamál rótgróinna fyrirtækja á tímum 

upplýsingatæknivæðingar felist í leiðtogum og starfsfólki. Það hafi verið ráðið til starfa 

vegna eiginleika og sérþekkingar sem hentuðu á þeim tíma. Hæfni þeirra fólst meðal 

annars í skipulagshæfileikum sem nýttust varðandi innri rekstur og markaðsþarfir sem 

byggðust á langtímamarkmiðum. Nú reyni hins vegar á aðra hæfileika leiðtoga. Í ljós hafi 

komið að erfitt sé að fá starfsfólkið til að taka upp hugsun og vinnubrögð sem henta örum 

breytingum. Ekki megi líta á upplýsingatækni sem truflandi tækni (e. disruptive 

technology) með íþyngjandi álagi heldur ætti að horfa á ný tækifæri sem hún skapar.  

Fram kemur að áhætta í rekstri fyrirtækja sem veðja á upplýsingatækni sé meiri en 

rótgróin fyrirtæki hafa þekkt. Christensen heldur því fram að mistök séu óhjákvæmileg um 

leið og þau séu mikilvæg vegna gagnvirkni lærdómsins sem af þeim megi draga. Mistökin 

séu leið til árangurs og leiðtogar verði að gæta umburðarlyndis gagnvart þeim. 

Mælikvarða á árangur verði jafnframt að endurskoða en slíkt eigi leiðtogar eða starfsfólk 

rótgróinna og vel metinna fyrirtækja ekki gott með að tileinka sér.  

Undirstrikað er að leiðtogar eigi ekki sjö dagana sæla vegna þess að margt af því sem 

upplýsingatæknin leiði af sér sé hvorki mælanlegt né hlutlægt. Þess vegna eigi ný 

fyrirtæki og stofnanir gjarnan auðveldara uppdráttar því að þangað ráðist fólk sem kunni 

að nýta sér tæknina og þori að taka áhættu. Niðurstaða Christensens er að 

upplýsingatæknivæðingin krefjist leiðtoga sem þori að taka ákvarðanir og hafi 

umburðarlyndi gagnvart mistökum, enda séu þau til að læra af.  

 

Í kafla 2.3.1 hef ég farið yfir þann lærdóm sem draga má af rannsóknarniðurstöðum um 

breytingar í skólastarfi. Fram kom að djúpstæðir kraftar ráði ferðinni og erfitt sé að setja 

mælikvarða á hvort breytingar hafi heppnast. Áhersla er lögð á að samvinna sé 

nauðsynleg milli opinberra stjórnvalda og kennara og umburðarlyndi sé áríðandi ef vel á 

að takast. Samspil skóla og samfélags er einnig mikilvægt eins og betur kemur fram hér á 

eftir. 

2.3.2 Samspil skóla og samfélags  

Gagnkvæm tengsl eru milli skóla og samfélags. Þjóðfélagsbreytingar síðustu aldar hafa 

leitt af sér fjölgun skóla og undanfarna áratugi hefur upplýsingatæknin opnað fjölbreyttar 

leiðir til náms. Nýr skóli þarf að uppfylla væntingar og mikilvægt er að vel takist í byrjun 

vegna þess að rannsóknir sýna að breytingar í skólastarfi njóta ekki stuðnings til 

langframa nema vandlega sé að upphafinu staðið.  

Skólaþörf viðurkennd  

Menntamálaráðuneytið var samstarfsaðili sveitarfélaganna allt frá því að þau 

sameinuðust um að leita eftir leyfi til að stofna nýjan framhaldsskóla á norðanverðu 

Snæfellsnesi. Gagnkvæm tengsl eru milli menntunar sem skipulagðrar starfsemi og ríkis 
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sem ábyrgðaraðila og milligönguaðila breytinga (Jón Torfi Jónasson, 2003). Á þeirri 

forsendu má segja að ákveðið hafi verið að skólinn myndi starfa eftir hugmyndafræði 

dreifnáms sem búið var að leggja grunn að með verkefnum á vegum stjórnvalda 

(Menntamálaráðuneytið, 2001).  

Þörf fyrir skóla er vissulega viðurkennd í þjóðfélaginu, meðal annars til að fólk verði 

skapandi og gagnrýnni þjóðfélagsþegnar eins og fram kemur hjá Tyack og Cuban (1995). 

Bent er á að skólar séu almennt viðurkenndir þótt ekki sé alltaf samkomulag um útfærslur 

og innihald. Labaree (1997) segir til dæmis áhuga stjórnvalda gjarnan miðast við mótun 

einstaklinga sem henti þjóðfélaginu og því sé velferð og nám einstaklingsins í raun ekki 

aðalatriði í skólatengdum ákvörðunum.  

Ný tækifæri 

Fram hefur komið að stuðningur samfélags og yfirvalda þarf að vera langvarandi til að 

breytingar nái að festast í skólastarfi. Enda hefur skólinn þá stöðu í samfélaginu að búa 

yfir “festu, samfellu, ábyrgð, skipulagi og þekkingu” (Jón Torfi Jónasson, 2005). Tyack og 

Cuban (1995) og Fullan (2001b) benda á hve miklar þjóðfélagsbreytingar hafi fylgt 

uppbyggingu skólakerfisins og að skólum hafi fjölgað hratt á síðustu öld miðað við fyrri 

aldir. Til dæmis hafi gömlu latínuskólarnir þróast á löngum tíma og íhaldssemi verið 

ríkjandi í skólategundum. Fjölbrautaskóla, áfangakerfi og verknám bar meðal annars á 

góma á Snæfellsnesi og samfélagið var tilbúið til að sveigja skipulagið að þessu með 

nýtingu upplýsingatækni. 

Raddir smærri bæjarfélaga á Íslandi um þörf fyrir framhaldsskóla og háskóla hafa á 

síðustu árum orðið háværari en fyrr, meðal annars vegna þess að upplýsingatækni hefur 

opnað möguleika sem nú er hægt að höndla. Samfélagið á Snæfellsnesi þekkti ekki 

annað en hefðbundna framhaldsskóla áður en fjarnámið fór af stað í Grundarfirði. Þá 

komu í ljós tækifæri sem upplýsingatæknin opnaði skólalausum byggðum. Nýr 

framhaldsskóli þar sem enginn var áður hafði ýmsa möguleika sem gróin skólasamfélög 

hafa ekki ef miðað er við kenningar Christensens (1997). Hann segir að reynslan geti 

byrgt sýn og staðið í vegi fyrir nýbreytni.  

Eins og fram hefur komið benda kenningar Christensens og Tye til að skólastjórnendum 

geti fundist erfitt að taka upp áður óþekkt vinnubrögð. Fram kemur að þeir séu yfirleitt 

mjög fastir fyrir og eigi það til að hefta breytingastarf í skólum, eða eins og Fullan segir 

(2001a, bls. 107): 

Leiðtogi á sér vin í breytingum, en þú getur ekki alltaf reitt þig á hann; 
óreglulegt breytingaferli skapar oft vandamál.*  

                                                     
* Change is a leaders´s friend, but it has a split personality: its nonlinear messiness gets 
us into trouble. 
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Nýr skóli getur hins vegar komið breytingum til leiðar ef stuðningur samfélags og 

stjórnvalda er fyrir hendi. Mikilvægt er að starfsfólk, sem ráðið er til að grípa tækifæri 

nýrrar tækni, viti sjálft hvert það er að fara.  

Fyrirmyndarskóli til langframa? 

Mikilvægt er fyrir skóla að allt frá byrjun takist vel til með fyrirkomulag á breytingum. 

Hætta er á að stuðningur við þróunarstarf verði ekki langvarandi, ef miðað er við 

kenningar eins og fram kom hjá Tye (2000, bls. 47). Þar er bent á að minni stofnana sé 

skammlíft og stjórnmálastraumar á hverjum tíma geri það að verkum að breytingum í 

menntakerfinu sé ætlaður skammur tími. Haldið er fram að ráðuneyti og stofnanaveldi 

séu hluti af þeim djúpu leikreglum sem nefndar voru í kafla 2.3.1 og leiði til stöðnunar. 

Bent er á að ákvarðanir yfirvalda virki ekki alltaf þegar á raunveruleikann reyni og 

mikilvægt sé að samfélagið sem skólinn þjóni komi að undirbúningi hans. Tyack og 

Cuban (1995) taka í sama streng og segja að framkvæmdir í skólum megi ekki eingöngu 

eiga stjórnmálalegar forsendur.  

Rannsóknir sýna að þótt breytingar heppnist í einum skóla sé það ekki endilega uppskrift 

fyrir aðra skóla. Hins vegar segir Tye (bls.160) stjórnvöld gjarnan álíta hið gagnstæða og 

þeim finnist æskilegt að breytingar séu línulegar. Það sé þó alls ekki sé raunin, en áður 

hefur komið fram að Fullan talar einnig um að áhrif breytinga liggi í ýmsar áttir (Fullan, 

2001a). Gera má ráð fyrir að menntamálaráðuneytið líti til Fjölbrautaskóla Snæfellinga 

sem fyrirmyndar að breytingum í skólastarfi með dreifmenntun að leiðarljósi. Því er 

mikilvægt að skoða þá þætti sem geta haft áhrif á það hvernig tekst að koma hugmyndum 

í framkvæmd. Í stefnu ráðuneytisins, sem gildir til ársins 2008, er gert ráð fyrir að 

starfshættir skóla eigi eftir að taka miklum breytingum með framboði á dreifnámi og 

þjónustu við það (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

 

Í kafla 2.3.2 var samspil skóla og samfélags rætt, en það er báðum aðilum nauðsynlegt ef 

vel á að takast til. Ríkisvaldið styður nýjungar sem það vill koma á í skólastarfi en 

þróunarskólar hafa ekki langan tíma til að sanna sig. Ríkjandi hefðir eru sterkar í 

skólahaldi þótt væntingar um að skólar séu í takt við tímann séu það einnig eins og fram 

kemur í næsta kafla.  

2.3.3 Skólahefðir 

Hefðir sem eru til staðar í skólum eiga sér djúpstæðar rætur. Tilhneiging er til að hafna 

breytingum frá ríkjandi fyrirkomulagi en hins vegar eru væntingar yfirleitt um skjótan 

árangur. Nemendur og kennarar þurfa á hjálp að halda til að ná tökum á nýjum 

vinnubrögðum. Sérfræðingar halda því fram að þrátt fyrir íhaldssemi sé mögulegt að festa 

þróunarstarf í sessi með langvarandi og víðtækum stuðningi. 
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Breytingar fjara út 

Öðru hverju hafa frumkvöðlar reynt að búa til skóla sem ekki byggjast á einkunnakerfi, 

röðun í hópa, skólastofum af ákveðinni stærð og hefðbundnu skipulagi tíma og rúms. 

Kennarar hafa verið hvattir til að vinna saman en ekki sem einstaklingar í aflokuðum 

kennslustofum. Tyack og Cuban (1995, bls. 91) segja að ekkert af þessu hafi breytt 

leikreglum skóla í grundvallaratriðum vegna þess að kerfið hafi haldist nánast óbreytt frá 

upphafi barnaskóla.  

Þekkt er að í litlum sveitaskólum er árgöngum enn blandað saman og nemendur hafa 

hver sitt námsefni en skipun í hópa og bekki hefur ráðist af fjárhagslegum 

hagkvæmnisástæðum. Þegar skólar stækkuðu á 20. öld breyttist í raun fátt annað en að 

skólastofum fjölgaði þegar farið var að raða nemendum eftir aldri og stundum námsgetu 

eða kyni í álíka stóra hópa og áður. 

Fram hefur komið að kennarar kulni í starfi og skólastjórnendur nái ekki að höndla tengsl 

við stjórnmálamenn sem upphaflega studdu nýbreytnistarfið enda komi þeir sjaldnast úr 

röðum skólafólks og skilji ekki þann stuðning sem þarf til að viðhalda breytingum. 

Vandamál við breytingar í skólum eru margvísleg og Ellsworth (e.d.) líkir þessu við að 

skólakerfið hafni breytingum eins og líkaminn hafni ígræðslu aðskotahluta og líffæra. 

Tyack og Cuban (1995) halda því fram að fjarlægð milli skóla og íbúa hafi hamlandi áhrif 

á breytingastarf. “Alvöruskóli” er í hugum fólks sú stofnun sem það þekkir og því þarf að 

fá almenna íbúa til að samþykkja og fylgjast með breytingum. Bent er á hversu mikilvægt 

sé að fá íbúana til að taka þátt í þróunarstarfi og viðhalda umræðu um það sem fram fer í 

skólanum.  

Kulnun kennara í starfi er að mati Tyacks og Cubans (bls. 108) önnur ástæða fyrir 

tregðulögmáli breytinga. Þróunarstarf valdi álagi á kennara sem þurfi ekki einungis að 

taka upp ný verkefni og breyta vinnulagi sínu heldur einnig að sannfæra skólastjórnendur, 

skólanefnd og ekki síst foreldra um ágæti nýrra aðferða. Ævinlega mæti þeir efasemdum 

um ágæti breytinganna sem til lengdar dragi kraft úr þeim.  

Þrátt fyrir tregðulögmál hefðanna eru til dæmi um útbreiðslu mikilvægra breytinga sem 

hafa náð fótfestu án nokkurrar umræðu svo heitið geti. Benda Tyack og Cuban á 

sérkennslu sem var viðurkennd um 1970 og á svipuðum tíma fór áfangakerfi 

framhaldsskóla að skjóta rótum hér á landi.  

Leiðir til stuðnings 

Stjórnmálaleiðtogar og ríkisvaldið, sveitarstjórnir og foreldrar, skólanefndir og 

skólastjórnendur verða að styðja breytingar í skólum til lengri tíma en þekkst hefur eins 

og fram hefur komið (Tye, 2000). Þá fyrst má búast við að kennarar og aðrir frumkvöðlar í 

skólum hafi úthald til að fylgja nýbreytnistarfi eftir þannig að það lifni og blómstri.  

Tyack og Cuban (1995) segja vandann meðal annars felast í að þeir sem styðji nýbreytni 

hafi einatt lítið úthald. Stjórnmálaleiðtogar séu gjarnan að hugsa um vinsældir eða 
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kosningar og athygli fjölmiðla miðist við augnablik myndatöku eða fréttar. Styrkir miðist 

yfirleitt við of stuttan tíma til að breytingar nái að festast í sessi. Einnig felist vandinn í því 

að fólk með vandamál ætlast til að skólinn einbeiti sér að lausnum á þeim og fólk sem 

þykist vita lausnirnar búi til vandamál ef skólinn er ekki eftir þess höfði. Og þegar 

nýbreytni nær ekki að blómstra er skuldinni skellt á kennara vegna þess að þeir hafi ekki 

beitt réttri kennslufræði á einn eða annan hátt.  

Tye (2000) tekur í sama streng og ráðleggur skólum að veita fjölbreytta þjónustu í 

sveitarfélaginu alla daga allan ársins hring til að samfélagið kynnist því sem þar er að 

gerast. Nauðsynlegt sé að hlusta á raddir foreldra og fá þá með í umræður um skipulag 

skólans vegna þess að þeir hafi mikil áhrif á yfirvöld en einnig á líðan kennara. Kennarar 

verði að halda dampi og selja stjórnendum skóla, sem og stjórnvöldum, hugmyndir sínar 

til þess að þær geti leitt til breytinga á hefðum skólastarfs. Lykilspurning Tye (bls. 172) er 

um hvaða leiðir séu heppilegastar til árangurs og svörin felast í að:  

• Skólastarf tengist sveitarfélögum. 

• Skólinn veiti fjölbreytta þjónustu í sveitarfélaginu allan ársins hring. 

• Kennararáðgjafateymi starfi í skólum. 

• Kennarar tjái sig um skólastarfið. 

• Kennarar blandi geði – við nemendur, foreldra og stjórnvöld. Þetta mætti gera 
i hádeginu, með gleðistundum, stuttum fjölskylduferðum, golfi, 
umræðuhópum um bækur og fleira. 

Væntingar 

Líkt og Tyack og Cuban (1995) benda á, og fram hefur komið, heldur Tye (2000) því fram 

að væntingar foreldra til skóla byggist á hvernig þeim sjálfum hafi liðið og hvernig skólar 

voru á þeim tíma sem þeir voru nemendur. Flestir sjái skóla fyrir sér eins og þeir þekki 

fyrirbærið af eigin raun og vilji hafa eitthvað um það að segja hvernig skóli barna þeirra 

sé. Almennt hafi þeir skoðanir á hvernig skólastofan líti út og hvernig nemendur hagi sér í 

skólanum en þó láti þeir sem áttu velgengni að fagna í skóla meira í sér heyra en hinir 

(bls. 115). Foreldrar leggi áherslu á að fá að ráða hvenær skólinn byrji á daginn og bent 

er á að samfélagið geri skólum erfitt fyrir að breyta rammanum kringum skóladaginn.  

Vonir um breytingar skóla felast í væntingum til hans eins og fram kemur hjá Tye. 

Breytingarnar eru þó ólíklegar til að innihalda verkefni sem bylta rótgrónum hefðum á 

borð við námskrá sem er byggð á flokkun námsefnis eða gæsluhlutverki skóla og hönnun 

skólabygginga. Fátt fær hróflað við rammanum sem djúpstæðu leikreglurnar mynda og 

því þarf að stilla væntingum í hóf nema um samstillt átak stjórnvalda, kennara og allra 

sem myndu stilla sér á streng milli þeirra sé að ræða. Hjá Tye (bls. 160) eru vonir gefnar 

um að nýsköpun takist ef markmið eru ákveðin og skýr, tími gefinn til umræðna og virkur 

stuðningur sé frá skólastjóra og sveitarfélagi.  

Kennarar eru ekki öfundsverðir af hlutverki sínu þar sem vonast er eftir breytingum í 

skólum vegna þess að þeim er ævinlega kennt um það sem miður fer. Labaree (2005) 

bendir á að þeim sé ætlað að mæta væntingum um árangur sem byggist á hefðbundnu 
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mati og skoðunum. Foreldrar og aðrir sem gagnrýna starf kennara hafa almennt ekki aðra 

vitneskju um starf þeirra en þá sem byggist á að hafa sjálfir verið nemendur. Á að líta er 

kennsla auðveld og full af endurtekningum. Það sem sést er vegið og metið en 

undirbúningur, skipulag og annað varðandi kennsluna er virt að vettugi.  

Ný sóknarfæri 

Upplýsingatækni er að mati Tyacks og Cubans (1995, bls.126) merkasta tækni sem 

komið hefur í skólastofur. Hins vegar verða innleiðendur tækninnar að skilja raunveruleika 

skólastofunnar og vinna með kennurum ef takast á að breyta hefðunum. Notkun 

upplýsingatækni mun ekki breyta skólunum nema samspil tækni og kennara náist. 

Kennarar skulu leggja áherslu á mikilvægi daglegra samskipta og skoða þarf hvernig þeir 

meta árangur af starfi sínu áður en til atlögu er ráðist.  

Fámennir skólar hafa á undanförnum árum gripið tækifærin sem tæknin hefur veitt þeim 

og hafið samvinnu til að auka framboð á námi. Nemendur geta valið sér námskeið eða 

áfanga sem þeir taka í fjarnámi og þróun upplýsingatækni opnar sífellt fleiri leiðir til 

samskipta. Möguleikar dreifskóla eru margvíslegir eins og fram kemur í verkefnaáætlun 

menntamálaráðuneytisins (2001) en bent er á að gæta þurfi að félagslegum þáttum 

skólastarfs um leið og hugað er að tækifærum til náms.  

Samskiptanna vegna má gera ráð fyrir að staðbundnir skólar verði í fámennum byggðum 

þótt í sjálfu sér væri hægt að stunda nám óháð stað og stund. Tengsl nemenda og 

kennara munu að öllum líkindum taka verulegum breytingum í nýju skólaumhverfi og 

kennarahlutverkið verða flóknara og margslungnara en nokkru sinni fyrr (Bryderup o.fl., 

2002). Eftir því sem Tyack og Cuban halda fram er full ástæða til að horfast í augu við að 

leikreglur kennarahlutverksins eru grundvallaðar á sögulegum hefðum sem flókið geti 

verið að breyta. Fullyrt er að kennarahlutverkið geti samt sem áður breyst ef kennarar 

komist út úr skólastofunum og geti farið að vinna saman. Þá megi búast við aukinni 

jákvæðni nemenda sem aftur leiði til breyttra viðhorfa fullorðinna og þar með nýrra 

leikreglna.  

Nemendasjálfstæði 

Hlutverk nemenda ætti að breytast þegar upplýsingatækni er tekin í notkun og gerðar 

kröfur um virkni og sjálfstæði. Ætlast er til samvinnu og gagnvirkni, bæði innbyrðis milli 

nemenda en einnig milli nemenda og kennara, eins og fram kemur í niðurstöðum 

rannsóknar á innleiðingu upplýsingatækni í sex dönskum skólum (Bryderup o.fl., 2002). 

Niðurstöður úr rannsókn Brynhildar Önnu Ragnarsdóttur (2002) á Netnámi og 

nemendasjálfstæði benda til að Netnám kalli á breytingar á hugsun hjá nemendum. Þeir 

þurfi að geta snúið á vanabundið lærdómsferli og nýtt sér sveigjanleikann sem í Netnámi 

felist. Fram kemur að nemendur vilji gjarnan fá munnlegar leiðbeiningar hjá kennara með 

fram þeim sem eru á Netinu en að þeim finnist frelsi felast í að geta lært á eigin hraða. 
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Einnig kemur fram að nemendur telji skipulag og umhyggju vera stuðning og að þeim þyki 

mikilvægt að eiga sér fastan vinnustað meðal annarra nemenda þótt þeir séu ekki í sömu 

verkefnum. 

Erlendar rannsóknir sýna að stuðningur við nemendur í dreifnámi hefur ekki verið jafn 

mikill og æskilegt hefði verið. Simpson (2002) veltir fyrir sér hvort ástæðan sé að sú hlið 

nýrra starfshátta hafi ekki verið jafn spennandi og aðrir þættir í þróun dreifnáms. Full 

ástæða sé til að hlúa að nemendum þegar þeir hefji dreifnám vegna þess að vinnubrögð 

séu önnur en þeir þekki að öllu jöfnu. Þar sem nemendur geti hist sé nauðsynlegt að 

kennarar tileinki sér vinnubrögð með samvinnu og samræðum á staðnum til að auka við 

víddir námsins. Nemendur tileinki sér þekkingu á ólíkan hátt og ekki séu til 

rannsóknarniðurstöður sem bendi til að ein aðferð sé betri en önnur. 

Dreifnám krefst sjálfstæðis og ábyrgðar af nemendum en með samvinnu og stuðningi 

kennara ætti nemendum að geta liðið vel þótt námshögun sé breytt. Sameiginleg 

vinnuaðstaða og nálægð við aðra nemendur, þótt þeir séu ekki í sömu áföngum, eykur 

vellíðan í námi.  

 

Fram hefur komið í kafla 2.3.3 að vandasamt er að breyta ríkjandi skólahefðum nema 

með öflugum og langvarandi stuðningi. Um aukið sjálfstæði nemenda gilda sömu lögmál 

en skólabyggingar má líta á sem ramma til stuðnings við breytingar á vinnulagi skóla.  

2.3.4 Skólabyggingar 

Skólastarf fer fram í byggingum sem mynda ramma um starfsemina. Samvinna um hönnun 

skólahúsnæðis er fyrir hendi meðal arkitekta og stofnana, sem sjá um 

byggingarframkvæmdir, en innra fyrirkomulag skólabygginga hefur lítið breyst.  

Upplýsingar um smáa framhaldsskóla sem ekki eru í hefðbundnum byggingum og beita 

dreifnámsaðferðum eru ekki aðgengilegar. Dreifnám með notkun upplýsingatækni í skólum 

með opnum rýmum en ekki skólastofum hefur ekki verið mögulegt fyrr en á síðustu árum. 

Framboð skóla með samblandi af staðbundnu námi og fjarnámi hefur ekki heldur verið 

mögulegt nema að mjög takmörkuðu leyti tækninnar vegna, hvorki hérlendis né erlendis. 

Fram hefur komið að byggingar eru taldar hafa þrengt ramma skólastarfs en ástæður má 

rekja til afmarkaðra rýma og rekstrarkostnaðar sem ekki hefur leyft miklar breytingar á 

hópum og skipulagi.  

Í fáum skólum er beinlínis gert ráð fyrir að hluti námsframboðs sé beintengdur öðrum 

skólum en með upplýsingatækni hefur samvinna aukist um leið og samkeppnin um 

nemendur fer vaxandi. Skólar hafa verið að aðlaga sig notkun fartölva með bættu aðgengi 

að Neti. Fyrir tíu árum lét rannsóknarstofnun á vegum OECD, samtaka helstu iðnríkja 

heims, kanna notkun skólabygginga. Í niðurstöðuskýrslu (OECD, 1995) eru breytingar 

lagðar til og er einkum talin þörf á tölvuverum, enda skýrslan unnin áður en fartölvur urðu 

almennar. 
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Tye (2000) bendir á að skipulag skóla hafi stuðlað að einstaklingsvinnu kennara í stað 

samvinnu. Tyack og Cuban (1995) benda á að helsta þróun í skólabyggingum hafi verið 

innan skólastofanna. Borðin eru ekki lengur föst í gólf en þau séu álíka mörg og raðað 

upp á svipaðan hátt í stofunni þannig að taflan sé fyrir aftan kennarann. Þrátt fyrir að 

hreyfanleg húsgögn hafi tekið við af þeim gólfföstu séu borðin yfirleitt í röðum sem snúi 

þannig að nemendur sjái framan í kennarann.  

Bent er á að fyrirkomulag prófa ráðist að mörgu leyti af byggingum eins og annað innra 

starf skóla. Nemendum og kennurum sé dreift um skólahús sem verði þar af leiðandi 

rammi um starfsemina. Labaree (1997) heldur því fram að kennsluaðferðir eigi að miðast 

við sams konar skipulag og bankakerfið: Að kennsla sé eins og að leggja inn á 

bankareikning og innstæður þurfi að reikna út á hverjum tíma miðað við aðstæður í 

samfélaginu. Þess vegna þurfi byggingar að henta matsaðferðum jafnt sem 

námsaðferðum. 

Skólabyggingar með opnum rýmum tengjast einkum grunnskólum hér á landi. Í 

Bandaríkjunum er víða verið að brjóta upp hefðbundna kennsluhætti í grunnskólum og 

framhaldsskólum með starfi í opnum rýmum en ég hef ekki fundið skipulag sem miðast við 

dreifnám. Á Norðurlöndum eru skólar sem líkjast Fjölbrautaskóla Snæfellinga vandfundnir 

en Hellerup Skole í Danmörku kemst næst því sem hér er verið að gera. Skólinn er 

hannaður með opnum rýmum í einingum með þráðlausum Nettengingum og aðgengi er að 

kennslustofum. Skólinn er með yfir 1.000 nemendur en miðar ekki við hugmyndafræði um 

dreifnám (Hellerup Skole, e.d.). Í San Diego í Bandaríkjunum má til dæmis finna High Tech 

High skólann sem leggur áherslu á nýja kennsluhætti í skólabyggingu með opnum rýmum 

(High Tech High, e.d.). Samkvæmt upplýsingum á vef skólans hefur hann farið stækkandi 

vegna samruna skóla sem lúta sameiginlegri yfirstjórn og nota upplýsingatækni til 

samstarfs, náms og kennslu. Áhersla er lögð á sjálfstæði einstaklinga í námi og hópvinnu 

en um leið fái hver og einn umsjónarkennara sem fylgist með framvindu námsins.  

Á Íslandi hafa skólabyggingar framhaldsskóla verið hannaðar með hefðbundnum hætti þar 

til Fjölbrautaskóli Snæfellinga var byggður. Óverulegar breytingar hafa átt sér stað í 

byggingum grunnskóla þótt finna megi dæmi um breytingar á kennslurýmum og frjálslega 

uppröðun borða. Litið var til hönnunarferlis við Ingunnarskóla í Reykjavík sem ekki var 

kominn í notkun þegar undirbúningur framhaldsskólans fór fram. Þar var unnið eftir aðferð 

sem mótuð var af skólafólki og arkitektum í Minnesota og víðar í Bandaríkjunum. Aðferðin 

felst í hugmyndavinnu sem hópur fólks úr ýmsum áttum kemur að og gengið er út frá að 

skólum megi umbreyta á ýmsa vegu. Hugmyndafræðin byggist á að innra starf skóla ráðist 

af þörfum og menningu þeirra sem þar stundi nám og kennslu og að byggingin eigi að vera 

sniðin að starfseminni. Í Ingunnarskóla eru opin rými en hvorki hefðbundnar skólastofur né 

skólagangar. Útkoman úr hugmyndavinnu skólans leiddi meðal annars til áherslu á 

hópvinnu, einstaklingsmiðað nám og færni í notkun upplýsingatækni til þekkingaröflunar. 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2001). Hugmyndafræði um skipulag náms og kennslu í 
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Fjölbrautaskóla Snæfellinga er að mörgu leyti skyld Ingunnarskóla þótt framhaldsskólinn 

sé fámennur og byggi námið á samstarfi við aðra skóla.  

Breytingar á skólabyggingum, með afnámi skólastofa, eru óvíða þekktar í 

framhaldsskólum hér á landi. Byggingarnar lúta öðrum og hefðbundnari lögmálum en 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga. Spurning um hvort byggingin myndi styðja 

hugmyndafræðina, þegar skólastarf yrði hafið, spratt upp úr þeim fræðilega bakgrunni 

sem ég hef rakið. Spurningar um skipulag og leikreglur spruttu einnig upp úr fræðunum 

eins og nærri má geta.  

2.3.5 Rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði skóla breyttist þegar á 

veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi.  

Í ljósi markmiða, baksviðs skólans og fræðilegrar umræðu, sem gerð hefur verið grein 

fyrir, legg ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar. Meginspurningin er: 

• Hvernig breytist hugmyndafræði að baki nýs skóla þegar veruleikinn blasir við í 
óhefðbundnu umhverfi? 

Til að svara þessari spurningu var varpað fram þremur spurningum sem geta dregið 

fram mikilvæga þætti sem oft tengjast breytingastarfi. Þær eru: 

• Frá hvaða leikreglum hefðbundins skólastarfs þarf að víkja til að 
hugmyndafræði skólans um dreifnám geti orðið að veruleika? 

• Hvaða leikreglur er reynt að hunsa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga?  

• Er hægt að greina mikilvæga þætti sem hafa mikil áhrif á afdrif 
breytingastarfs? 

Meginspurningin er hvort hugmyndafræðin, sem ákveðið var að skólinn myndi byggjast á, 

væri framkvæmanleg þegar á reyndi eða hvort hún breyttist þegar að framkvæmd kæmi. 

Óhefðbundið umhverfi var í skólanum vegna opinna rýma, dreifnámsaðferða og samfellds 

vinnudags. Fræðilegt baksvið virðist benda til að ekki sé auðvelt að breyta venjum skóla 

en möguleikar nýrra stofnana gætu verið meiri en rótgróinna að þessu leyti. Með fyrstu 

undirspurningu leita ég svara við því frá hvaða hefðum og reglum skólakerfisins þurfi 

nauðsynlega að víkja til að koma á dreifnámi. Um er að ræða dreifnám eins og það var 

hugsað í þessum skóla með breyttum kennsluháttum. Með næstu undirspurningu velti ég 

fyrir mér hvaða leikreglum, sem fræðimenn telja vera til staðar í skólum, sé reynt að 

andæfa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga með starfinu þar. Og síðasta spurning kemur frá 

vangaveltum um afdrif breytingastarfs og hvort hægt sé að greina öfl sem hafi um það að 

segja að um varanlegt fyrirkomulag verði að ræða. 

Til að fá svör við spurningunum og uppfylla markmið rannsóknarinnar var ákveðið að hafa 

fræðilegt sjónarhorn á þekkingu sem verður til með vettvangsathugunum en þær felast 

bæði í viðtölum og þátttökuathugun. Viðtöl voru tekin við fólk sem skólann snertir og 

þátttökuathuganir gerðar í skólanum. Rannsóknarsniðið einkenndist af markmiðum um að 
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rannsóknin mætti koma að gagni sem fyrst eftir að henni lyki. Ljóst er að breytingar í 

samfélaginu kalla stöðugt á nýja skóla og aukna samvinnu með nýtingu upplýsingatækni.  

Svör við rannsóknarspurningum byggjast á niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegri 

umfjöllun. Í umræðu og eftirþönkum koma fram sjónarmið sem svara spurningunum en 

opna einnig fyrir fleiri.  

 

Í 2. kafla hefur komið fram að baksvið þessarar rannsóknar er sögulegt upphaf framhaldsskóla 

á norðanverðu Snæfellsnesi. Ég kom að undirbúningi skólans, eftir að sveitarfélögin knúðu 

dyra hjá menntamálaráðuneytinu um uppbyggingu eigin framhaldsskóla, og hóf rannsóknina 

skömmu áður en skólinn var settur haustið 2004. Ný skólabygging reis á sama tíma og 

rannsóknin átti sér stað. 

Hugmyndafræði skólans þróaðist frá fyrsta undirbúningi og áfram eftir að skólastarf hófst. 

Notkun upplýsingatækni í námi og kennslu kallaði á óhefðbundnar leiðir í skipulagi 

skólastarfsins þar sem nemendur áttu að njóta möguleika sem dreifnám hefur að bjóða.  

Fræðilegt baksvið byggðist á umfjöllun um hvernig breytingar í skólum hafa gengið í 

vestrænum löndum og hvers megi vænta þegar litið er til sögulegrar þróunar. Skólar eiga 

rætur í samfélagi sem ætlast til hvors tveggja í senn, að hefðir séu virtar um leið og það 

gerir kröfur um þróun. Skólabyggingar styðja hefðirnar þótt kennslufræðilegar hugmyndir 

kalli á breytingar. Rannsóknarspurningarnar hvíla á þessum grunni og í næsta kafla geri 

ég grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var til að leita svara við þeim.  
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3 Aðferðafræði  
Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknar á því hvernig hugmyndafræði 

nýs framhaldsskóla breyttist þegar á veruleika fyrsta skólaárs reyndi í óhefðbundnu 

umhverfi. Frá því að skólinn var samþykktur á pappírum hófst undirbúningur 

tilviksrannsóknar sem miðaðist við fyrsta starfsár Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Ákveðið 

var að taka viðtöl við stjórnendur, kennara, skólanefnd og foreldra áður en skólinn hæfist 

en fylgjast jafnframt með starfseminni fyrsta árið. Öflun gagna fór fram á vettvangi með 

skráningu þátttökuathugana og minnispunkta í formi vettvangsnóta og afritaðra viðtala. 

Vettvangsrannsókn er því sú umgjörð sem rannsóknarsniðið stjórnaðist af. 

Hér verður gerð grein fyrir þekkingarfræðilegri og aðferðafræðilegri nálgun ásamt 

framkvæmd þessarar tilviksrannsóknar sem spannaði eitt ár. Undirbúningstími skólans og 

tími rannsóknar skarast að hluta til og er tímaás lagður fram til glöggvunar. Frumgögnum 

er lýst en þau byggjast á vettvangsnótum sem eru afrituð viðtöl og nákvæmar lýsingar á 

þátttökuathugunum en einnig minnispunktar og myndir. Einnig er fyrirliggjandi gögnum 

lýst. Við greiningu gagna var unnið eftir nálgun grundaðrar kenningar og túlkunarhyggju. 

Leitað var eftir helstu hugmyndum um skólann en um leið var horft á það sem ekki kom 

fram í gögnunum. Í hvívetna var lögð áhersla á að gæta réttmætis og að trúverðugleiki 

rannsóknarinnar yrði hafinn yfir vafa. Að lokum kemur fram að rannsóknarsniðið hæfði 

rannsóknarspurningum og markmiðum rannsóknarinnar. 

 Til að fá svör við spurningum og uppfylla markmið var ákveðið að byggja fræðilegt 

sjónarhorn, og þar með aðferðafræðilega nálgun, á þeirri þekkingu sem mótaðist í 

gegnum vettvangsathuganirnar. En um leið einkenndist rannsóknarsniðið af markmiðum 

um að rannsóknin mætti koma að gagni sem fyrst eftir að henni lyki og var í þeim tilgangi 

meðal annars framkvæmd á fyrsta starfsári skólans. 

3.1 Aðferðafræðileg nálgun  

Fræðilegt sjónarhorn (e. theoretical perspective) túlkunarhyggju (e. hermeneutics) hafði 

áhrif á alla vinnu við rannsóknina. Frá upphafi var ákveðið að byggja niðurstöður á túlkun 

gagna sem safnað yrði á fyrsta skólaárinu með hálfopnum viðtölum og 

þátttökuathugunum. Æskilegt var talið að sú þekking sem yrði til mótaðist smám saman 

upp úr gögnunum og skilaði sér að lokum í niðurstöðum.  

Tilviksrannsókn (e. case study) með afmörkun í tíma og rúmi er sú rannsóknarhefð sem 

stuðst var við. Auk frumgagna notaði ég fyrirliggjandi fundargerðir, kannanir og skýrslur 

sem varða undirbúning og fyrsta starfsár skólans. Við greiningu gagna beitti ég nálgunum 

grundaðrar kenningar og túlkunarhyggju.  
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Fræðilegt sjónarhorn túlkunarhyggjunnar varð til innan þekkingarfræðilegs (e. 

epistemology) ramma mótunarhyggju (e. constructivism) sem umlykur rannsóknina eins 

og sést á mynd 5. Rannsóknarhefðin kemur þar fyrir innan og miðast gagnasöfnun við 

hana. Innst liggur gagnagreiningin og væri best að setja myndina á hreyfingu þannig að 

ysti og innsti rammi hverfðust hvor um annan. Þannig sæist hvernig þekkingin mótaðist af 

gögnunum en einnig að mótunarhyggjan réð ferðinni. Í nánari umfjöllun um innihaldið í 

römmum myndarinnar verður leitast við að sýna fram á hvernig rannsóknin varð að heild.  

Mynd 5: Fræðileg nálgun sem útskýrð er í kaflanum. 

Þekkingarfræði 

Eins og fram kemur á myndinni myndar hugmyndafræði mótunarhyggju ramma 

rannsóknarinnar. Þátttakendur höfðu áhrif á framgang hennar og niðurstöður mótuðust 

meðan hún stóð yfir. Þekkingarfræðilegur rammi rannsóknar verður einmitt til með að 

spyrja um tengsl milli þátttakenda og rannsakanda og gera kröfu um að þau séu styrkt 

með dvöl á vettvangi (Creswell,1998).  

Rannsóknin var ákveðin áður en skólinn hófst og áður en starfsfólk var ráðið. Smám 

saman kynntist ég þátttakendum og hef fylgst með hvernig þeir hafa leitast við að skilja 

hugmyndafræði skólans og framkvæma hana. Í gegnum þá mótaðist þekking mín á 

skólastarfinu og nýjar hugmyndir kviknuðu um möguleika og tækifæri skólans.  

Eigindleg aðferðafræði hafði ýmsa kosti miðað við umfjöllun höfunda eins og Creswells 

(1998), Bogdans og Biklens (1998) og Silvermans (2000). Þeir benda meðal annars á 

sveigjanleika sem hún gefi rannsakanda sem fylgist með hvernig þátttakendur 

framkvæma það sem þeir sjá fyrir sér og kemur fram í viðtölum. Vegna þess að ég tók 

mið af framvindu rannsóknarefnisins með athugunum á vettvangi og viðtölum meðan á 

Þekkingarfræði = Mótunarhyggja.  

Fræðilegt sjónarhorn = Túlkunarhyggja. 

Rannsóknarhefð = Tilviksathugun. 

Gagnasöfnun = Viðtöl, þátttökuathuganir, minnispunktar,  
fundargerðir og skýrslur. 

Gagnagreining = Aðferðir gundaðrar kenningar og túlkunarhyggju. 
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rannsókn stóð tel ég að hún falli að þekkingarfræðilegri undirstöðu mótunarhyggju. Sama 

á við um nálgun grundaðrar kenningar og leið túlkunarfræðinnar sem farin var við leit að 

niðurstöðum. Þær risu upp úr gögnunum á sama tíma og skólabyggingin var reist frá 

grunni.  

Fræðilegt sjónarhorn 

Túlkunarhyggja fellur undir mótunarhyggju og á mynd 5 kemur fram að sjónarhornið hafði 

áhrif á rannsóknarhefðina en gögnum var safnað á afmörkuðum tíma í skólanum.  

Hringverkan túlkunarhyggju, þar sem farið er frá hinu smáa í gögnunum á leið til 

heildarskilnings, mótaði fræðilega sjónarhornið. Gögnin voru rýnd aftur og aftur í leit að 

endurnýjaðri túlkun á smáatriðum og þar með til endurnýjunar á heildarskilningi (Kvale, 

1996, bls. 47).  

Rannsóknarhefð 

Rannsóknin byggðist fyrst og fremst á þekkingu sem var aflað gegnum þátttakendur sem 

tengdust stað og tíma rannsóknarinnar. Tilviksathugun er rannsóknarhefðin en aðrar 

hefðir innan aðferðafræði túlkunarhyggju byggjast ekki að sama skapi á afmörkuðu 

rannsóknarefni og þátttakendum, ásamt öðrum skilgreindum og afmörkuðum leiðum við 

öflun gagna (Creswell, 1998, bls. 61–65).  

Bogdan og Biklen (1998, bls. 54) segja að rannsóknarsniði tilviksathugana megi best lýsa 

sem trekt vegna þess að til að byrja með sé rannsóknin óskilgreind en við afmörkun í 

tíma og rúmi þrengist hún og haldi því áfram eftir að þátttakendur hafa verið valdir. 

Creswell (1998, bls. 61–64) leggur áherslu á að tilvikið sé afgirt með staðsetningu og 

tímaskorðum en rannsakandi skoði fyrir fram ákveðin atriði rækilega ofan í kjölinn. Þessi 

rannsókn var fljótlega afmörkuð í tíma og rúmi og sama gildir um rannsóknarsniðið í heild. 

Segja má að hvort tveggja, tilvikið og hefðin, hafi fallið að hinu án vandræða. 

Gagnasöfnun 

Frumgögnum var safnað á einu ári með hálfopnum viðtölum, þátttökuathugunum og ritun 

minnisblaða eftir heimsóknir í skólann. Verulegum tíma var varið í að fylgjast með starfinu 

á vettvangi, eins og einkennir eigindlegar rannsóknir meðan þær standa yfir. Samkvæmt 

aðferðinni er leitað eftir svörum við rannsóknarspurningum í gögnum sem safnað er og 

geta spurningarnar breyst á meðan á rannsókn stendur (Bogdan og Biklen 1998, bls.  

33–38). 

Skýrslur og fundargerðir frá undirbúningsstarfi skólans eru meðal fyrirliggjandi gagna. 

Bækur um þróunarstarf í skólum hér á landi og erlendis og tímaritsgreinar í viðurkenndum 

fræðilegum tímaritum voru einnig mikilvæg gagnaauðlind. Loks var stuðst við vefsíður en 

þær voru meira til fróðleiks og eru yfirleitt ekki taldar til fyrirliggjandi gagna.  
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Gagnagreining 

Greining gagna er í innsta ramma myndarinnar. Við úrvinnslu þeirra mótast hugmyndir 

um niðurstöður en skilningur á viðfangsefninu dýpkar og þróast með rækilegri ígrundun á 

skoðunum og hegðun þátttakenda (Bogdan og Biklen, 1998, bls. 33–38).  

Gagnagreining byggðist til að byrja með á nálgun grundaðrar kenningar þar sem gögnin 

voru flokkuð í þemu og undirþemu eftir mismunandi leiðum. Öxulkóðun var beitt til að 

skyggnast enn dýpra í þau. Að lokum fór ég yfir í nálgun túlkunarfræðinnar og setti fram 

túlkanir sem ég leitaði staðfestingar á í gögnunum. Þannig styrktist fyrri greining en einnig 

sá ég það sem vantaði eða féll ekki að fyrri niðurstöðum.  

3.2 Tími rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í janúar 2004. Þá safnaði ég saman og flokkaði efni 

sem ég átti frá undirbúningsstarfi við skólann áður en nýráðinn skólastjóri tók við. Fram 

að þeim tíma hafði ég borið ábyrgð á verkefninu ásamt fleiri í stýrihópi og verkefnisstjóra 

á vegum menntamálaráðuneytis eins og fram kemur í 2. kafla. 

Vettvangsrannsóknin hófst með fyrsta viðtali í mars 2004 og fylgdu síðan fleiri 

vettvangsnótur í kjölfarið. Gögnin voru greind yfir veturinn og á sama tíma var hafist 

handa við ritgerðina. Með síðustu viðtölum í maí 2005 var hægt að loka rannsókninni, 

ganga frá niðurstöðum og ljúka ritgerðinni. 

 

Mynd 6: Framrás skóla og rannsóknar. 
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3.3 Rannsóknargögn 

Rannsóknir og kenningar um breytingar í skólastarfi eru mikilvægur bakhjarl niðurstaðna. 

Frumgögn sem byggjast á vettvangsnótum frá fyrsta skólaárinu eru grundvöllur 

niðurstaðna. Viðhorfskannanir áður en skólinn hófst og önnur fyrirliggjandi gögn liggja þar 

á milli. Gögnin eru fjölbreytt eins og marglitir þræðir í mismunandi grófleika en saman 

ófust þau að lokum í heildstæða mynd.  

Frumgögn  

Fjórar þátttökuathuganir voru gerðar, tvisvar á haustönn og vorönn, með heimsóknum í 

skólann, setu meðal nemenda og kennara í vinnustundum eða með þátttöku á 

kennarafundum og nákvæmri skráningu á því sem fram fór. Fleiri heimsóknir skráði ég á 

minnisblöð meðan ég dvaldi í skólanum. Þar sem allir voru stöðugt með fartölvur í fanginu 

féll ég í hópinn hvar sem ég sat með tölvuna.  

Viðtöl byggðust á hálfopnum spurningum sem voru mismunandi frá einum þátttakanda til 

annars (Kvale, 1996). Mikið kapp var lagt á að ná viðtölum við starfsfólk um leið og það 

var ráðið til starfa við skólann, við skólanefnd fljótlega eftir að hún var skipuð og foreldra 

áður en skólinn hófst. 

Fyrirliggjandi gögn 

Fundargerðir, skýrslur, myndir og annað efni sem ég safnaði sjálf varð til í 

undirbúningsferli skólans. Efnið var skipulega skráð og flokkað þannig að það yrði 

aðgengilegt. Tímaritsgreinar, vefsíður og bækur voru einnig skráðar með upplýsingum um 

innihald.  

Fyrirliggjandi upplýsingar, frá því að sveitarfélögin á norðanverðu Snæfellsnesi hófu 

formlegar umræður um sameiginlegan framhaldsskóla á svæðinu, finnast einkum í 

fundargerðum. Í skýrslu um starf og niðurstöður undirbúningshóps, sem 

menntamálaráðuneytið gaf út (Stuebing, 2003), er greint frá bakgrunni að hugmyndafræði 

skólans, markmiðum og væntingum, kennslufræði, húsnæðisþörf og félagslegum þáttum.  

Með spurningalistakönnun árið 2003 (Menntamálaráðuneytið, 2003) var kannaður hugur 

nemenda, foreldra og fyrirtækja á Snæfellsnesi til skólans en hún og annað efni frá 

undirbúningsferli er aðgengilegt á vef (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, menntamálaráðuneyti, 

e.d.). Fleira efni var notað af vefsíðum en umfjöllun um nýbreytni í skólabyggingum og 

kennsluháttum, sem brýtur í bága við leikreglur skólasamfélagsins, var vandfundin um 

framhaldsskóla.  

Til að geta séð skólann og hugmyndafræði hans í víðum skilningi leitaði ég í rannsóknir 

og kenningar um þróun í skólastarfi. Bækurnar Tinkering toward Utopia (Tyack og Cuban, 

1995) og Hard Truths (Tye, 2000) varpa ljósi á breytingastarf í skólum. Sama gildir um 

The Innovator´s Dilemma (Christensen, 1997), sem einkum fjallar um hlutverk leiðtoga, 
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og Leading in a Culture of Change (Fullan, 2001a). Þá hefur skýrsla danska 

menntamálaráðuneytisins (Bryderup o.fl., 2002) um hvernig gekk að innleiða 

upplýsingatækni komið að notum ásamt fleiri heimildum. 

3.4 Viðtöl og vettvangur 

Segja má að norðanvert Snæfellsnes sé vettvangur rannsóknarinnar vegna þess að 

nánast öll frumgögn voru fengin þar. Áður en skólabyggingin reis tók ég viðtöl við 

þátttakendur í Bókasafni Grundfirðinga, Grunnskóla Snæfellsbæjar eða í Grunnskóla 

Stykkishólms. Engin vandamál komu upp. Þátttakendur gáfu sér góðan tíma, voru 

reiðubúnir til viðtals, uppfullir af skoðunum og fúsir til að tjá þær.  

Þátttakendur voru ekki valdir af handahófi vegna þess að ástæða þótti til að kanna viðhorf 

þeirra sem myndu vinna við skólann á fyrsta starfsári hans og þeirra sem hefðu beinan 

hag af að nemendum líkaði skólavistin. Foreldrar voru valdir af skólanefndarfulltrúum. 

Nemendur voru ekki kallaðir til viðtals vegna umfangs rannsóknarinnar en ég talaði við þá 

þegar ég dvaldi í skólanum og skráði viðhorf þeirra í minnispunkta sem teljast til 

frumgagna.  

Flesta kennara talaði ég við í hartnær klukkustund þegar þeir komu á námskeið til 

undirbúnings kennslu við skólann. Viðtöl við aðra þátttakendur stóðu í um það bil hálfa 

klukkustund og fóru fram á skrifstofum þeirra eða í grunnskólum bæjanna sumarið eða 

haustið 2004. Eftir að skóla lauk í maí 2005 talaði ég aftur við alla þátttakendur í 15–20 

mínútur um lokaspurningu fyrri viðtala. Skólinn var vettvangur flestra viðtalanna en önnur 

fóru fram í síma. Ég notaði fartölvu sem upptökutæki og við afritun skrifaði ég lýsingu á 

vettvangi og athugasemdir rannsakanda.  

Fjórar þátttökuathuganir innti ég af hendi eftir að skólahald hófst með að dvelja í 

skólanum og fylgjast með kennslu eða kennarafundum. Athuganirnar tóku einn til tvo tíma 

í senn og dreifðust jafnt yfir veturinn. Síðan skrifaði ég vettvangsnótur og setti myndir sem 

ég tók inn í textann. Ég fór í fleiri heimsóknir í skólann en var þá yfirleitt lengri tíma í senn 

og skrifaði minnispunkta meðan á dvölinni stóð. Einnig tók ég fjölda mynda og flokkaði 

þær. Öll þessi gögn ásamt afrituðum viðtölum teljast til vettvangsnótna sem eru frumgögn 

rannsóknarinnar. 

Þátttakendur í viðtölunum voru sextán, upphaflega valdir sem fulltrúar fimm hópa: 

stjórnenda, kennara, skólanefndar, foreldra og undirbúnings. Í ljós kom að til viðbótar við 

þá foreldra sem ég fékk í viðtöl voru fulltrúar þeirra í öllum hópum nema stjórnenda. 

Þátttakendur aðgreindust einnig þvert á hópana fimm, eins og heimamenn og aðflutta. 

Þeir sem höfðu verið í undirbúningshópnum greindust ýmist í þann hóp eða skólanefnd 

nema verkefnisstjóri sem getur raðast sem stjórnandi. 
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5 flokkar  
þátttakenda 

Alls
16 
 

Fleiri hlutverk 
þátttakenda   

Vettvangur  
fyrra viðtals 
mars–okt. 2004 

Vettvangur 
síðara viðtals 
maí 2005 

Skólastjórnendur 
 

2 Aðfluttir, 
ekki foreldrar. 

Skrifstofa í 
menntamálaráðuneyti. 

Skrifstofa í FSn. 
Skrifstofa í FSn. 

Kennarar,  
allir sem voru 
ráðnir í fullt starf  
sumarið 2004 
– einnig 
umsjónar-
kennarar 
og fjármálastjóri. 

6 3 aðfluttir. 
3 heimamenn. 
2 eru foreldrar. 
framhaldsskóla-
nema. 
 
 

1 í fundarherbergi FSn. 
5 í bókasafni 
Grundarfjarðar. 
 

Vinnuherb. FSn. 
Fundarherb. Sn. 
Opna rýmið FSn. 
Bókasafn FSn. 
Símleiðis í júní. 

Skólanefnd. 5 2 úr Grundarfirði, 
1 úr Ólafsvík, 
2 úr Stykkishólmi,  
allir heimamenn. 
3 foreldrar. 

Í garði í Grundarfirði. 
Skrifst. sveitarstj. Grundarf. 
Skrifst. skólastj. í Ólafsvík. 
Kennarastofa Stykkishólmi.  
Skrifst. KB banka Grundarf. 

Bókasafn FSn. 
Símleiðis í júní. 
Skrifst. skólastj. Ól. 
 

Foreldrar. 2 
 

1 úr Grundarfirði, 
1 úr Ólafsvík, 
fleiri úr öðrum 
hópum. 

Bókasafnið í Grundarfirði 
Skrifst. skólastj. í Ólafsvík 

Símleiðis í júní. 
 

Undirbúningur. 1 Verkefnisstjóri 
2003. 

Skrifstofa í 
menntamálaráðuneyti. 

Við vígslu 7.1.05 
Símleiðis í júní.  

Tafla 4: Sextán þátttakendum skipt í fimm flokka. 

Í viðtölum hafði ég í huga (Yin,1994) að: 

• Vera góður hlustandi og vera ekki einungis upptekin af fyrir fram gefnum 
hugmyndum. 

• Spyrja spurninga sem bjóða upp á að skoðanir komi fram. 

• Vera aðlögunarhæf og sveigjanleg þannig að nýjar hugmyndir sem koma 
fram í viðtalinu verði tækifæri en ekki ógnun. 

• Vera óhlutdræg og reyna að láta eigin skoðanir, langanir og reynslu ekki 
stjórna mér. 

• Hafa tilfinningu fyrir nýjum hugmyndum, einnig andstæðum mínum 
skoðunum. 

Fyrstu tvö viðtölin voru tekin við skólastjórnendur og þá fór ég eftir fyrir fram ákveðnum 

spurningalista með hálfopnum spurningum og undirspurningum í anda grundaðrar 

nálgunar (Strauss og Corbin,1998, bls. 73–79). Eftir það var spurningalistinn 

endurskoðaður þannig að ég opnaði spurningar meira til að vera sveigjanlegri, tala minna 

sjálf og hlusta betur. Hafði einnig í huga leiðbeiningar frá Kvale (1996, bls. 130) um að í 

viðtölum ætti að spyrja, og fá svör við ”hvers vegna” og ”hvað” áður en spurt væri um 

”hvernig”.  

3.5 Greining gagna 

Áður en viðtöl voru tekin bjó ég til spurningalista með fimm þemum og álíka mörgum 

undirþemum sem ég notaði sem viðmiðun í hálfopnum spurningum. Með virkri hlustun 

(Kvale, 1996) leitaði ég óbeint eftir umræðu um þemun og byggði síðan fyrstu kóðun 

frumgagna á þeim. Fyrirliggjandi gögn sem varða hugmyndafræði skólans og 

rannsóknarspurningar voru greind sérstaklega.  
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Greining frumgagna 

Við greiningu vettvangsnótna, sem eru fyrst og fremst afrituð viðtöl og þátttökuathuganir 

en einnig minnispunktar, hafði ég til hliðsjónar leiðirnar sem Kvale (1996, bls.187–209) 

bendir á með að skipta í flokka, beita endurtekningum og leita að dýpri merkingu. Framan 

af beitti ég nálgun grundaðrar kenningar (Strauss og Corbin, 1998) og studdist við 

línulega flokkun eftir þemum og undirþemum. En þegar ég var búin að fara í gegnum öll 

gögnin leysti ég flokkana upp og fór að rýna eftir nálgun túlkunarhyggju.  

Ég byrjaði á að kóða viðtöl við einn þátttakanda úr hverjum hópi viðmælenda og notaði 

þemun í spurningalistunum til að finna meginlínur. Þau tóku stöðugt á sig nýjar myndir en 

ég skoðaði þau eins og púsluspil með mismunandi liti og lögun sem kóðunin gaf af sér. 

Strauss og Corbin segja að þetta tilheyri opinni kóðun og fyrstu vinnu við greiningu. Með 

öxulkóðun byrji rannsakandinn hins vegar að sjá hvernig stykkin fari að falla saman og 

raðast í heildarmynd. Með því að teikna meginþemu eins og greinar á tré og 

undirflokkana eins og anga út frá meginþemunum, sem síðan uxu í ýmsar áttir, kom lykill 

að samspili flokkanna.  

Mér fannst henta að fara í gegnum gögnin með mismunandi aðferðum, eins og að nota 

mismunandi hv–spurningar eða setja fram túlkanir og prófa þær á gögnunum. Öxulkóðun 

kom að notum til að skoða tengsl á milli flokka, draga fram atriði, leita eftir orsökum eða 

samhengi (Strauss og Corbin, 1998 og Creswell, 1998). Ég gætti þess að halda utan um 

frá hvaða hópi viðmælenda gögnin komu til að tryggja að mismunandi skoðanir hópa 

kæmu fram í niðurstöðum ef þær væru fyrir hendi. Einnig setti ég flokka saman, óháð 

hvaðan þátttakendur komu, og gat beitt öxulkóðun til að sjá útkomuna. Eftir margar 

hringferðir fór ég að bora í gögnin í leit að ákveðnum fyrirbærum en einnig í leit að hinu 

óvænta og því sem ekki var að finna í þeim (Kvale, 1996, bls. 47). Þegar þemun hættu að 

breytast fór ég að skrifa niðurstöðurnar. Þá var eins og afmörkun í þemu yrðu skiljanlegri 

og ljóst varð að enn mátti samþætta eða kljúfa og endurskoða. Niðurstöðukaflinn var því 

spunninn áfram allt til síðustu stundar.  

Greining fyrirliggjandi gagna  

Til að meta hvað af fyrirliggjandi gögnum yrði notað í fræðilegum hluta ritgerðarinnar, 

niðurstöður og umræðu miðaði ég við að þau svöruðu rannsóknarspurningum á einhvern 

hátt og þjónuðu markmiðum rannsóknarinnar. Bækur, tímaritsgreinar og skýrslur í 

prentuðu formi eða á vef vógu þyngra sem heimildir en almennar vefsíður vegna þess að 

þær eiga sér afmarkaðan líftíma. Þyngst vógu gögnin sem varða undirbúning skólans, 

bæði skýrsla með áliti helstu frumkvöðla og stefna menntamálaráðuneytis í dreifmenntun. 

Heimildir um þróun og nýbreytni í skólastarfi, sem byggjast á rannsóknum um hvernig 

hefur tekist til, vógu einnig þungt. Leitað var að tímaritsgreinum með nýjum rannsóknum 

til að bera saman við niðurstöður og styrkja umræður sem á þeim byggjast. Óopinberar 

fundargerðir, sem ekki var hægt að vísa í, voru einungis hafðar til hliðsjónar.  
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Við greiningu stefnutexta þótti mér styrkur í því sem Ozga (2000) bendir á að skoða:  

• Ástæður fyrir stefnunni: Hvaða hagsmunum tekur hún mið af, alþjóðlegum, 
innlendum, eða hagsmunum sveitarfélaga. 

• Markmið stefnunnar: Hverju er búist við að ná fram, hvernig á að framkvæma 
hana og hver eru stjórnmálaleg tengsl sem hún byggist á.  

• Hvaða tengslum gert er ráð fyrir í stefnunni: Athuga tengsl við aðra þætti eins 
og stofnanir og sveitarfélög ásamt þróun á þeim vettvangi.  

Þessa aðferð notaði ég bæði á stefnu menntamálaráðuneytisins og gögn frá 

sveitarfélögunum. Öll fyrirliggjandi gögn voru vegin og metin út frá 

rannsóknarspurningunum, markmiðum rannsóknarinnar og niðurstöðum úr greiningu 

frumgagna.  

3.6 Trúverðugleiki  

Trúverðugleiki rannsóknarinnar er metinn sem málamiðlun milli þess sem skráð er og 

þess sem raunverulega gerðist á vettvangi. Bogdan og Biklen (1998) segja áhuga 

rannsakenda eiga að beinast að nákvæmni og að hafa gögnin skiljanleg. Skoðanir og 

lýsingar þátttakenda, sem koma fram í niðurstöðum, endurspegla spurningar 

rannsakanda og áhersluatriði viðmælenda. Ég leitaðist við að gæta nákvæmni við 

skráningu og greiningu gagna. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar haustið 2004.  

Þátttakendum var ljós staða mín sem rannsakanda. Þeir vissu að rannsóknin var hluti af 

námi til meistaraprófs og að ég starfa á þróunarsviði menntamálaráðuneytis. Flestir vissu 

um áhuga minn á dreifnámi og að ég hafði unnið að undirbúningi skólans.  

 

Í 3. kafla kom fram að markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig hugmyndafræði 

skóla breyttist þegar á veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Með 

rannsóknarsniðinu náðist að fylgjast með framkvæmd og breytingum á hugmyndafræði 

og óhefðbundnu umhverfi skólans sem byggðist á skólahúsnæði, dreifnámsaðferðum, 

samfelldum vinnudegi og fleiri þáttum. Gögnin sýndu að ýmsir þættir í hugmyndafræðinni 

reyndust betur framkvæmanlegir en aðrir.  

Rannsóknin var unnin á rúmu ári og allir þátttakendur voru virkir til enda þegar viðtöl voru 

endurtekin. Starfsemi skólans var skoðuð fyrsta skólaárið og því var um tilviksathugun að 

ræða sem byggðist upp á sama tíma og skólahúsið.   

Gagnagreiningin tók nokkrar dýfur og reglulegar kúvendingar enda margir snúningar 

teknir á frumgögnum með mismunandi aðferðum. Í ljós komu niðurstöður sem svöruðu 

rannsóknarspurningum og uppfylltu markmið rannsóknarinnar.  

Þátttakendur vissu um stöðu mína sem rannsakanda. Mér er ljóst að trúverðugleiki 

rannsóknarinnar byggist á nákvæmri skráningu á því sem gerðist og málamiðlun milli 

skráningar og raunveruleika. Niðurstöður voru margþættar en skiptust fyrst og fremst í 

þrjú þemu sem gerð verður grein fyrir í næsta kafla.  
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4 Niðurstöður og umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig hugmyndafræði skóla breyttist þegar á 

veruleikann reyndi í óhefðbundnu umhverfi. Spurt var frá hvaða leikreglum þyrfti að víkja 

til að hugmyndafræði um dreifnám gæti orðið að veruleika og hvaða leikreglur 

hefðbundins skólastarfs var reynt að hunsa. Einnig reyndi ég að greina hvaða þættir þurfi 

að vera ráðandi í nýbreytnistarfi til að það geti orðið viðvarandi. 

Í kaflanum eru niðurstöður flokkaðar í þrjá hluta: Í fyrsta hluta er fjallað um hvers vegna 

þátttakendur töldu að þörf væri fyrir framhaldsskóla á Snæfellsnesi. Í upphafi 

undirbúnings kom fram að þörf fyrir skóla yfirgnæfði skoðanir á hvernig hann yrði 

skipulagður. Í rannsókninni fléttaðist umræða um þörfina inn í umfjöllun þátttakenda um 

skólastarfið. Þegar ákveðið var að byggja skóla með óhefðbundnu fyrirkomulagi var 

lagður grunnur að nýjum hefðum og er í öðrum hluta fjallað um viðhorf þátttakenda til 

þeirra. En þar með var dreifnám ekki orðið að veruleika og í þriðja hluta eru skoðaðar 

niðurstöður um hvaða augum þátttakendur litu innra starf skólans. Í umræðu eru 

niðurstöður bornar saman við fræðilegan bakgrunn og að lokum kemur heildarsamantekt 

kaflans.  

Gögnin byggjast á afrituðum viðtölum við sextán þátttakendur eins og fram kemur í kafla 

3.4: Stjórnendur, kennara, foreldra, skólanefndarfulltrúa og verkefnisstjóra sem vann að 

undirbúningi skólans. Í niðurstöðum aðgreinast stundum skoðanir heimamanna sem eru 

allir þátttakendur nema stjórnendur, helmingur kennara og verkefnisstjóri. Skoðanir 

undirbúningshóps koma einnig fram en í honum voru verkefnisstjóri og fjórir 

skólanefndarfulltrúar. Einnig byggjast gögnin á vettvangsnótum úr fjórum 

þátttökuathugunum ásamt minnispunktum og myndum af vettvangi. 

Í kafla 3.5 var útskýrt hvernig farið var í gegnum gögnin með mismunandi aðferðum til að 

greina meginþemu og undirþemu. Gögnin endurspegla svör við spurningum rannsakanda 

en skoðanir og viðhorf þátttakenda koma fram með skýrum áherslum og vilja til að ræða 

meira um eitt atriði frekar en annað. Í ljós kom að þátttakendur höfðu mestan áhuga á að 

tala um hversu mikil þörf væri fyrir framhaldsskóla í heimabyggð. Umræðan sneri einkum 

að betri búsetuskilyrðum og breytingum á mannlífinu. Hefðir og venjur sem skapa 

skólanum ramma varð sérstakur umræðuflokkur sem teygði anga sína í ýmsar áttir. 

Þátttakendur veltu daglegu lífi fyrir sér en umfjöllun skiptist milli innra og ytra skipulags. 

Óvænt var umræða um skólaakstur áberandi. Gögnin voru flokkuð í þrjú meginþemu og 

níu undirþemu eins og fram kemur í töflu 5:  
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Meginþemu Undirþemu Útskýring 

ÞÖRFIN 

“Mætir rosalega mikilli þörf” 

Í viðtölum var spurt hvaða þörf 
skólinn mæti. Við greiningu 
gagna kom í ljós að umræðan 
um þörf var umfangsmest í 
viðtölunum og er hún því fyrsta 
meginþema niðurstaðna. 

 

 

“Búsetumöguleikar batna” 

“Mannlíf breytist” 

“Menntun í heimabyggð” 

Undirþemu byggðust á 
umræðu um betri búsetuskilyrði 
þegar skólinn yrði kominn, 
breytingu á mannlífi bæjanna 
með vetursetu unglinganna og 
þörf fyrir tækifæri til 
framhaldsmenntunar í 
heimabyggð. 

 

Í gögnum frá heimamönnum 
snerist orðræðan einkum um 
búsetu og breytt mannlíf. Hjá 
öllum þátttakendum var fjallað 
um þörf fyrir að geta menntað 
sig án þess að flytja að 
heiman. Í gögnunum kom fram 
að með framhaldsmenntun í 
heimabyggð myndu nemendur 
velja sér háskólanám með 
öðru hugarfari en áður. 

DREIFNÁM 

“Búa til hefðirnar” 

Annað meginþema 
niðurstaðna varð um leikreglur 
og skipulag skólastarfsins.  

Hugmyndafræði skólans um 
dreifnám var kunnug 
þátttakendum og umræðan 
þeim hugleikin. 

 

 

 

“Þráðlausar hugmyndir” 

“Engin leið til baka” 

 “Náttúrlega á að vera öflugt 
utanumhald” 

Tækifæri sem dreifnám opnar 
urðu undirþemu umræðna um 
skipulag og nýjar hefðir í námi.  

Námsráðgjöf og umsjón varð 
einnig undirþema því að hjá 
heimamönnum komu í ljós 
áhyggjur af þessu tengdu 
dreifnámi.  

 

Gögnin greindust talsvert 
sundurlaust kringum þetta 
meginþema.  

Þátttakendur töldu að erfiðast 
yrði að víkja frá hefðbundnum 
náms- og kennsluaðferðum í 
starfi skólans. En jafnframt var 
það talið nauðsynlegt.  

Í gögnunum kom lítil umræða 
fram um almennar leikreglur 
skóla og hefðir en mikil um 
umsjón og aðstoð við 
einstaklinga í námi.  

DAGLEGIR STARFSHÆTTIR 

“Alls konar aðrar útfærslur” 

Þriðja meginþema niðurstaðna 
varð umræða sem dreifðist um 
leikreglur eins og mætingu, 
upplýsingatækni og viðveru í 
skólahúsnæðinu 

 

 

“Heim eftir samfelldan 
vinnudag” 

 “Kerfin eru æðisleg” 

“Kennslurýmið stærra en 
fótboltavöllur” 

Gögnin greindust einkum í 
undirþemu um vinnudaginn, 
notkun upplýsingatækni og 
námsrými skólans.  

 

Skólaakstur og viðvera urðu 
óvænt undirþema. 

Gögnin sýna talsverða 
umræðu um upplýsingakerfin 
og notkun Netsins til 
samskipta.  

Umræðan um breytt 
vinnubrögð í nýja húsnæðinu 
var í algleymingi hjá 
skólafólkinu eftir veturinn. 

Tafla 5. Flokkun gagna í þemu.  

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hvað gögnin höfðu að segja um þessi þemu.  

4.1 “Mætir rosalega mikilli þörf”  

Þegar rannsóknin hófst vorið 2004 voru framkvæmdir sem byggðust á hugmyndafræði 

skólans rétt að hefjast. Í upphafi undirbúnings kom fram að þörf fyrir framhaldsskóla skipti 

meira máli en útfærsla á innra skipulagi. Þörfin fyrir skóla virtist áfram vera ríkjandi miðað 

við hversu mikið hún fléttaðist inn í umræðu þátttakenda um hugmyndafræðina. Þess 

vegna dreg ég þá umræðu fram hér þótt hún svari rannsóknarspurningum einungis 

óbeint. Hugsanlegt að með umræðunni fáist útskýringar á fylgni við nýstárlega 
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hugmyndafræði skólans. Í þessum kafla leitast ég því við að skýra sjónarmið þátttakenda 

varðandi þörf fyrir framhaldsskóla en þeim var efst í huga umræða um betri 

búsetuskilyrði, breytt mannlíf og kosti þess að geta menntað sig í heimabyggð.  

Sá drifkraftur sem lýsti sér í samstilltri baráttu bæjarfélaganna fyrir framhaldsskóla á 

norðanverðu Snæfellsnesi fannst í upphafi viðtalanna. Í svörunum kom fram hvaða þörf 

þátttakendur töldu skólann vera að mæta. Gögnin sýna von um breytingar á bæjarlífinu 

og vissu um betri búsetuskilyrði með tilkomu framhaldsskóla. Talið var að mannlíf myndi 

breytast ef skólanum auðnaðist að vera metinn að verðleikum hjá foreldrum og 

nemendum. Ljóst er að almennt er litið á framhaldsskólanám sem nauðsyn og að með 

tilkomu skólans sé spornað við brottflutningi, eða eins og móðir sagði: “Nú, hann er 

náttúrlega bara að mæta alveg rosalega mikilli þörf.”  

Niðurstöður sýna að þátttakendur voru sammála um að með skólanum myndi mannlíf og 

menntun bæjarbúa auðgast og að betra yrði að búa á Snæfellsnesi.  

4.1.1 ”Búsetumöguleikar batna”  

Byggðasjónarmið var ríkjandi í máli þátttakenda úr röðum heimamanna. Gögnin draga 

það fram sem hvata að baráttu fyrir framhaldsskóla á norðanverðu Snæfellsnesi. Einnig 

kom fram þörf fyrir framhaldsnám eftir grunnskóla sem allsráðandi sjónarmið.  

“Hamlar gegn brottflutningum” 

Skólanefndin er skipuð heimafólki sem flest tekur virkan þátt í sveitarstjórnarmálum. Það 

horfði yfir bæjarfélögin og sá framhaldsskóla sem nauðsynlega samfélagsþjónustu, eða 

eins og eitt þeirra sagði: 

Búsetumöguleikar batna og framhaldsskólinn hamlar gegn 
brottflutningum um leið og hann hefur aðdráttarafl, enda vonast ég eftir 
aðstreymi fjölskyldufólks með tilkomu skólans.  

Í máli skólanefndarfulltrúa má finna drifkraft í baráttunni fyrir skólanum vegna vonar um 

að með honum komi aflið sem þurfi til að sveitarfélögin á Snæfellsnesi nái að sameinast í 

eitt:  

Við erum náttúrlega að brjóta upp gamalt mynstur og það tekur auðvitað 
tíma. Frá upphafi hafa þetta verið aðskilin samfélög og það þarf 
hugarfarsbreytingu til að hrista þau saman. 

Segja má að væntingar um sameiningu sveitarfélaganna hafi skinið í gegnum orðræðu 

allra heimamanna. Flestir gætu þeir hafa tekið sér eftirfarandi í munn um þörfina sem 

skólinn svaraði: “Að börnin búi áfram heima hjá sér, fleiri fari í nám og að byggðin á 

norðanverðu Nesinu verði að einu svæði.” 

Kostnaður við framhaldsskólanám hefur haft áhrif á búsetumat bæjarbúa eins og fram 

kemur hjá viðmælendum. Fram til þessa hefur skólakostnaður lagst af þunga á heimilin 
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sem hafa þurft að leigja húsnæði fyrir börnin ásamt öðru sem fylgir flutningi þeirra meðan 

á námi stendur. Skólanefndarfulltrúi benti á að:  

Dæmi eru til um tvö til þrjú börn á leið í framhaldsskóla og ef allur 
hópurinn átti að ná fram í námi þá var flutningur allrar fjölskyldunnar eina 
úrræðið til að mennta börnin. 

Enda sagði ein móðirin að það væri “bara ekki hægt að senda þetta allt í burtu”. Hún 

sagði líka að það væri mikil “lyftistöng fyrir bæinn að halda þessu heima” en hafði 

jafnframt áhyggjur af því að hvorki skólinn né bæirnir myndu gera nóg til að efla félagslífið 

en í það taldi hún að yrði að leggja fjármagn og vinnu. 

Eftir veturinn kom í ljós að kostnaður vegna framhaldsskólans mæddi talsvert á 

sveitarfélögunum og reyndi á samstarf þeirra fyrsta skólaárið. Þátttakendum var ljóst að 

velvild í garð skólans og sameiginleg aðkoma sveitarfélaganna er mikilvæg til að vel 

takist og sagði einn skólanefndarfulltrúa að loknu fyrsta skólaári:  

Skólaaksturinn er of dýr og því máli þarf að kippa í liðinn. 
Viðvörunarbjöllur hringja þegar svona kemur upp á því vandinn gæti 
dregið úr stuðningi við verkefnið um skólann í heild sinni. 

Í gögnum sem aflað var áður en skólinn hófst komu fram áhyggjur, hjá tveimur af sextán 

þátttakendum, um að skólinn myndi ekki njóta áframhaldandi fjárhagslegs aukastuðnings 

yfirvalda. Sérstaklega var þá verið að tala um stuðning til breytinga á hefðbundnu 

skólastarfi, námi, námsráðgjöf, félagslífi og samskiptum við samfélagið nær og fjær.  

Auk kostnaðarmála kom fram í gögnunum umhyggja fyrir vellíðan unglinga og þörf þeirra 

fyrir öryggi sem fylgir heimilinu. Þátttakendur vildu meina að almennt væru foreldrar 

meðvitaðir um að hvetja börnin til framhaldsnáms þótt ekki hefðu allir átt þess kost fram til 

þessa, eða eins og eitt foreldri sagði: 

Því það kostar alltof mikla peninga að senda börnin í burtu, plús það að 
þú ert að rífa þau upp með rótum 16 ára gömul og þau koma aldrei til 
með að festa ræturnar aftur hér. 

“Gaf grænt ljós” 

Heimamenn töldu sjálfsagt að líta mætti á framhaldsskóla sem þjónustu bæjarfélagsins 

en sjö af tíu töluðu sérstaklega um þjónustu. Væri hún ekki fyrir hendi yrðu fjölskyldur í 

vaxandi mæli að endurskoða búsetu sína þegar börnin stækkuðu “því nú orðið er ekki um 

annað að ræða en að börnin fari í framhaldsskóla” sagði ein móðirin. Og bæjarfulltrúi 

endurspeglaði þessi orð með því að segja: “Skólinn er mikilvæg viðbót við þá þjónustu 

sem bæjarfélögin hafa veitt til þessa.” Hjá foreldri kom einmitt fram að þessi viðbót í 

þjónustu bæjarfélaganna varð til þess að fjölskyldan tók sig upp og flutti á svæðið sem 

hafði ekki komið til greina meðan þar var ekki framhaldsskóli:  

Þeir eru núna í 9. og 10. bekk og annar þeirra er sem sé að fara í 
skólann hérna í haust. Og ég gat ekki hugsað mér að bjóða honum upp á 
það að við myndum flytja út á land og bara senda hann eitthvað annað, 
bara suður. Þannig að þegar við heyrðum að það var búið að samþykkja 
þetta þá gaf ég grænt ljós á það að við færum á Snæfellsnes. 
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Í viðtali við foreldri að loknu fyrsta skólaári staðfestist mikilvægi skólans varðandi 

brottflutning en fram kom að: “Strákurinn er ánægður og við heyrum bara mest gott um 

skólann. Og núna ætlar stelpan líka í skólann. Þannig að við erum alveg hætt við að 

flytja. Það er ótrúlegur léttir.”  

Mig vantar hugtak yfir það sem kalla mætti “heildstæða ævihugsun” því slík er tilfinning 

fyrir niðurstöðum um afgerandi áhrif skólans á búsetumöguleika. Mér fannst eins og fólk 

sem býr á svæðinu sæi fyrir sér að allt myndi lifna við. Eins og gróður sem legið hefði í 

dvala myndi blómstra og ilma. Þess vegna kannaði ég hvernig þátttakendur sáu fyrir sér 

að mannlíf myndi breytast á Snæfellsnesi. 

4.1.2 “Mannlíf breytist”  

Viðhorf til breytinga á mannlífi Snæfellinga voru mjög greinileg í gögnum úr röðum níu af 

tíu heimamanna. Þeir sáu fram á aukna félagslega þjónustu vegna búsetu fjölda unglinga 

í bænum og umræður um íþróttamálin komu fram hjá sjö þeirra. Skólinn var álitinn breyta 

menningu bæjanna með því að inn kæmi “menningarhópur á ársgrundvelli” eins og 

skólanefndarfulltrúi sagði. Einnig kom fram að skólinn er talinn kalla á keðjuverkan í 

þjónustu jafnt sem atvinnutækifærum. Því eins og heimamaður sagði:  

Mannlífið breytist. Nýtt fólk kemur og menningarlífið breytist ásamt 
íþróttalífi. Samfélagsþjónustan þróast. Ný störf skapast. 

Í þátttökuathugunum kom fram að í skólanum voru strákar sem fluttu í Stykkishólm til að 

æfa með körfuknattleiksliðinu og væntingar væru bundnar við að með tilkomu skólans 

yrði hægt að fá sterka liðsmenn á svæðið.  

Lítið kom hins vegar fram um hvernig bæjarfélögin myndu mæta nýjum þörfum 

samfélagsins annað en að Rauði krossinn ætlaði í samstarf við nemendafélag skólans 

um afþreyingu og félagsmál og tveir þátttakendur töldu að lögreglan ætlaði að nota 

skólann sem röksemd fyrir kröfum um fjölgun starfa hjá sýslumannsembætti svæðisins. Í 

ljósi reynslu af fyrsta skólaárinu fullyrti skólanefndarfulltrúi að: 

Sveitarfélögin, eða afmörkuðu samfélögin eins og þau eru hérna, muni 
einfaldlega bara vinna í því eins og hugarfarsbreytingu að hrista 
nemendurna saman varðandi félagslíf og fleira. 

Eins og fram kom í kafla 2.3.2 hefur skólinn sérstöðu í samfélaginu og greinilegar 

væntingar eru í gögnunum um að skólinn bæti mannlíf. Skilgreiningar á hvernig það ætti 

að gerast fann ég hins vegar ekki. Þegar kafað var í gögn sem aflað var í upphafi 

skólaárs virtist orðræða benda til að ábyrgðin yrði alfarið hjá nemendum sjálfum. 

Foreldrar nefndu nám og félagslíf jöfnum höndum og lögðu áherslu á breyttan bæjarbrag. 

Áhyggjur fylgdu væntingum eins og fram kom hjá einu þeirra:  

Ég er búin að prófa að senda í burtu frá mér, þannig að ég held að það 
sé svolítið öryggi fyrir þau að vera heima en ég er samt hrædd við að 
hafa þau heima. Ég er bæði. Ég er rosalega hrifin af skólanum eins og ég 
er líka svolítið hrædd við skólann. Og það sem fylgir. 
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”Skiptast þau í bæjarklíkur eða skólahópa?” 

Á meðan einn þátttakandi hafði áhyggjur af því að nemendur myndu ofnota “MSN”, leiki 

eða önnur samskipti með tölvunni og sjaldan hittast raunverulega þá taldi annar líkur á 

öflugum bæjarfélagshópum. Klíkumyndanir voru nokkuð til umræðu en mér sýnist 

heimamenn binda vonir við að unga fólkið blandi geði og nái að yfirstíga hrepparíg liðinna 

tíma, eða eins og fram kom: ”Það er spurning hvernig hóparnir þróast hjá þeim og ég held 

að hægt sé að hafa áhrif þar á. Skiptast þau í bæjarklíkur eða skólahópa? Og hvað er 

æskilegt?” Talsverð áhersla sést í gögnunum á mikilvægi góðrar félagsaðstöðu í 

skólanum þótt einnig hafi komið fram að nemendur myndu ef til vill lítið sækja í skólann á 

kvöldin: 

Ég held að þau fari ekkert mikið í skólann sjálfan á kvöldin. Kannski á 
kaffihús. En ég held þetta verði ekkert mikið vandamál.  

Í gögnum sem aflað var eftir að skólaári lauk kom fram hjá 4 af 16 þátttakendum að leiðir 

þyrfti að finna til að opna aðgengi að skólanum á kvöldin og “keyrslu krakkanna” eins og 

skólanefndarfulltrúi sagði. Hugmyndafræði um notkun skólabyggingarinnar, sem kemur 

fram í kafla 2.2, sýnir að um þetta var hugsað og í töflu 1 (bls. 12) kemur fram að 82% 

nemenda segja félagslíf skipta máli varðandi val á framhaldsskóla. 

”Ósanngjarnt gagnvart Hólmurum og Ólsurum ef skólinn er opinn” 

Uppbygging félagslífsins var í höndum nýstofnaðs nemendafélags sem hafði engar eldri 

hefðir að byggja á og talsvert frjálsræði, eða eins og einn kennarinn sagði: “Kannski 

skapast bara hér einhverjar hefðir sem eru öðruvísi en í öðrum skólum og bara allt í lagi.” 

Í þátttökuathugunum eru viðtöl við nemendur sem segja félagslífið í skólanum ekki nógu 

kröftugt og að þeir fari ”bara heim” eftir skóla og geri lítið með félögum úr hinum bæjunum 

á kvöldin. Þeir sem ég talaði við sögðust ekkert vera í skólanum á kvöldin. Nemandi benti 

á að það væri ”ósanngjarnt gagnvart Hólmurum og Ólsurum ef skólinn er opinn á kvöldin 

því þá komast bara þeir sem eru héðan eða þeir sem eru á bíl”.  

Skólastjórnendur sögðu eftir veturinn að vonast væri eftir átaki í félagsmálum nemenda 

og meiri krafti næsta skólaár. Nemendur hefðu ekki fengið félagsaðstöðu sína fyrr en eftir 

áramót og væru ”hreinlega enn að hugsa um hvernig þetta eigi að vera”. Og að vetrinum 

loknum sagði skólanefndarfulltrúi: ”Nemendasamfélagið er rosalega stór þáttur sem við 

þurfum kannski að vinna enn þá meira í.”  

Í gögnum sem aflað var áður en skólinn hófst kom fram hjá þremur kennurum að búist var 

við að bæjarfélögin myndu aðlaga sig þörfum nýs aldurshóps á svæðinu yfir vetrartímann. 

Eftir veturinn nefndi þátttakandi að: 

Félagslífið í skólanum var mjög lítið, ekkert mikið hægt kynnast krökkum 
úr hinum bæjunum. Svo var bara ekkert um að vera hér í bænum, það 
var hreinlega ekkert gert fyrir þessa krakka. Þannig að það var lítið 
spennandi á kvöldin.  
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Niðurstaða bendir til að með tilkomu skólans sé spornað við brottflutningi ungs fólks og 

einnig foreldra sem hafi verið að fylgja börnum burt. Skólinn skapar ró með nærveru sinni 

með því að sá óróleiki og óöryggi sem fylgir tilhugsun um brottflutning hverfur miðað við 

það sem gögnin segja. Og fram kom að huga þarf betur að félagslífi nemenda. Tækifæri 

til að geta menntað börnin í heimabyggð var ríkjandi orðræða þátttakenda en í næsta 

kafla verður umræða um það skoðuð.  

4.1.3 ”Menntun í heimabyggð”  

Í viðtölum við kennara skólans er menntun nefnd í fyrsta sæti yfir þarfir sem skólinn er að 

mæta. Menntunarþörf almennt; þeirra sem eru að ljúka grunnskóla og þeirra sem eru 

eldri, og fram kom að: ”Þetta er bara ofboðslega góður kostur fyrir alla. Ekki bara 

nemendur og foreldra heldur líka bara fyrir samfélagið.” Annar talaði um að skólinn mætti:  

Mikilli þörf fyrir menntun í heimabyggð, ekki bara nemenda á 
grunnskólaaldri heldur einnig eldri íbúa sem langar að ná sér í meiri 
menntun en grunnskóla en hafa ekki treyst sér af stað. Það er einhvern 
veginn allt annað að hafa skólann í heimabyggð. 

”Græðum svo mikið á dreifnáminu” 

Skólastjórnendur sjá fyrir sér tækifæri til að skólinn bjóði kennslu sem fleiri geti nýtt sér en 

þeir sem eru að koma beint úr grunnskóla. Dreifnámið bjóði upp á fjölbreytni þannig að 

eldri nemendur geti stundað nám við skólann með því að hitta kennara sína öðru hverju 

eftir samkomulagi. “Ég held við græðum svo mikið á dreifnáminu, því að hafa alla áfanga 

með dreifnámssniði,” sagði skólastjórnandi og hafði háleita sýn um þátt skólans í 

menntun á Íslandi. 

Skólinn býður nemendum að finna áfanga fyrir þá í öðrum skólum og veita þeim stuðning 

við dreifnám eða fjarnám. Þannig geti námið farið fram í heimabyggð vegna þess að 

nemendur geta verið með aðstöðu í skólanum og fengið aðstoð við námið. Vangaveltur 

um hvernig, en ekki hvort, verklegt iðnnám yrði gert að raunverulegum valkosti komu fram 

hjá heimafólki en sjást ekki í gögnum frá skólafólkinu. Í niðurstöðum úr könnun meðal 

nemenda vorið 2003 (tafla 1, bls. 12) kom fram að áhugi, einkum pilta, var á einhvers 

konar iðnnámi. Ekki reyndi á þetta fyrsta skólaárið en að því loknu er verið að útfæra 

ýmsar leiðir til að styðja nemendur til verknáms. Skólanefndarfulltrúi sagði:  

Ég sé fyrir mér að fyrirtækin á svæðinu styðji við verknám þannig að 
krakkarnir geti farið á samning hér á svæðinu. 

En málið er flókið í framkvæmd og var ekki útfært í hugmyndafræði skólans. ”Við verðum 

bara að sjá hvernig þetta þróast,“ sagði skólastjórnandi og hafði trú á að verklegt nám 

gæti að stórum hluta til farið fram í heimabyggð.  
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“Skólaframtíð fyrir fornámskrakka hefur ekki verið” 

Skólastjórnendur telja að ekki hvað síst þurfi að mæta þörfum þeirra nemenda sem koma 

slakir út úr grunnskólum. Fram kom að þeir hefðu yfirleitt farið að vinna, ýmist á staðnum 

eða flust á brott, vegna þess að mögulegar menntaleiðir hefðu bæði verið “vandfundnar 

og grýttar”, eins og móðir sagði. Ekki kom fram í gögnunum að fornámsdeildir hefðu verið 

starfræktar í bæjunum eins og fjallað var um í 2. kafla. Foreldri sagði að “þessir krakkar” 

hefðu þurft foreldrafylgd “suður” í skóla eða ellegar ekki átt kost á námi og annar sagði: 

Krakkar sem þurfa að fara í fornám hafa bara ekki verið sendir suður því 
þar er ekki margt í boði fyrir þá. Þetta eru krakkar sem vantar sérstakan 
stuðning, ekki síst frá heimilinu. Og þetta eru einmitt krakkar sem ekki 
geta farið einir suður. Skólaframtíð fyrir fornámskrakka hefur ekki verið til 
staðar. 

Svokallaðir fornámsnemendur mynduðu sérstakan hóp í skólanum í vetur. Þeir stunduðu 

nám á sama hátt og aðrir nemendur í gegnum námsstjórnunarkerfi með notkun tölvu en 

voru í upphafi 16 saman í hópi með kennara hjá sér allan daginn.  

Foreldri sem ég talaði við sagði að almennt væru foreldrar meðvitaðir um að fornámið 

væri “bara fyrsti aðgöngumiði inn í framtíðina” og “ferlegt” að nemendur kæmu ekki allir 

nógu vel í stakk búnir út úr grunnskóla:  

Stúdentinn er ekki orðinn neitt, en hann er passinn til að komast áfram. 
Gott upp á framtíðina því þá er hægt að velja, miklu betra en að sjá að 
sér síðar heldur en eftir ranglega valið verknám beint eftir grunnskóla. 

Með skóla í heimabyggð telja þátttakendur nemendum séð fyrir fullnægjandi 

unglingsárum. Nám og félagar, með tryggu öryggi heimilisins, eru aðstæður sem foreldrar 

lögðu áherslu á að þeir óskuðu eftir fjölskyldunni til handa. Einnig kom fram að með 

skólanum opnuðust fornámsnemendum nýir möguleikar til framtíðar.  

“Ég ætla að læra eitthvað” 

Í gögnunum kom fram að foreldrar bundu vonir við góðan námsárangur í skólanum. Og í 

2. kafla kom fram að í undirbúningsstarfinu var gengið út frá að nemendur myndu læra af 

kappi þegar skóli yrði loksins kominn í heimabyggð.  

Greina má í gögnunum væntingar um að fjöldinn fari í háskóla að loknum framhaldsskóla 

og að skólinn verði nemendum einnig hvatning til að fara í verklegt nám. Að sama skapi 

er vonast til að nemendur flytji ekki úr byggðinni nema tímabundið. Þá verði þeir orðnir 

nógu þroskaðir til að velja nám miðað við að geta að því loknu búið og starfað á 

æskuslóðum. “Já, ég ætla að læra eitthvað, af því að ég ætla að búa hérna á 

Snæfellsnesi” voru orð sem móðir taldi að gætu komið úr munni nemenda sem færu í 

háskólanám eftir að hafa auðnast að vera í framhaldsskóla í byggðinni. Hún virtist telja 

háskólanám sjálfsagðan valkost en lagði áherslu á að það yrði ekki almennur veruleiki 

fyrr en nemendur nytu aðhalds sem einstaklingar í framhaldsskólanum. 
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Í þátttökuathugunum haustsins má greina áhyggjur stjórnenda og kennara af að 

nemendur “væru ekki með á nótunum”, eins og einn þeirra sagði þegar reyna fór á 

veruleikann. Eftir fyrstu mánuðina kom fram að umsjónarkennarar töldu sig ná að fylgjast 

með öllum nemendum og að þeir álitu flesta stefna að árangri í námi. Reyndist kennarinn 

sannspár sem sagði um haustið að:  

Það tekur tíma að fara á fullu inn í þetta umhverfi og ef allir verða 
samtaka þá held ég að það lærist fljótt. Svona eins og að byrja í nýrri 
vinnu. Kannski tekur þetta 2–3 mánuði, en þetta lærist.  

Eftir fyrsta skólaárið voru flestir foreldrar sem ég talaði við ánægðir með skólakerfið en 

sögðu þó, eins og aðrir þátttakendur, að það væri betra fyrir þá sem vildu læra en hina 

sem vissu ekki hvað þeir vildu. Þetta er í samræmi við niðurstöður í rannsókn Brynhildar 

Önnu Ragnarsdóttur (2002) eins og fram kemur í kafla 2.3.2. Eða eins og foreldri sagði: 

Kerfið hentar verulega vel fyrir dóttur mína. Henni gekk vel og finnst skólinn 
frábær, líka það sem hún var í hjá gestakennurum, en samt segir hún að það sé 
erfiðara. Það skiptir mestu að geta valið um margt. Áður hugsaði hún ekkert um 
háskóla en núna segist hún vera alveg ákveðin í að halda áfram í námi. 

Gagnrýni á kennsluna kom einnig fram og vildi foreldri meina að ekki væri nóg um 

hópvinnu og umræður á staðnum. Sami þátttakandi sagðist þó ekki “kunna að kenna” og 

því væri “erfitt að ræða þetta”, en “eitthvað vantaði” til að barn viðkomandi höndlaði námið 

og skólann. 

Fram hefur komið að með dreifmenntun í heimabyggð sáu þátttakendur fyrir sér að 

nemendur myndu fá stuðning til að sækja nám að eigin vali þótt það væri formlega kennt 

við aðra skóla. Nemendur sem ekki hefðu náð tilskildum árangri í grunnskóla fengju nú 

betri tækifæri til að ganga menntaveginn og að stúdentar myndu velja sér háskólanám 

með framtíðarbúsetu á svæðinu í huga.  

  

Í kafla 4.1 hefur verið gerð grein fyrir fyrsta meginþema niðurstaðna: Þörf fyrir bætt 

búsetuskilyrði og menntun í heimabyggð er krafturinn sem knúði skólann af stað og birtist 

hann skýrt í niðurstöðum rannsóknarinnar. Hugmyndir um nýjungar í samskiptaháttum 

koma í ljós í gögnunum og þátttakendur sjá almennt fram á fjölbreyttara mannlíf með 

búsetu ungs fólks á svæðinu. Fram kom að tækifæri til að stunda nám í heimabyggð 

opnaði dyr að menntun og nýrri framtíðarsýn til handa stórum hópi fólks sem er á leið út í 

lífið.  

En hvaða hugmyndir höfðu þátttakendur um skólann sem íbúar bundu svo miklar vonir 

við? Í næsta kafla er sagt frá hvaða augum skólanefnd, foreldrar, kennarar og stjórnendur 

litu skipulag skólastarfsins. Tókst að fara ótroðnar slóðir og undirbúa nýjar hefðir? 
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4.2 “Búa til hefðirnar”  

Í kaflanum er í fyrsta lagi gerð grein fyrir hugmyndum þátttakenda um útfærslu á dreifnámi 

sem urðu æ fjölbreyttari eftir því sem leið á reynslutíma fyrsta skólaársins. Í öðru lagi er 

kannað hvernig kennurum gekk að breyta hefðbundnum kennsluháttum og vinna störf 

sem falla ekki að kennarasamningum. Í þriðja lagi er gerð grein fyrir umræðu um 

eftirfylgni og umsjón með vinnu nemenda.  

Gögnin náðu yfir fjölbreytta sýn þátttakenda á innra og ytra skipulagi skólastarfs. Einkum 

var innra skipulag hugleikið kennurum og stjórnendum en ytra skipulag mikilvægast í 

hugum íbúa svæðisins. Umræða um dreifnám var áberandi og virtust allir á einu máli um 

kostina því að ókostir voru yfirleitt ekki nefndir. Áberandi voru vangaveltur um hvað væri 

hægt að nýta úr hugmyndafræði dreifnáms þannig að sem mest fengist út úr skipulaginu 

fyrir sem flesta. Hér er verið að tala um dreifnám og breytta kennsluhætti í víðari skilningi 

og samhengi sem lagt var upp með í skólanum. 

Kennarar komu til starfa tveimur mánuðum áður en skólinn hófst og í sameiningu brettu 

þeir upp ermar og hófust handa. Einn þeirra sagði: 

Hér eru nýjar hugmyndir um hvernig skólinn á að vera. Við erum að fara í 
mótun á nýjum skóla sem enga hefð hefur. Mér finnst mjög spennandi að 
vera með til þess að búa til hefðirnar en ekki bara fara eftir hefðum. 

Í rannsókninni leitaðist ég við að skilgreina þær leikreglur daglegra starfshátta í 

framhaldsskólum sem reynt hefur verið að eiga við. Eins og fram kemur hjá Tyack og 

Cuban (1995, kafli 2.3.1 hér) er enginn algildur mælikvarði til um leikreglur en þær 

byggjast á hefðum sem farið er eftir og eru lífseigar. Í töflu 6 kemur fram hvaða leikreglur 

náms og kennslu var reynt að hunsa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Til að stytta mál mitt 

hef ég sett fram að annaðhvort hafi gengið, eða ekki gengið, að fara gegn hefðbundnum 

leikreglum. Ég vil undirstrika að ekki má taka merkingu orðanna of bókstaflega vegna 

þess að þótt breytingar hafi gengið er ekki þar með sagt að það hafi gerst hnökralaust. 

Hér er gróf viðmiðun orðanna það sem við er átt.  

Leikreglur náms og kennslu 
sem hugmyndafræðin tók á 

Hvernig gekk  Niðurstöður og 
framtíðaráform 

Kennt yrði í hverju bæjarfélagi. Gekk ekki. 

Stjórnendur ekki hrifnir af því að 
dreifa kennslu. 

Sérfræðingar úr stofnunum komu 
í skólann og kenndu. 

Fyrirhugað að verkleg 
kennsla geti tengst 
stofnunum á svæðinu 
með kennurum úr 
skólanum eða öðrum 
skólum. 

Verklegt nám á iðnbrautum verði 
tengt svæðinu. 

Gekk ekki en breytist. 

Skólinn í sérstöku 
þróunarverkefni og hefur tengst 
iðnmenntun.  

2 starfstengdar brautir 
næsta skólaár. 

Ekki stundatöflur nema í mjög 
takmörkuðum mæli, miðað við 1/3 
af hefðbundnu fyrirkomulagi. 

 

Gekk að hluta til. 

½ af hefðbundinni tímasókn 
bundinn í stundatöflu. 

Full kennsla skv. hefðbundnum 
stundatöflum í fornámi.  

Tilhneiging til að auka 
fasta viðveru hjá 
kennurum sást um 
miðjan vetur en dvínaði 
þegar á leið. 
 



Frá hugmynd að veruleika    Jóna Pálsdóttir 

63  

Stærðfræði þykir þurfa 
meiri tímasókn.  

Almenn braut telst þurfa 
meiri tímasókn. Einnig 
fornám. 

Dreifnám á staðnum Gekk  hjá flestum kennurum. 

Nemendur unnu í gegnum Netið 
og höfðu samskipti við aðra 
nemendur og kennara sinn þar í 
gegn þótt þeir væru á staðnum.  

Stefnt er að því að 
styrkja þessa leið í námi 
og kennslu. 

Ekki fyrirlestrakennsla. Gekk hjá öllum fastráðnum 
kennurum. 

 

Stundakennarar á staðnum töldu 
fyrirlestra nauðsynlega. 

Fyrirlögn í gegnum 
námsstjórnunarkerfi. 
Töflur ekki notaðar. 

Stundakennarar og nýir 
kennarar fara á 
námskeið. 

Aðferðir lausnarleitarnáms. Gekk ekki.  

Kynntar á námskeiði kennara. 

Rætt um að skoða. 

Áfangar teknir við aðra skóla. Gekk að mestu leyti. 

Allir dreifkennarar komu á 
staðinn, minnst tvisvar á önn en 
oftast þrisvar til fjórum sinnum.  

Fram yfir innritun var álitið að ekki 
þyrfti stundakennara fyrsta árið. 
Annað kom í ljós eftir innritun. 

 

Dreifkennarar, sem að 
mestu fjarkenndu, leggja 
áherslu á að koma í 
upphafi skólaárs til að 
hitta aðra kennara og 
nemendur. 

Bætt verður úr umsjón 
og aðhaldi á fyrstu 
vikum. 

Iðngreinanámi hefur 
verið bætt við. 

Vinnutímaútreikningar kennara 
miðist við aðgreiningu á 
undirbúningi kennslu með 
skipulagi í námsstjórnunarkerfi og 
leiðsagnar á staðnum og í gegnum 
tölvuna. 

Gekk. 

Sérstakur aðlögunarsamningur 
við KÍ.   

Sátt virðist vera um 
ráðningarform.  

Áframhald á sama 
ráðningarfyrirkomulagi. 

Kennsla í lágmarki vegna 
þróunarstarfs. 

Gekk ekki. 

Meira en full kennsla á alla 
staðbundna kennara. 

Fastur tími verður tekinn 
frá í stundatöflu til 
þróunarstarfs. 

Kennarar verða flestir 
áfram með mikla 
kennslu. 

Athuga hvort hægt verði að fá 
undanþágu frá prófdögum.  

 

Gekk ekki. 

Reynir á reglugerð hvort hægt 
verði að sleppa prófdögum. 

Prófdagar voru nýttir í flestum 
áföngum.  

Rætt um að breyta 
fyrirkomulagi prófa. 

Skrifleg próf breyttust og 
í nokkrum áföngum fóru 
próf fram í gegnum tölvu 
við lok skólaárs. 

Umsjónarkennarar með 7–10 
nemendur í umsjón. 

Gekk ekki.  

Um 16 nemendur voru á hvern 
kennara. 

Ekki leitað út fyrir fastráðna 
kennara. 

Samstarf allra kennara 
og virk notkun 
upplýsingakerfa talin 
leyfa 15 nemenda viðmið 
á hvern 
umsjónarkennara. 

Umsjón – að kennarar gangi á milli 
og skoði hvernig nemendur vinna. 

Gekk ekki framan af en var lagað. 

 

Endurskoðun á 
fyrirkomulagi umsjónar. 

Tafla 6: Leikreglur náms og kennslu sem reynt var að hunsa.  
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Hér á eftir kemur fram hver svörin við rannsóknarspurningum um leikreglur skólans voru á 

grundvelli gagnanna. Fyrst verður gerð grein fyrir hugmyndum og framkvæmd dreifnáms 

en taka má undir orð þátttakanda um að þær séu orðnar þráðlausar í samanburði við 

hefðbundið skólastarf.  

4.2.1 ”Þráðlausar hugmyndir”  

Í gögnunum kemur fram að áður en skólinn hófst höfðu þátttakendur skoðað hvernig 

blanda mætti saman staðbundnu námi og fjarnámi á ýmsa vegu. Kennarar voru með 

nákvæmar útfærslur í huga en aðrir höfðu fylgst með undirbúningi skólans og höfðu 

hugmyndir þaðan. Miðaðist umræða heimamanna við hvernig skólinn gæti sem best 

mætt þörfum fyrir fjölbreytt námstækifæri. Umræða skólafólks miðaðist við hvernig hægt 

yrði að bjóða upp á fámenna áfanga og nám þar sem vantaði sérfræðinga á staðinn til að 

skipuleggja.  

Margvísleg merking dreifnáms með breyttum kennsluháttum spannst upp úr gögnunum 

og breyttist eftir því sem á veturinn leið. Virðist mér sem kennarar og stjórnendur telji 

óhefta möguleika á útfærslu dreifnáms ef nemendur hafa aðhald og stuðning. Umræðan 

var á þann veg sem skólastjórnandi sagði að: 

Hugmyndir um skólann eru almennt byggðar á því að nemendur búa á 
víð og dreif. Og skólanum er ætlað að bjóða upp á fjölbreytt nám með 
skemmtilegu félagslífi. Þetta eru þráðlausar hugmyndir sem verða 
útfærðar með notkun tækninnar.  

Eins og fram kemur í kafla 2.2 eru þessar hugmyndir í anda undirbúningshóps og 

auglýsinga eftir kennurum við skólann.  

”Bara ótrúleg niðurstaða” 

Í gögnunum kemur fram að upplýsingatækni sé smáum skólum kærkomið tækifæri til að 

skapa fjölbreytileika í námsframboði með samvinnu við aðra skóla. Nokkurra breytinga 

gætir í hugmyndum kennara eftir reynslu fyrsta skólaársins en fyrst og fremst má segja að 

þeir telja sig “hvorki þurfa að kenna né nota töflu” eins og einn þeirra sagði. Þegar 

skólameistarinn var beðinn um að líta yfir veturinn var niðurstaðan í samræmi við 

hugmyndafræðina sem fram kemur í kafla 2.2 eða:  

Engin stór atriði varðandi hugmyndafræðina sem þarf að breyta. Og mér 
finnst það bara ótrúleg niðurstaða. Aðalmálið er að halda 
hugmyndafræðinni á lofti og vera viss um að kennarahópurinn sé allur að 
nota þá hugmyndafræði sem við lögðum upp með. 

Áberandi voru vangaveltur um hvað væri hægt að nýta úr hugmyndafræði um dreifnám 

og breytta kennsluhætti þannig að sem mest fengist út úr skipulaginu fyrir sem flesta, 

unga og aldna, þá sem geta mætt í skólann alla daga og hina sem ekki eiga möguleika á 

fullri mætingu. Í gögnum frá 9 af 10 heimamönnum voru kostirnir taldir: Sveigjanleiki, 

fjölbreytni og tækifæri og hjá einum þeirra kom fram að skipulag skólastarfsins hefði ekki 

síst í för með sér:  
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Verðmæti fólgin í breyttum og sjálfstæðum vinnubrögðum sem fólk gerir 
sér almennt ekki grein fyrir. 

Í gögnunum frá kennurum áður en skólinn hófst má greina meiri bjartsýni heldur en í þeim 

gögnum sem safnað var á fyrstu önninni. Þá örlaði á örvæntingu vegna efasemda um 

eigin getu til að breyta kennsluháttum og vinna í gegnum tölvuna í nýjum kennslu- og 

námsstjórnunarkerfum ásamt því að sinna umsjón og þróunarstarfi. Eftir áramótin fór 

fljótlega að bera aftur á bjartsýni og nýsköpunar fór að gæta í auknum mæli. Frumkvöðlar 

úr röðum kennara blómstruðu í húsnæði sem þeir töldu hjálpa sér að framfylgja breyttum 

kennsluháttum.  

”Finna góða leið í gegnum kerfið” 

Þar sem skólinn bauð fyrst og fremst upp á staðbundna bóknámsáfanga komu í ljós 

áhyggjur, eins og frá skólanefndarfulltrúa, um “að hann verði bara latínuskóli”. Fram kom 

að mikilvægt yrði að koma á samvinnu við aðra framhaldsskóla um verknám þannig að 

fyrri hluti námsins krefðist ekki brottflutnings nemenda en verklegi hlutinn færi sem mest 

fram í fyrirtækjum á svæðinu í samvinnu við verknámsskóla. Þetta var talin ein af 

ástæðum þess að dreifnámshugmyndin skaut rótum meðal heimamanna.  

Reyndar nefndu einungis þrír þátttakendur verknám sem forgangsmál áður en skólinn 

hófst þótt hjá ellefu þátttakendum kæmi fram nauðsyn þess að bjóða sem fjölbreyttast 

nám þannig að nemendur gætu valið nám við sitt hæfi. Í gögnum frá tveimur 

skólanefndarfulltrúum og skólastjórnendum eftir fyrsta skólaárið kom fram að boðið yrði 

upp á verknám á komandi vetri í samstarfi við aðra skóla og nemendur hefðu þegar sótt 

um slíkt. 

Í gögnum frá skólastjórnendum kom fram að líklegast þyrfti að hafa fornám staðbundið 

með mikilli tímasókn. Einnig þyrfti sérstaklega að hafa í huga hversu mikið af sjálfstæðu 

námi yrði hjá þeim sem kæmu illa út úr grunnskólum og færu því á almenna braut. 

Skólastjórinn sagði:  

Það þarf að finna góða leið í gegnum kerfið því mikilvægt er að láta 
hugmyndafræðina um einstaklinginn í fyrirrúmi ganga upp. 
Nemendahóparnir eru ólíkir og mismunandi hvað hentar hverjum og 
einum. 

Skólastjórnendur lögðu áherslu á að upplýsingatækni yrði nýtt í öllum áföngum, óháð 

tímasókn. Þannig yrðu allir nemendur færir um að taka áfanga við aðra skóla þegar kæmi 

að vali á þeim. Eftir fyrsta skólaárið kom fram að fimm kennarar af sex töldu aðferðir sínar 

henta öllum nemendum, eða eins og einn þeirra sagði: 

Ég notaði tölvuna meira í fornáminu eftir áramót. Miklu skilvirkara að 
kenna í gegnum námsstjórnunarkerfið en á bókina. Endurgjöf jafnóðum 
og fleira sem hjálpar bæði kennara og nemanda. Þetta þjálfar krakkana 
strax. 
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”Enga mötunaraðferð” 

Skipulag dreifnáms fær stöðugt nýjar hliðar og kallar á stöðuga endurskoðun að mati 

þátttakenda. Vangaveltur um hvernig eigi að haga skipulaginu þegar fáir nemendur eða 

einstaklingar sem eru í fjarnámi við aðra skóla koma fram í gögnum frá skólastjórnendum 

eftir fyrsta skólaárið: Hvort best sé fyrir nemendur að vera hjá dreifkennara sem kemur 

öðru hverju í skólann eða ef til vill algjörlega í fjarnámi með stuðningi umsjónarkennara 

eða fagkennara á staðnum.  

Mér sýnist framkvæmdin á fornámi hafa orðið þannig að hefðbundin tímasókn og 

stundatafla hafi verið skipulögð þótt fyrirlögn hafi verið í gegnum námsumhverfi á Netinu. 

Fjórir kennarar tóku fram að þeir beittu ekki “mötunaraðferðum” eins og einn orðaði 

hefðbundna kennslu með fyrirlestrum, glærum og töflunotkun. Sá hinn sami hafði 

áhyggjur af kennslunni sinni áður en skólinn hófst:  

Ég er svolítið hrædd um hérna að maður fari svolítið í þetta staðlaða far, 
verði með fyrirlestra og eitthvað … að maður verði ekki eins opinn og 
maður kannski vill vera. 

Í þátttökuathugunum haustannar kom fram að ærin ástæða þætti til að dreifkennarar 

kæmu öðru hverju í skólann að hitta nemendur. Dreifnámshugmyndir skólans miða við 

sveigjanleika sem opni fyrir möguleika nemanda til að leggja aðrar námsgreinar til hliðar 

þann dag sem dreifkennari hans kemur í skólann. Endurskipulagning með þetta í huga er 

fyrirhuguð til að auðvelda kennurum að sækja nemendur heim og að þar með komi þeir 

oftar í skólann en í vetur. 

Áður en skólaárið hófst kom fram í viðtölum við fjóra kennara að þeir voru dálítið efins um 

að hægt yrði að sleppa fyrirlestrum og breyta kennsluaðferðum ”jafn mikið” og talað var 

um við þá í byrjun. Einn þeirra sagði: 

Mér finnst það skipta meira máli fyrir sum fög en önnur að hafa kennara 
fyrir framan sig. Eins og segjum bara í raungreinum. Ég myndi ekki geta 
lært raungreinar, eða mér fyndist það öðruvísi, bara í gegnum tölvu, 
heldur en hafa kennarann og eitthvað áþreifanlegt fyrir framan sig. Það er 
svona hvernig það verður. En ég sé alveg fyrir mér að þetta á eftir að 
þróast.  

Eftir fyrsta skólaárið kom fram í gögnum frá öllu skólafólkinu, átta þátttakendum, að 

kennsluaðferðir þeirra ”henti í öllum öðrum greinum en stærðfræði en samt þarf enga 

mötunaraðferð þar”. Í gögnunum kom fram að ”Kerfið hentar betur í flestum áföngum, 

öðrum en stærðfræði. Flóknari dæmi eru erfið í kerfinu.” 

Úr niðurstöðum um dreifnám með notkun upplýsingatækni og breytingum á fyrri 

kennsluháttum kennara verður farið í hvernig hugmyndir þeir höfðu um áframhaldandi 

þróun vinnubragða í skólanum.  
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4.2.2 ”Engin leið til baka” 

Í gögnunum má sjá að þátttakendur veltu almennt fyrir sér hvort dreifnám og breyttar 

kennsluaðferðir yrðu nemendum auðveldar og höfðu margir reyndar áhyggjur af að svo 

yrði ekki. Níu þátttakendur voru með vangaveltur um hvort breyting úr því sem oftast var 

kallað mötun yfir í sjálfstætt nám yrði framkvæmanleg frá fyrsta degi framhaldsskólans. 

Allir þátttakendur, jafnt skólafólk, heimamenn og foreldrar, komu hugleiðingum um 

kennsluaðferðir að í viðtölunum. En hins vegar ristu þær fremur grunnt áður en skólinn 

hófst og tengdust einkum umræðum um skólabygginguna. Hjá kennurum og stjórnendum 

sem ég talaði við í upphafi rannsóknarinnar, áður en skólinn hófst, má sjá allt aðrar 

hugleiðingar heldur en að fyrsta skólaári loknu. Eftir veturinn var umræða um dreifnám og 

breytingar frá hefðbundnu skipulagi kennslu, ásamt vinnu í opnum rýmum, áberandi í 

gögnum frá skólafólki.  

Niðurstöður benda til að kennarar telji fyrirkomulagið sem þróaðist fyrsta skólaárið bæði í 

takt við hugmyndafræðina og við kröfur samfélagsins. Skólameistarinn var ánægður með 

veturinn og sagði aðalmálið að halda hugmyndafræðinni áfram á lofti þannig að allir 

kennarar sem kæmu að skólanum ynnu eftir henni. Kennarar töluðu um mikið vinnuálag 

en voru ákveðnir í að halda ótrauðir áfram eins og fram kemur hér: 

Þetta gekk eftir. Hefur lukkast ótrúlega vel. Rosalega töff en líka rosalega 
gaman. Og það skal ég segja þér að það er sannarlega engin leið til 
baka.  

”Til í að vera jákvæður og vinna öðruvísi” 

Kennarar voru ráðnir til starfa eftir sérsniðnum samningum í samráði við 

Kennarasamband Íslands. Sátt virðist vera um samninginn vegna þess að engin umræða 

var um hann hjá þátttakendum, öðrum en skólastjórnendum, áður en auglýst var eftir 

kennurum. En þegar skólameistari var að byrja að skoða þetta kom fram að: 

Kennarasamningar miðast við ákveðna kennslutíma í viku með 
ákveðnum hámarksfjölda nemenda. Hjá okkur verður hvorugt mögulegt 
sem mælikvarði. Svo hvernig í ósköpunum er hægt að vita hvenær 
kennarinn er kominn í fulla stöðu eða ekki? 

Samningar við kennara byggjast á skiptingu vinnu í að útbúa námsefni og leiðbeina 

nemendum. Um þá sögðu gögn frá kennurum ekki annað en: ”Þetta er svona frjálslegri 

og líflegri skóli. Þannig að maður er alveg til í að vera jákvæður og vinna öðruvísi.”  

Kennarar töluðu einnig um ”óhjákvæmilegt vinnuálag” því að kvöld og helgar væri setið 

við og að sumarið eftir fyrsta skólaárið yrði notað til undirbúnings því næsta, eins og 

sumarið þar á undan því: “Maður getur bara ekki notað neitt sem maður átti eftir gömlu 

kennsluna, það bara virkar ekkert!” Eins og fram hefur komið (kafli 2.3.3) telja Tyack og 

Cuban (1995) hættu á að álag sem fylgir þróunarstarfi, vegna nýrra verkefna og mótlætis 

sem starfið verður fyrir, valdi kulnun kennara.   
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”Þú ert bestur þegar þú þegir og gerir ekkert” 

Nýkomnir til starfa voru sumir kennaranna með áhyggjur af umskiptum fyrir nemendur 

sem kæmu úr ”mötunarkerfi” yfir í nám sem reyndi á sjálfstæði þeirra. Fimm af sex töldu 

að ekki yrði auðvelt að breyta fyrirlestraforminu og að jafnt kennarar sem nemendur 

myndu sækjast eftir að komast í aflokaðar kennslustofur. Einn kennari orðaði þetta svo:  

Ég hugsa að þetta verði svolítið erfitt til að byrja með. Maður er vanur að 
vinna eftir stundatöflu allan daginn, koma inn í skólastofuna og hafa allt 
eins og maður þekkir frá fornu fari. Og aumingja nemendurnir sem vita 
ekkert annað en ”þú ert bestur ef þú þegir og gerir ekkert”, hvernig á 
maður að snúa því? 

Væntingar um hvernig nemendur myndu taka nýjungum í vinnubrögðum voru ekki 

auðfundnar í gögnunum. Eiginlega voru nemendur dálítið út undan í allri umræðu áður en 

skólinn hófst þótt þeir hefðu tekið virkan þátt í undirbúningsstarfinu eins og kemur fram í 

2. kafla. Sjónarmið eins og eftirfarandi mátti þó finna hjá kennara:  

Margir nemendur eru óánægðir í grunnskólanum. Og þegar þeir 
uppgötva eitthvað sem er betra, eitthvað opnara, og þeir fái svolítið að 
ráða sjálfir og svolítið að hafa gaman af þessu, þá held ég að það gangi. 

Í þátttökuathugunum vetrarins sögðust nemendur “halda” að námsaðferðirnar hentuðu 

þeim. Ég talaði tvisvar við fjóra til fimm nemendur sem sátu á göngum í tölvuleikjum og 

virtust ekki vera að læra en í báðum tilvikum sagðist meirihlutinn vera ánægður og valda 

náminu en tveir þeirra sögðust “nú kannski” ekki vera nógu mikið að læra. Í gögnum frá 

haustinu kom fram að átta þátttakendur, bæði kennarar og skólanefndarfulltrúar, áttu allt 

eins von á að kennsluaðferðir myndu ekki henta. Þeir voru á sama máli og sá sem sagði: 

”Ég held að erfiðast verði að fá einstaklinga til að bera ábyrgð á eigin námi.”  

Fyrri hluti vetrar einkenndist af því að skólastarfið bjó við bráðabirgðaaðstöðu, eins og 

fram hefur komið (kafli 2.1.2), en eftir veturinn töldu kennarar að sökum þrengslanna 

hefðu þeir dembt sér í kennslu sem ekki byggðist á fyrirlestrum. ”Það var bara ekki hægt”, 

eins og einn þeirra sagði. Áður hafði komið fram hjá þremur kennurum að þeir töldu ekki 

heppilegt að byrja bratt. Einn þeirra sagði:  

Kannski væri best að byrja með venjulega kennslu, en mér skildist í 
morgun að við ættum ekki að gera það. Við þurfum samt að vera með 
þannig kennsluaðferðir að það sé alveg augljóst hver sé að fylgjast með. 
Og það hlýtur bara að verða einhver svona formleg innlögn, ég reikna 
með því. En svona í framhaldi af því verða nemendur sjálfsagt meira að 
vinna sjálfstætt eða í hópum. 

Þetta er úr viðtali við kennara á fyrsta starfsdegi hans tveimur mánuðum áður en skólinn 

hófst. Frá þessari stundu breyttust hugmyndir um kennslufræði og nám þannig að eftir 

fyrsta skólaárið sagði sami kennari:  
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Eftir veturinn sé ég betur hvernig gera má hlutina öðruvísi. Með 
markvissari notkun námsstjórnunarkerfisins ætla ég að útfæra ákveðna 
þætti í yfirferð efnis. Og svo ætla ég að leggja áherslu á gagnvirkar 
æfingar og próf. Það er búið að vera spennandi að sjá hvað 
möguleikarnir eru miklir þegar upplýsingatæknin er tekin í notkun. Ég 
ætla að breyta miklu næsta vetur. 

Kennarar og stjórnendur voru sammála um að engin leið væri til baka og nemendur væru 

alls ekki bestir þegar þeir þegðu. Aðrir þátttakendur voru ekki eins uppteknir af 

kennsluaðferðum en höfðu allir áhyggjur af námsráðgjöf og umsjón með nemendum í 

sjálfstæðu námi eins og fram kemur hér á eftir.  

4.2.3 “Náttúrlega á að vera öflugt utanumhald” 

Nú verður umsjón og námsráðgjöf gerð að umræðuefni vegna þess að gögnin lýsa af 

hugmyndum jafnt sem áhyggjum af þessum þætti skólastarfsins. Sjö af átta þátttakendum 

sem komu úr röðum skólafólks nefndu að í námi sem væri reist á sjálfstæði eins og 

hugmyndafræði skólans gengi út á væri ljóst að nemendur þyrftu á miklum stuðningi að 

halda. Foreldrar höfðu áhyggjur af breyttu námsfyrirkomulagi og að unglingarnir væru 

ekki vanir einstaklingsmiðuðu dreifnámi sem byggðist á sjálfstæðri vinnu. 

Hugmyndir flestra voru á þá leið að kennarar hefðu fáa umsjónarnemendur sem þeir 

myndu fylgjast vel með daglega. Nokkrir þeirra sem ég talaði við eftir að ljóst var að 

nemendafjöldinn á fyrsta ári tvöfaldaðist, miðað við það sem gert hafði verið ráð fyrir, 

spáðu að umsjónin yrði eitt af því sem þyrfti að endurskoða að loknu fyrsta starfsári.  

Foreldri sem á börn sem hafa prófað að vera í fjarnámi sagði að almennt gætu foreldrar 

ekki fylgst nákvæmlega með hvernig gengi og að þetta þyrfti að vera á ábyrgð skólans.  

Það á náttúrlega að verða öflugt utanumhald og kennarar eiga að geta 
skoðað hjá nemendum og sagt síðan við þá: a–ha þú átt þetta og hitt 
eftir! 

Rannsóknir hafa sýnt fram á þörf fyrir sérstaka áherslu á stuðning við nemendur í 

dreifnámi, vegna nýrra vinnubragða og einstaklingsmiðaðs náms, eins og fram 

kemur í kafla 2.3.3.  

“Lærandi og voða ánægð” 

Meðan skólinn var “á skrifborðinu”, eins og stjórnandi orðaði það, og hvorki búið að ráða 

stjórnendur né kennara til starfa var vandlega hugað að þætti námsráðgjafar og umsjónar 

(kafli 2.2). Í gögnum frá verkefnisstjóra undirbúningsins kom fram að samþætting 

félagsrýmis og námsrýmis var höfð að leiðarljósi í kjölfar viðtala við námsráðgjafa í 

smáum skólum úti um allt land. “Hugað var að rými fyrir nám og fyrir félagsstörf en einnig 

fyrir námsráðgjöf og umsjón,” sagði verkefnisstjórinn og lagði áherslu á að um tvenns 

konar sjónarhorn hefði verið að ræða:  
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Í fyrsta lagi þarf öfluga námsráðgjöf því nemandi í einstaklingsbundnu 
námi, kannski við marga skóla í einu, þarf öfluga aðstoð til að setja eigið 
nám saman. Í öðru lagi þarf hann stuðning dag fyrir dag, bæði til að 
stunda nám og til að velja á milli náms og félagslífs.  

Eftir að stjórnendur fóru að huga að skipulaginu var álitið að á fyrsta árinu gætu flestir 

nemendur farið í grunnáfanga framhaldsskólans vegna þess að þeir kæmu beint úr 

grunnskóla. Einnig var álitið að umsjón með daglegu námi og félagslífi yrði ekki vandamál 

í litlum skóla fyrsta árið: 

Við ætlum okkur að hafa þetta þannig að umsjónarkennarar verði með 
mjög fáa nemendur. Ímyndum okkur að þeir séu bara með sjö nemendur 
á sinni könnu og geti þess vegna sinnt þeim og foreldrum þeirra betur. 
Og starf umsjónarkennarans verður náttúrlega fyrst og fremst almennt 
aðhald. 

Kennarar voru ráðnir til starfa áður en nemendafjöldinn kom í ljós. Í gögnum frá því áður 

en skólinn hófst veltu þeir umsjónarstarfinu lítið fyrir sér. Hins vegar breyttist viðhorfið um 

leið og veruleikinn skall á og að liðnum vetri sagði einn þeirra:  

Ég held við höfum alltaf reiknað með að krakkarnir yrðu bara lærandi og 
voða ánægðir. En nú sé ég að það verður að passa þá voðalega vel, 
sérstaklega í byrjun vetrarins. 

“Þau sem dekstra þarf til náms”  

Umsjónarkerfið var rætt á fundi sem skólastjórnendur héldu með kennurum eftir skólaárið. 

Umræður snerust um hvernig mætti útfæra endurbætur þannig að áfram yrði hægt að 

halda í fyrirkomulag “sem byggist ekki á kennslu” eins og komist var að orði. Eins og fram 

hefur komið í 2. kafla býður skólinn upp á nám fyrir alla nemendur á framhaldsskólaaldri, 

hvort sem þeir hafa náð grunnskólaprófi eða ekki. Eftir skólaárið sagði kennari:  

Vandamálin snúast um þá sem hafa ekki mikinn áhuga á náminu sem 
slíku en vilja læra og vantar alveg þennan sjálfsaga að stunda svona 
nám. Og það eru kannski þeir krakkar einmitt sem ég er svolítið hrædd 
um í þessu kerfi.  

Nemendur með sértæka námsörðugleika eru þekkt vandamál í byggðarlaginu og höfðu 

nokkrir viðmælendur úr röðum heimamanna áhyggjur af þessum hópi áður en skólinn 

hófst. Víða sést orðræða um að tryggja þyrfti að ekki yrðu fleiri en 8–14 nemendur á 

hvern umsjónarkennara til þess að gott utanumhald næðist og hægt yrði að fylgjast vel 

með öllum eins og fram kom hjá foreldri:  

Þú veist, við verðum að ná þessum nemendum vel líka. Ná þessum 
krökkum sem eru með sérþarfir. Við verðum að ná þessum krökkum jafn 
vel og við náum hinum. 

Í gögnunum koma fram væntingar og trú á að passað verði upp á nemendur en ég heyrði 

fljótlega á kennurum að þeim fannst umsjónin erfið þegar skólinn var byrjaður. Flestir voru 

með 20 umsjónarnemendur sem þeir sögðu að hefði tekið tíma að kynnast, jafnhliða því 

að vera að byrja með kennsluna. Þeir töluðu einnig um “að ætlast væri til” að þeir skrifuðu 

athugasemdir í skólastjórnunarkerfið til þess að umsjónarkennarar gætu gengið að 
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umsögnum vísum. Álagið vegna umsjónar sögðu þeir meðal annars stafa af öðrum 

þáttum, eins og notkun á hugbúnaði sem þeir væru ekki vanir, bæði námsstjórnunarkerfi 

og skólastjórnunarkerfi. Á sama tíma var búið við þröngar aðstæður vegna þess að 

námsaðstaða var ekki komin í notkun, nemendur margir og kennarar með aðþrengda 

vinnuaðstöðu.  

Eins og búast mátti við kom fram í þátttökuathugun frá októberlokum að kennarar töldu 

sig ekki ná utan um verkefnið. Þeir hittu umsjónarnemendur sína sem hóp í föstum tímum 

einu sinni í viku og yfirleitt vantaði einhverja. Í viðtali við kennara kom fram:  

Ég er ekki einu sinni viss um að ég þekki öll í sjón … ég hitti þau einu 
sinni í viku en þau koma ekki alltaf öll. Ef einhverjar athugasemdir hafa 
komið í Innu þá förum við yfir þær. 

Reynslan sýndi að vikulegir umsjónartímar voru ekki rétta leiðin vegna þess að 

nemendur sem mest þurftu á umsjón að halda slepptu að mæta miðað við það sem 

þátttökuathuganir sýna. Kennarar voru í vandræðum með fjölda nemenda ásamt fjölda 

annarra nýrra verkefna eins og fram kom í orðum eins þeirra: 

Og það eru ekki allir sem eru byrjaðir að skrifa neitt [inn í kerfið] svo ég 
veit eiginlega ekkert um nemendurna eða þannig. Sko ég hef ekkert hitt 
einn og einn í einu. Við eigum víst að gera það eftir miðannarprófin í 
næstu viku. Ég veit eiginlega ekki alveg hvernig er best að hafa þetta. Er 
eiginlega bara meira að hugsa um kennsluna.  

Á kennarafundi eftir fyrsta skólaárið var ákveðið að allir skyldu standa saman og nota 

tölvusamskipti og upplýsingakerfi sem lausn til að miðla upplýsingum um nemendur til 

umsjónarkennara. Þannig taldi hópurinn að umsjón yrði ekki vandamál til framtíðar 

vegna þess að með sömu aðferð yrði hægt að ná til foreldra. Skólameistari sagði að í 

ljós hefði komið: 

Hversu nauðsynlegt það er að veita slakari hluta hópsins stöðugan og 
góðan stuðning í þessu kerfi, bæði frá kennurum, umsjónarkennurum og 
námsráðgjafa. Og þá erum við að tala um þann hóp sem stundum er sagt 
að þurfi að dekstra til náms.  

“Rosalega mikið að gera dag fyrir dag” 

 Dagskipulagið var mjög ofarlega í umræðu kennara og stjórnenda, enda tók það 

breytingum eftir því sem á veturinn leið. “Það er svo rosalega mikið að gera að maður 

kemst ekkert í annað þróunarstarf en að endurskipuleggja dag fyrir dag og viku fyrir viku,” 

sagði einn kennarinn við mig í vetur. 

Orðið “stundatöflur” heyrðist sjaldan nefnt en rætt var um fasta tíma og verkefnatíma sem 

áður voru reyndar kallaðir opnir tímar. Í þátttökuathugun frá kennarafundi kom fram að 

nemendur misskildu hugtakið opnir tímar og litu á þá sem “frjálsa tíma”. Mér sýnist á 

þátttökuathugunum og niðurstöðum úr viðtölum eftir skólaárið að þeir séu öxull sem 

annað skipulag snúist í kringum. Kennari sagði:  
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Það þarf líka að passa að allir komist í verkefnatímana en ekki eins og 
var í vetur að sumir nemendur voru eiginlega alltaf bundnir í öðrum 
tímum. Og svo þurfa sem flestir kennarar að vera á lausu.  

Daglegt skipulag skólans var endurskoðað öðru hverju yfir starfsárið. Umræða um 

breytingar og endurskipulag virtist reist á sannfæringu skólafólksins um að 

hugmyndafræðin skilaði því réttar leiðir. Þessi sannfæring birtist meðal annars í vilja til 

endurskoðunar og að koma til móts við nemendur hverju sinni, eins og fram kom hjá 

kennara: 

Maður er að hitta krakka sem eru með námsörðugleika og eru latir og 
þetta kerfi býður upp á að þeim sé sinnt betur, að maður geti sett þá 
svolítið í gjörgæslu. Þau sem þurfa meira aðhald, þau eru hér með meira 
af skilum.  

Skólastjórnendur sögðust fylgjast vel með útfærslu á hugmyndafræði skólans og 

kennsluaðferðum. Bæði skólameistari og aðstoðarskólameistari kenndu nokkra áfanga 

fyrsta starfsárið og voru í nánu samstarfi við umsjónarkennara, að sögn beggja aðila. 

Þetta fellur vel að kenningum um leiðtoga í breytingastarfi sem fram koma í kafla 2.3.1. 

Skólastjórnandi vildi meina að umsjónarkerfið þarfnaðist endurskoðunar og sagði: 

Yngstu nemendur með minnstan námsáhuga fái styrkari umsjón. Það 
sem þarf að endurskoða mest. Þetta kerfi hentar fyrir góða nemendur og 
oftast eldri nemendur. Endurskoða umsjón og tímafjöldann fyrir þá sem 
eru ekki mjög góðir námsmenn, hægferð og fornám. Kerfið ætti að vera 
svona fyrir góða nemendur og eldri.  

Mjög eindreginn vilji um öflugt umsjónarkerfi kom beint fram í gögnum frá átta 

þátttakendum, foreldrum og kennurum, og allir nema einn af sextán þátttakendum höfðu 

eitthvað um það að segja.  

Þátttakendum var ofarlega í huga að miðað við hugmyndafræði skólans yrði að vera 

öflugur stuðningur við nemendur. Dagleg umsjón og námsráðgjöf til að skipuleggja 

dreifnám var umrædd meðal þátttakenda. Daglegt skipulag fastra stunda nemenda og 

kennara var í stöðugri endurskoðun eins og fram kom við úrvinnslu gagna. 

 

Í kafla 4.2 hefur verið gerð grein fyrir öðru meginþema niðurstaðna, um dreifnám. Drög 

hafa verið lögð að hefðum í skólanum og leikreglum í daglegu starfi. Í kaflanum hefur 

verið leitast við að sýna hvernig þátttakendur töldu að gengið hefði á fyrsta starfsári að 

fara ótroðnar slóðir og vinna með leikreglur sem hugmyndafræði skólans tók á. Í 

gögnunum kom fram að dreifnám er talið opna ný tækifæri í kennslu og námi. Öflugt 

umsjónarkerfi og námsráðgjöf voru talin forsenda þess að nemendum tækist að höndla 

breytta vinnuhætti sem krefjast sjálfstæðis og skipulags.  

Daglegt líf í skólanum er viðfangsefni næsta kafla. Hvaða skoðanir höfðu þátttakendur á 

samfelldum vinnudegi og viðveru í skólabyggingunni? Hvaða augum litu þeir notkun 
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fartölva og upplýsingakerfa? Fannst þeim gamlar leikreglur hunsaðar og nýjar hefðir 

skapaðar? 

4.3 “Alls konar aðrar útfærslur” 

Hér á eftir verða skoðaðar niðurstöður um vinnudaginn í skólanum vegna þess að gögnin 

sýna að allir þátttakendur höfðu skoðanir en misjafnt um málið að segja. Gerð verður 

grein fyrir niðurstöðum um gildi upplýsingatækni til að auðvelda samvinnu og hvernig 

skólahúsnæðið myndar ramma um skólastarfið. Hjá skólameistara kom fram að:  

Teikningarnar sýna alls konar aðrar útfærslur en í hefðbundnum skólum 
svo byggingin henti námsaðferðunum. Enda er hún samnefnari fyrir starf 
og hugmyndafræði skólans. 

Í rannsókninni leitaðist ég við að skilgreina þær leikreglur daglegra starfshátta í 

framhaldsskólum sem reynt hefur verið að eiga við. Eins og fram kemur hjá Tyack og 

Cuban (1995, kafli 2.3.1 hér) er enginn algildur mælikvarði til um leikreglur en þær 

byggjast á hefðum sem farið er eftir og eru lífseigar. Í töflu 7 kemur fram hvaða leikreglur 

daglegra starfshátta var reynt að hunsa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Til að stytta mál 

mitt, og til einföldunar, hef ég sett fram að annaðhvort hafi gengið, eða ekki gengið, að 

fara gegn hefðbundnum leikreglum. Ég vil undirstrika að ekki má taka merkingu orðanna 

of bókstaflega vegna þess að þótt breytingar hafi gengið er ekki þar með sagt að það hafi 

gerst hnökralaust. Hér er viðmiðun orðanna það sem við er átt.  

 

Leikreglur daglegra starfshátta 
sem hugmyndafræðin tók á 

Hvernig gekk  Niðurstöður og 
framtíðaráform 

Notkun námsstjórnunarkerfa á 
Neti til að halda utan um kennslu.  

Virk notkun 
skólastjórnunarkerfisins Innu, sem 
er í flestum framhaldsskólum. 

Notkun annarra miðla til 
upplýsinga. 

Gekk að mestu leyti:  

Vaxandi ánægja eftir því sem leið 
á veturinn.  

Fastir kennarar skipulögðu nám 
og kennslu gegnum 
námsstjórnunarkerfi. 

Allir kennarar höfðu aðgang að 
skólastjórnunarkerfi. 

Gekk ekki alveg upp: 

Notkun vefs skólans sem 
upplýsingamiðils.  

Einn kennari með upplýsingar á 
vef skólans. 

Notkun bloggkerfis gekk ekki upp.  

 

Kennarar ætla að læra 
betur á 
námsstjórnunarkerfið og 
nota það til hins ýtrasta. 

 

Almennt voru ekki 
upplýsingar frá 
kennurum á vef skólans 
en því stendur til að 
breyta. 

Auka á notkun skólavefs 
til upplýsinga. 

 

Annað kerfi en blogg 
verður tekið upp fyrir 
nemendavefsíður. 

7–8 tíma vinnudagur. Gekk: 

Rútur fram og til baka 

Nemendur lærðu í skólanum. 

Þátttakendur höfðu skoðanir á 
hvenær ætti að byrja og hætta. 

 

Mikil umræða um 
skólaakstur.  
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Fjarvistarskráningar ekki notaðar 
sem viðmiðun um ástundun. 

Gekk: 

Verkefnaskil og vinna í Netkerfi 
var notað sem viðmiðun við 
ástundun. 

Kennarar töldu 
mætingarskráningu óþarfa. 

Efla á umsjónarkerfi til að 
gripið verði í taumana 
þegar nemendur fara að 
slaka á.  

Efld verður skráning um 
ástundun í 
skólastjórnunarkerfi 
þannig að upplýsingar 
verði aðgengilegar 
umsjónarkennurum. 

Félagslífið, einkum á daginn. Gekk hægt. 

Nemendur fengu ekki aðstöðu 
sína fyrr en við vetrarlok.  

Nemendur fá stuðning til 
að efla félagslíf í 
skólanum. 

Álitið að ferðir verði 
auðveldari þegar 
meðalaldur nemenda 
hækkar og fleiri verða á 
eigin bílum. 

Engin ný skólabygging. 

Kostnaður yrði óverulegur og mun 
minni en í hefðbundnum skólum. 
Nýta mætti byggingar sem fyrir 
væru á svæðinu. 

Gekk ekki. 

Hugmyndir í upphafi um að hafa 
skólann í kirkjum, 
safnaðarheimilum, félagsheimilum 
hugnuðust heimamönnum ekki. 

Byggð var skólabygging sem þykir 
glæsileg og nauðsynleg.  

 

Stærð og kostnaður 
reiknaður eins og í 
hefðbundnum skólum. 

Heildarstærð varð 
umfram útreikning fyrir 
rekstrarkostnað. Talið að 
muni nýtast innan 
tveggja ára. Þá fari 
nemendafjöldi fram úr 
áætlun húsnæðisþarfar. 

Kennarar verði ekki með hópa í 
kennslustofum. 

Gekk. 

Á óvart kom hve kennurum og 
nemendum líkaði vel við opnu 
rýmin. 

Verklegar greinar í lokuðu rýmin. 

Glugga–kennslustofa mjög oft auð 
og ekki sótt í hana. 

Litlu hópvinnurýmin of köld eða 
heit. 

Ekki ástæða til að hafa 
hefðbundnar skólastofur 
að mati þátttakenda. 

Töflur og glærusýningar 
óþarfar að mati annarra 
en stundakennara sem 
munu fá leiðbeiningar um 
breytta kennsluhætti. 

Ekki yrðu reist skilrúm í opnum 
rýmum. 

Gekk ekki. 

Skilrúm notuð í stærsta rýminu til 
að afmarka vinnusvæði og til að 
deyfa hljóð. 

Virðast ekki loka mikið 
af. Kennarar sjá áfram 
yfir salinn og geta gengið 
að nemendum. 

Stefnt að því að skilrúmin 
verði áfram. 

Mötuneyti. Gekk. 

Sófar og borð, flygill og 
samkomusvæði.  

Nemendur borða í hádeginu í 
skólanum og mötuneytið notað 
sem vinnuaðstaða. 

Stefnt að áframhaldi á 
sama fyrirkomulagi. 

Tafla 7. Leikreglur daglegra starfshátta sem reynt var að hunsa.  

Í þessum kafla kemur fram hver svörin við spurningum um leikreglur daglegra starfshátta 

urðu á grundvelli gagnanna. Fyrst verður skoðuð umræða um mætingartíma og viðveru 

sem varð áberandi í gögnunum.  
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4.3.1 “Heim eftir samfelldan vinnudag” 

Skoðanir þátttakenda á viðverutíma í skólanum: hvenær yrði mætt og hvenær hætt, hvað 

yrði gert og hvernig, komu á óvart. Afgerandi niðurstöður voru um þessa þætti í skipulagi 

skólastarfsins. Flestir heimamenn, eða níu af tíu, tóku málið upp að eigin frumkvæði sem 

gæti verið vegna þess að markvisst var unnið með hugmyndir um vinnudag meðan á 

undirbúningi stóð eins og fram kemur í 2. kafla.  

Í gögnunum má einnig sjá að viðverutími í skólahúsnæðinu varð talsvert umræðuefni í 

bæjarfélögunum eftir kynningarfundi með skólameistara og skólanefnd vorið 2004. Þar 

voru kynntar hugmyndir um samfelldan vinnudag í skólanum þar sem gert var ráð fyrir að 

nemendur þyrftu sem minnst að læra eftir að skóladegi lyki. Gögnin sýndu áhuga á að við 

þessar hugmyndir yrði staðið, eða eins og foreldri sagði: 

Mér finnst frábært að krakkarnir komi bara heim eftir samfelldan vinnudag 
eins og við hin. Og það er líka gott að þau geti lært í skólanum og fengið 
hjálp frá kennurum. Ég vona að þetta verði þannig. 

”Svona stimpilklukka” 

Heimamenn voru með mótaðar skoðanir á hvernig vinnudagur í skólanum ætti að vera og 

töldu allir sjö til átta tíma hæfilega. Hins vegar voru skiptar skoðanir á hvenær skóladagur 

ætti að hefjast eða ljúka og vildu níu af tíu ýmist meina að nemendur ættu að mæta 

seinna eða fara fyrr heim á daginn. Þátttakandi úr starfsliði skólans sagðist sjá fyrir sér 

fast skipulag á viðveru án þess að mæting væri notuð sem aðhaldstæki eins og í 

hefðbundnum framhaldsskólum: 

Það er erfitt að sjá fjarvistarskráningu fyrir sér í svona kerfi. Það verður 
bara að vera ákveðið viðveruskipulag og svo verður að nota þannig 
kennsluaðferðir að það sé alveg augljóst hverjir eru að fylgjast með. Það 
verður aðhaldstækið því það verður í svona kerfi. 

Skólastjórnendur veltu vinnudegi nemenda fyrir sér út frá hugmyndafræðinni sem þeir 

sögðu hafa “byggst á bjartsýni frumkvöðlanna”. Þeir héldu fram að gleymst hefði að í 

öllum framhaldsskólum eru nemendur sem ekki koma í raun og veru af frjálsum vilja og í 

hugmyndafræðinni skíni í gegn að: “Nemendur verða svo ánægðir að fá að koma í 

skólann að þeir keppast við að læra öllum stundum.” 

Vinnudagur og viðveruskylda var eitt af því sem stjórnendur gengu frá áður en kennarar 

komu til starfa við skólann. Stjórnendur reyndu að sjá fyrir sér hvernig samfelldur 

vinnudagur, með fáum föstum viðverutímum hjá einstöku kennurum, yrði í framkvæmd. 

Mætingarreglur eru yfirleitt taldar nauðsynlegar í framhaldsskólum og voru íhugunarefni 

stjórnenda en annar þeirra sagði áður en skólinn hófst:  

Það er auðvitað ætlast til þess að þau mæti í skólann og ég held að við 
munum hafa það þannig að þau skrái sig inn á morgnana og út á kvöldin. 
Svona stimpilklukka. Við ætlum okkur að hafa svona 
aðgangsstýringarkerfi þar sem þau eru með kort sem þau lesa inn í 
húsið. Og að aðhaldið að öðru leyti komi í gegnum ástundunina og 
verkefnaskilin og sem sagt umsjónarkennarana. Ég held við munum 
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reyna þetta svona því það myndi æra óstöðugan að reyna að eltast við 
hverjir áttu að mæta í opnu tímana og hverjir ekki.  

Stimpilklukkan varð ekki að veruleika og kennarar vildu sjá til hvort slíkt eftirlit þyrfti á 

staðnum. Þegar á veruleikann reyndi fannst þeim ekki nauðsynlegt að hafa áhyggjur af 

mætingu nemenda. Eftirfylgni var talin ganga vel með notkun námsstjórnunarkerfis þar 

sem fylgst er með verkefnaskilum og virkni nemenda, eða eins og kennari sagði:  

Mér finnst ekkert mál hvort nemandi er á staðnum eða ekki því í 
námsstjórnunarkerfinu get ég séð hvað hann hefur mikið verið inni, hvort 
hann hafi tekið þátt í hópvinnu og skilað verkefnum.  

Þrátt fyrir þessar skoðanir kennara og stjórnenda heyrði ég á heimafólki einhvern titring 

sem bendir til að nemendur eigi það til að stinga af, eða eins og foreldri sagði: 

Foreldrar eru með áhyggjur af því að krakkarnir í Grundarfirði komist 
kannski upp með að slugsa meira en hinir. Þeir eru kannski komnir heim 
snemma og sumir foreldrar tala um að þeir komist upp með að vera á 
vafri um bæinn.  

Ég bar þetta sjónarmið undir stjórnendur eftir fyrsta skólaárið og í ljós kom að þeim var 

vandinn ljós. Þeir sögðu hins vegar að hefðbundið mætingarkerfi með skráningu á 

klukkustundarfresti, eins og tíðkast í framhaldsskólum, væri andstætt þeim vinnubrögðum 

sem væru að þróast í skólanum og ”stefnir í að verða aðalsmerki okkar”. Stjórnendur 

töldu að frelsi til náms krefðist sjálfstæðis og aga sem nemendur væru ekki þjálfaðir í og 

sagði annar þeirra: 

Þetta kerfi hentar fyrir góða nemendur og oftast eldri nemendur. Kerfið 
hentar vel fyrir þá. En við þurfum að endurskoða umsjón og tímafjöldann 
fyrir þá sem eru ekki mjög góðir námsmenn, hægferð og fornám. 

"Skólabíllinn er flókinn og dýr póstur” 

Tveir skólabílar aka nemendum í og úr skóla, annar að austan en hinn að vestan: 

Nemendur leggja af stað klukkan átta á morgnana og fara til baka frá skólanum klukkan 

hálffjögur. Umræðu um þetta fyrirkomulag var ekki að finna í gögnum frá aðfluttum 

þátttakendum en flestir heimamenn viðra hana í viðtölum, bæði fyrir og eftir fyrsta 

skólaárið og einnig í þátttökuathugunum.  

Foreldri sagði að það ættu að vera forréttindi framhaldsskólanema að þurfa ekki að fara 

jafn snemma af stað og þegar þeir voru í grunnskóla: “Dóttur minni finnst fúlt að þurfa að 

bíða eftir rútunni meðan grunnskólakrakkarnir eru á leið í skólann.” Annað sagði að 

nemendur yrðu að komast snemma heim úr skólanum til að geta stundað íþróttir: “Eitt af 

því sem hægt verður að efla í bæjunum þegar unga fólkið verður áfram heima eru einmitt 

íþróttirnar,” sagði skólanefndarfulltrúi og hafði áhyggjur af að losaragangur gæti komist á í 

skólanum seinni hluta dags. Margir væru á eigin bílum og myndu drífa sig heim til að geta 

borðað og hvílst áður en farið yrði á æfingu. Þetta er í anda umfjöllunar í kafla 2.3.3 þar 

sem fram kom að samfélagið vildi gjarnan hafa afgerandi áhrif á daglegan skólatíma.  
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Í þátttökuathugunum kom fram að ekki reyndist mögulegt að framfylgja 

hugmyndafræðinni um samfelldan átta tíma skóladag ”og meira að segja er erfitt að ná 

sjö tímum” sagði skólastjórnandi. Nemendur þyrftu að vera komnir heim til sín um 

kaffileytið til að komast í tónlistarnám, íþróttir eða annað sem þeir stunda utan skóla og: 

“Sum þeirra reyna að ná sér í far heim áður en skólabíllinn leggur af stað.” Einnig kom 

fram að um áramót var ákveðið að breyta dagskipulagi og ljúka hverjum vinnudegi með 

föstum tímum hjá kennurum til þess að nemendur hyrfu ekki úr skólanum. Eftir skólaárið 

kom í ljós að meiri festa hefði náðst í viðveru eftir breytingar. 

“Hræra nemendum saman” 

Félagslífið er nátengt skólabílnum og lýstu sjö þátttakendur áhyggjum af því að skólinn 

tæmdist þegar bíllinn færi enda ekki um aðrar ferðir að ræða þótt nemendur vildu vera 

áfram í skólanum. Í þátttökuathugunum kom fram að nemendur kvörtuðu undan því að 

ekki væru fleiri ferðir síðar um daginn eða á kvöldin. Slíkt hefði bara stöku sinnum gerst. 

Um þær mundir sem skólinn hófst sagði skólanefndarfulltrúi:  

Það þarf að leggja enn þá meira í það að hræra nemendum saman, eða 
tíminn mun kannski vinna með okkur. En ég held að sveitarfélögin, eða 
afmörkuðu samfélögin eins og þau eru hérna, þurfi að vinna vel að þessu 
máli og styðja við skólann svo vel takist til.  

Fyrsta veturinn kom í ljós að allar uppákomur í skólanum eru honum dýrar vegna 

akstursins. Og einnig hefur komið fram að skólabíllinn er dýr liður hjá sveitarfélögunum og 

eitt af því sem þarf að leysa á nýjan hátt í ljósi reynslunnar. Skólanefndarfulltrúi sagði: 

Fjarlægðin er vandamál sem við verðum að finna lausn á. Skólabíllinn er 
flókinn og dýr póstur, bæði fyrir skólann og fyrir sveitarfélögin. En hann 
má ekki stjórna of miklu og alls ekki hamla félagslífinu. Í þessu þurfa allir 
sem koma að skólanum að leggjast á eitt.  

Í undirbúningsvinnu skólans lagði heimafólk áherslu á að hugmyndafræðin tæki á 

aðstöðu nemenda til að stunda félagslíf sem einn hópur, án aðgreiningar bæjarfélaga. 

Verkefnisstjóri sagði: 

Við hönnun skólahúsnæðisins naut þörf fyrir félagsaðstöðu nemenda 
sérstöðu enda komu 9. og 10. bekkingar grunnskólanna að 
undirbúningsstarfinu. 

 Í umfjöllun um skólabygginguna, í kafla 2.1.1, kom fram að sérstaklega var hugað að 

aðstöðu nemenda til þess að þeir ættu sem besta möguleika á að undirbúa ýmsa viðburði 

í skólanum. Í þátttökuathugunum kom fram að nemendafélagið hefði ekki verið mjög virkt 

og lítið unnið í skólanum sjálfum en skólameistari sagði aðspurð: 

Þau fengu aðstöðuna ekki fyrr en eftir áramót og hafa bara ekki náð að 
koma sér almennilega fyrir en við tökum á þessu í haust. Þá verður 
aðstaðan orðin hugguleg og þá verðum við vonandi búin að finna leiðir út 
úr akstursmálunum.  
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Að skólaárinu liðnu sagði skólameistari að fyrsta veturinn hefði margt áunnist í 

félagsmálum þrátt fyrir að allir nemendur í stjórn hefðu verið nýir og óreyndir og að hún 

vonaðist til að annað skólaárið yrði nemendafélaginu hagstætt. 

“Bara eins og þau séu komin heim til sín” 

Í viðtölum nefndu sex þátttakendur að föst viðvera yngri nemenda væri nauðsynleg og tólf 

þátttakendur töluðu um að best væri fyrir sem flesta að ljúka vinnudeginum í skólanum. 

Þannig gætu nemendur leitað til kennara ef þeir væru í vandræðum með einhver atriði og 

á móti gætu kennarar einnig gengið um og fylgst með þeim nemendum sem ekki væru 

búnir að skila heimavinnu. Kennari lýsti fyrirkomulaginu þannig:  

Svo koma heilu tímarnir þar sem þau eiga ekki að vera neins staðar 
heldur bara eins og þau séu komin heim til sín að læra. Þá eru þau 
náttúrlega á svolítið fríu svæði.  

Krafa virðist vera um öfluga notkun upplýsingatækni til náms og samskipta í skólanum og 

heima fyrir. Í þátttökuathugunum sést að stöku nemendur telja sig allt eins geta lært 

heima eins og í skólanum. Þó kom fram að flestir eru ánægðari ef þeim tekst að ljúka sem 

mestu af heimalærdómi á þeim tíma sem þeir eru í skólanum. Við greiningu gagna kom í 

ljós að heimamönnum var mjög hugleikið að skóladagurinn yrði samfelldur vinnudagur en 

hins vegar greindi þá á um hvort mæta ætti seint eða koma snemma heim. Tveir 

þátttakendur sögðu eftir skólaárið að breyta þyrfti skólareglum þannig að “sama gildi fyrir 

alla” og áttu við að Grundfirðingar og þeir sem væru á bíl ættu það til að hverfa úr 

skólanum á miðjum degi. Þeir voru hins vegar ekki sammála um hvernig reglurnar ættu 

að vera: Annar sagði að allir ættu að fá að fara heim úr skólanum þegar þeir vildu en hinn 

sagði að allir ættu að vera í skólanum fullan vinnudag. 

Eftir umfjöllun um samfelldan skóladag, sem ekki er auðveldur í framkvæmd vegna 

kostnaðar og ólíkra óska, held ég yfir í niðurstöður um notkun upplýsingatækni sem 

skapar samfellu og heild í skólastarfið á annan hátt en vinnudagurinn í skólanum.  

4.3.2 ”Kerfin eru æðisleg” 

Notkun samskiptatækni til samskipta við foreldra og samfélagið í heild var til umræðu hjá 

tólf af sextán þátttakendum. Töldu þeir að hún gæti nýst í félagslífi eða til að bindast 

vináttuböndum milli bæjarfélaga. Þátttakendur komu auga á fjölbreytileika í 

námstækifærum sem fengist með nýtingu upplýsingatækni til samvinnu.  

Umræða um útfærslu á notkun upplýsingatækni í gögnum sem aflað var áður en skólinn 

hófst var einungis til staðar hjá skólastjórnendum. Hins vegar var umræðan mikil eftir að 

skólanum lauk og virtist sjálfsagður hluti umfjöllunar um skólann hjá 14 þátttakendum. 

Kennarar sem litu yfir fyrsta starfsárið voru sammála um að þeir þyrftu að auka samvinnu 

sín á milli í gegnum námsstjórnunarkerfi og skólastjórnunarkerfi. Við hæfi er að hafa orð 

kennara í lokaviðtali sem samnefnara fyrir niðurstöðu umræðunnar eftir að skólaárinu 

lauk: ”Kerfin eru æðisleg þegar maður kann á þau.”  
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”Kviknaði á perunni” 

Öllum kennurum skólans var ætlað að nota námsstjórnunarkerfi til að miðla námsefni og 

halda utan um ástundun nemenda eins og fram kom í 2. kafla. Þeir færa síðan 

upplýsingar úr þessu kerfi yfir í skólastjórnunarkerfi sem meðal annars er notað fyrir 

nemendabókhald og námsferla. Hluta af upplýsingum sem þar eru hafa meðal annars 

foreldrar aðgang að. Engin umræða sést um þessi kerfi í gögnunum fyrr en í 

þátttökuathugunum, þegar líða tók á skólaárið, og í viðtölum vorsins. Þá sagði kennari:  

Okkur var kennt á námsstjórnunarkerfið í fyrrasumar og maður bara 
dembdi sér í þetta. En í raun og veru kunni maður ekkert á alla 
möguleikana fyrr en leið á veturinn. Og svo varð bara stundum ljós, það 
bara kviknaði á perunni, og þá varð svo margt fljótlegra og auðveldara.  

Þörfin fyrir námskeið og handbækur til að nota kerfin kom fram í gögnum vorsins. 

Kennarar og stjórnendur voru sammála um nauðsyn þess að gefa sér tíma til að setjast 

saman og miðla þekkingu á hvernig nýta megi kerfin á sem bestan máta.  

Áhyggjur af einangrun kennara í smáum skólum mátti sjá í gögnunum en flestir voru 

bjartsýnir á að skipulag skólans myndi girða fyrir vandann. Ávinningur var talinn af 

samvinnu við dreifkennara utan skólans, hvort sem þeir kæmu oft eða sjaldan á staðinn. 

Heimamaður, sem hefur verið grunnskólakennari í mörg ár, var með væntingar um 

faglegt samstarf:  

Ég held að það þurfi að leggja áherslu á mikla samvinnu kennara. Af því 
að þetta er svo lítill skóli, það er bara einn íslenskukennari og einn 
sögukennari. Og það er svolítið erfitt að halda uppi svona samvinnu.  

Í þátttökuathugunum kemur fram að heimsóknir dreifkennara þóttu efla kennslufræðilegar 

umræður og kveikja ýmsar nýjar hugmyndir varðandi útfærslu dreifnámsins. Þessir 

kennarar komu sumir hverjir í skólann öðru hverju fyrsta skólaárið en nýttu 

námsstjórnunarkerfið mismikið. Í gögnunum kom fram að stefnt væri að skipulögðu 

samstarfi og sameiginlegum námskeiðum á næsta skólaári og að allir kennarar notuðu 

sama kerfið.  

”Þá gætu foreldrar séð” 

Átta þátttakendur veltu notkun upplýsingatækni til samskipta við foreldra fyrir sér. Áður en 

skólinn hófst sýndu foreldrar málinu áhuga en höfðu óljósar hugmyndir um hvernig 

samskiptin yrðu. Vefurinn var nefndur sem þarfur upplýsingamiðill og kvartaði foreldri þá 

yfir að hann væri ekki kominn í gagnið. Kennari sagði skömmu eftir að skólinn byrjaði:  

Við ætluðum að nota bloggið meira, bæði sjálf og með nemendum, því 
þá gætu foreldrar séð hvað við erum að gera. En það bara hefur ekki 
komist almennilega í gang … en ég held við hljótum að gera eitthvað eftir 
miðannarprófin.  

Kennarar nefndu samskipti við foreldra í þátttökuathugunum og einnig eftir að skólaári 

lauk. Umræðan beindist fyrst og fremst að hvernig nýta mætti tæknina til samskipta vegna 
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þess að foreldrar færu lítið inn á upplýsingakerfin. Ekki kom meira fram um að þeir notuðu 

blogg eða annað á vefnum til samskipta og miðlunar á vetrarstarfinu. 

Eftir fyrsta skólaárið kom fram hjá tveimur foreldrum að þeim fannst vanta meira af 

fréttum á vef skólans. Einnig fannst þeim vanta að félagslífið yrði ”sýnilegt í tölvutæku 

formi”, eins og annað þeirra komst að orði. Í viðtali við skólastjórnanda, eftir veturinn, kom 

einmitt fram að lögð hefði verið áhersla á að hafa upplýsingar og reglur á vefnum en 

sökum anna hefðu fréttaskrif mætt afgangi:  

Fréttahluti vefsins má vera meira lifandi og við erum búin að finna leið til 
að svo verði næsta ár. Einnig verður unnið að vef nemendafélagsins sem 
bara var ekki tími til að gera í vetur.  

Skólanefndarfulltrúar nefndu ekkert um tæknina og samskipti eftir fyrsta skólaárið en 

höfðu almennari áhyggjur af kynningarstarfi vegna næstu árganga. Í þátttökuathugunum 

vetrarins kom fram að haldnir voru kynningarfundir í skólanum sem ekki voru vel sóttir.  

Víða í gögnunum frá undirbúningsstarfinu og frá skólanefndarfulltrúum áður en skólinn 

hófst kom fram að velvilji og ánægja foreldra sé ein af grundvallarstoðum skólans. Eitt 

þeirra nefndi eftir fyrsta skólaárið að skólinn hefði mátt gera meira af því að ”laða foreldra 

í hús”  því að ekki dygði að halda stöku foreldrafundi og “fínt væri að nota Netið meira”.  

Skipulögð notkun upplýsingatækni þótti koma að góðum notum í innra starfi skólans. 

Fram kom að upplýsingar mættu vera meiri út á við, til foreldra og kynningar á skólanum. 

En nú verður haldið í umfjöllun sem tengdist skólahúsnæðinu.  

4.3.3 ”Kennslurýmið stærra en fótboltavöllur” 

Þegar fyrstu viðtöl við kennara voru tekin má segja að ákveðin spenna hafi ríkt í huga 

þeirra vegna kennslurýmis í skólanum. Þá voru veggir að rísa og byggingin enn fremur 

hráslagaleg. ”Mér sýnist kennslurýmið stærra en fótboltavöllur og velti fyrir mér hvernig 

vinnufriðurinn verður,” sagði einn þeirra. Við upphaf undirbúningsstarfsins komu svipuð 

sjónarmið fram en í gögnunum má sjá að allir sem einn skiptu um skoðun eftir vinnu með 

hönnuðum og kennslufræðingum.  

”Veggir upp úr hugmyndunum” 

Í öðrum kafla (2.1.1) kemur fram að nýbygging var talin nauðsynleg til að skólinn hlyti 

viðurkenningu samfélagsins. Byggingin var hönnuð eftir fyrirmyndum sem hópar, sem 

komu að undirbúningsvinnu skólans, höfðu kynnt sér eða höfðu hugmyndir um, og síðan 

skipulögð af sérfræðingum. Í gögnum frá verkefnisstjóranum kemur fram að hópurinn bjó 

til stór spjöld með áteiknuðum rýmisþörfum út frá hugmyndafræðinni. Hann sagði að þau 

hefðu síðan verið ”matreidd” fyrir arkitektana.  

Það var ótrúlegt að sjá teikningarnar þegar þær komu frá arkitektunum 
því það voru hreinlega komnir veggir upp úr hugmyndunum. Þeir breyttu 
grunnfletinum mjög lítið.  
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Í gögnunum kom fram að verkefnisstjóri lagði áherslu á að hugmyndafræði og hönnun 

byggingarinnar hefði ekki einungis snúist um nýjar kennsluaðferðir heldur hefðu 

félagslegar þarfir nemenda verið hafðar í fyrirrúmi. Útlit hússins hefði ekki komið til 

umræðu hjá undirbúningshópum að öðru leyti en því að of miklir gluggar gætu orðið 

fyrirstaða þar sem allir væru að rýna í tölvuskjái. Verkefnisstjóri ítrekaði að:  

Nemendur komu með tillögu að rýmum skólans sem voru í samræmi við 
niðurstöður sérfræðinganna. Allir lögðu áherslu á félagsaðstöðuna og að 
gott yrði að vera í skólanum allan daginn þannig að nám og félagslíf gæti 
blandast saman. Björt hvíldarrými, matsalur og íþróttaaðstaða, byggð á 
tækjum og tækni, var á spjöldum sem undirbúningshóparnir gerðu. 

Þegar ég talaði við verkefnisstjórann eftir að byggingin var vígð sagði hún: ”Þetta er eins 

og að ganga inn í spjöldin. Þetta er eins og eftir uppskrift og það hlýtur bara að takast að 

vinna eftir hugmyndafræðinni í þessu húsnæði.” Spjöldin má sjá á mynd 2 (bls. 14). 

”Skapa þverfaglega samvinnu” 

Kennarar skoðuðu teikningar að skólanum og bygginguna sjálfa um leið og þeir komu til 

starfa í júní, áður en skólinn hófst. Þá var búið að reisa veggi en ekki komið þak á allt 

húsið og samt ríkti bjartsýni í hópnum. ”Að geta verið á mismunandi stöðum að vinna 

saman í hópum,” sagði einn þeirra og annar bætti við: ”Þarna eru allar forsendur og 

aðstæður til að skapa þverfaglega samvinnu.” Gögnin sýna að kennarar voru spenntir 

fyrir opnum kennslurýmum og að ánægja með þau hélst eftir að vetrinum lauk.  

Hins vegar segja gögnin ekkert um samvinnu kennara, aðra en að þeir vinni saman við 

að aðstoða nemendur i vinnustundum sem einnig hafa verið kallaðir opnir tímar. Eftir 

skólaárið kom fram hjá einum kennara að:  

Öll stóra hugmyndin um að greinar vinni saman var ekki að virka. En 
hópvinna á Netinu er að virka og nemendur eru að ná því að vinna á 
Netinu. Aðferðin er að virka meðal nemenda en síður meðal kennara.  

Eftir veturinn bentu skólastjórnendur á að nýjungar í kennsluaðferðum og notkun 

upplýsingatækni í húsnæði, sem gjörbreyttist um miðjan vetur, hefðu reynt á allt starfsfólk. 

Fyrstu mánuði skólastarfsins var nemendaaðstaða, tækjasalur fyrir íþróttir, vinnuaðstaða 

kennara og anddyri notað til náms og kennslu, eins og fram kom í 2. kafla. Nokkrum 

skilrúmum var komið fyrir í stærri rýmum til að afmarka svæði og einn kennari sagði: 

Ég óttast skilrúmin. Að þeim verði komið upp í stóra salnum og allt stúkað 
af áður en við vitum. En ég vona samt ekki. Opin rými hafa bara ekki 
virkað í þeim grunnskólum og leikskólum sem ég veit um. 

Þegar húsnæðið var komið í fulla notkun voru kennarar og stjórnendur sáttir við skilrúmin. 

Einasta sem fram kemur í gögnunum er að þau virkuðu sem hljóðdeyfir og að gott væri 

að afmarka hópa innan þeirra. Kennari sagði: 

Ég sé fram á að við munum vinna meira sem heild næsta ár því þá 
verður þetta ekki eins mikil barátta frá degi til dags. Ég er að spá í að 
tengjast öðrum námsgreinum einhvern veginn. En samt ... er nú ekki búin 
að hugsa þetta alveg. 
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”Annaðhvort panta stofu eða labba bara og opna” 

Í þátttökuathugun og viðtölum frá lokum skólaársins kom í ljós almenn ánægja með að 

vinna í opnu kennslurými og kennarar sögðust ekki verða fyrir truflunum. Þeir sóttu hvorki 

í aflokaða stofu sem notuð er til verklegrar kennslu né í herbergi sem rúma minni hópa.  

Áður en skólinn hófst kom fram í gögnunum að nokkrir þátttakendur áttu von á að 

kennarar myndu slást um að fá afnot af lokuðum rýmum ákveðna tíma í viku. Kennari vildi 

meina að tvennt kæmi til greina og sagði: 

Annaðhvort að panta stofur eða labba bara og opna og sjá hvort þær eru 
uppteknar. Annaðhvort svoleiðis laust í reipunum eða að þú eigir alltaf 
stofu á ákveðnum tíma og getir gengið að henni. Það verður að vera 
rosalega ákveðið því annars verður slegist um stofurnar. 

Um eina kennslustofu er að ræða og er hún með glerveggjum við hlið kennslurýmisins 

þannig að auðvelt var að sjá hvort hún var í notkun. Í þátttökuathugunum kemur fram að 

hún var einatt ónotuð en stundum sá ég nokkra nemendur sitja þar og læra. Fleiri lokuð 

rými eru á svæðinu en þau eru minni, án glerveggja og hitastilling í þeim var ekki í lagi. 

Slagurinn um lokaðar stofur kom ekki upp á meðal fastra kennara og þátttökuathuganir 

sýndu að þeir notuðu hvorki töflur, sem eru á hjólum eins og skilrúmin, né skjávarpa og 

hvorki þeir né nemendur virtust þurfa algjöra ró til að vinna. Hins vegar kvörtuðu nokkrir 

stundakennarar um hávaða og í þátttökuathugun kom í ljós að þeir notuðu 

kennsluaðferðir sem byggjast á glærum, töflunotkun og fyrirlestrum. Í viðtali við 

skólameistara eftir skólaárið kom vandinn einnig fram: 

Í ljós hefur komið að námskeið eru nauðsynleg fyrir alla kennara sem 
vinna hérna. Annars vilja þeir vera í aflokuðum rýmum með töflu og 
skjávarpa. Næsta ár verður öllum veitt aðstoð við að breyta 
kennsluháttum en við vorum nefnilega ekki með námskeið í vetur fyrir 
stundakennara. Aðstoð virðist vera alveg nauðsynleg. 

Miðað við gögnin leituðu fastir kennarar ekki í lokuðu rýmin. Nemendur sóttust einnig eftir 

að vinna í opnu rýmunum en dreifðust um vinnusvæði bókasafns og í matsal þegar þeir 

voru ekki að vinna undir handleiðslu kennara. Lokuðu rýmin stóðu alltaf ónotuð þegar ég 

leit inn í þau nema af og til var verið að nota rými með glerveggjum sem er inn af 

aðalrýminu og einkum ætlað til verklegrar kennslu í raungreinum.  

 

Í kafla 4.3 hefur verið gerð grein fyrir þriðja meginþema niðurstaðna. Fram kom að 

skólahúsnæðið var talið styðja breytta kennsluhætti sem byggjast meðal annars á notkun 

námsstjórnarkerfa á Netinu og samfelldum vinnudegi. Þverfagleg vinna kennara hafði 

ekki komist á, notkun upplýsingakerfa stóð til að bæta og virkja félagslíf nemenda. 

Stundakennurum, sem ekki höfðu tekið þátt í skipulagi vetrarstarfsins, þótti aðstaðan 

ófullnægjandi fyrir hefðbundna kennslu. Fleira kom fram en þátttakendur úr röðum 

skólafólks voru fullvissir um að þeir myndu ekki hverfa aftur til fyrri kennsluhátta í 

skólastofu. 
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4.4 Þörfin, dreifnámið og daglegir starfshættir 

Niðurstöður greindust í þrjú meginþemu. Í fyrsta lagi var umræða um þörf fyrir skóla 

áberandi í gögnunum. Hvatinn sem lá að baki baráttu Snæfellinga fyrir framhaldsskóla og 

væntingar til hans voru umfjöllunarefni í fyrsta hluta niðurstaðna, en forsaga skólans er 

rakin í 2. kafla (2.1.1). Þörf fyrir framhaldsskóla hafði áhrif á undirbúningsstarfið og íbúar 

voru tilbúnir að taka þátt í nýbreytnistarfi svo framarlega sem skóli kæmi á svæðið. Þetta 

sjónarmið var áfram ríkjandi í rannsókninni.  

Í öðru lagi var umræða um hugmyndafræði skólans, dreifnám og nýjar leiðir í námi og 

kennslu, áberandi. Þar birtist viðhorf þátttakenda til nýrra hefða og skipulags sem er í 

samhljómi við rannsóknarspurningu um hvort greina mætti þætti sem hafa mikil áhrif á 

afdrif breytingastarfs. Spurningin byggðist á vangaveltum um hvað þurfi að vera til staðar 

innan og utan skólans til að um varanlegt fyrirkomulag breytinga geti orðið að ræða. 

Rannsóknarspurningin um hvernig hugmyndafræði breytist í nýjum skóla þegar 

veruleikinn blasir við í óhefðbundnu umhverfi vaknaði vegna þess að margt bendir til að 

ekki sé auðvelt að breyta venjum skóla (Fullan, 2001a og b; Tyack og Cuban, 1995; Tye, 

2000 og fleiri; kafli 2.3.1–2.3.4 hér). Vísbendingar eru þó um (Tye, 2000; kafli 2.3.3 hér) 

að hugmyndafræði í nýjum skóla sem er í óhefðbundnu umhverfi, bæði í innra starfi 

vegna húsnæðis, dreifnáms og samfellds vinnudags, og í ytra starfi vegna samvinnu 

sveitarfélaganna sem að honum standa, hafi möguleika á að festast í sessi. Til þess þarf 

samverkandi þætti sem komið verður að í umræðu.  

Í þriðja lagi snerist umræða um það sem ég valdi að kalla daglega starfshætti. Þar komu 

fram skoðanir þátttakenda á hvaða leikreglum þyrfti að víkja frá til að skólastarf breyttist 

þannig að dreifnám yrði að veruleika. Fyrri umræða um breytingastarf gaf vísbendingar 

um að nauðsynlegt yrði að víkja frá hefðbundnum leikreglum í daglegu starfi til að 

dreifnám yrði framkvæmanlegt og að skýrar leikreglur skóla séu nánast óbrjótanlegar 

(Christensen, 1997; Ellsworth, e.d.; Tyack og Cuban, 1995; Tye, 2000). Ég leitaði því í 

gögnunum að upplifun þátttakenda á daglegu skipulagi og kannaði hvaða leikreglur 

hefðbundins framhaldsskóla voru hunsaðar í skólanum og hverjar ekki. Einnig dró ég 

fram, í töflu 6 (bls. 62–63) og 7 (bls. 73–74), hvaða breytingar gengu upp að mestu leyti 

og hvaða síður miðað við það sem gögnin segja. 

Ekki er of oft minnt á að um fyrsta starfsár var að ræða og að breytingastarf þarf að fá 

tíma til að þróast. Eins og kom fram í kafla 2.3.1 er mat á hvernig til hafi tekist í 

nýbreytnistarfi skóla vandmeðfarið vegna þess að flestir mælikvarðar eru óraunhæfir. Eftir 

veturinn má greina leikreglur sem voru hunsaðar, eins og til dæmis mætingarreglur. 

Greina má að í uppsiglingu eru nýjar leikreglur um nám og kennslu vegna þess að 

kennarar voru sannfærðir um að þeir myndu halda áfram að þróa nýja starfshætti og 

aldrei aftur taka upp fyrri vinnubrögð. Að mestu leyti tókst að víkja frá hefðbundinni 

stundatöflu og fyrirlestraformi í opnum rýmum. Netkerfi voru notuð til að halda utan um 

nám, kennslu og samskipti. Dreifnám nemenda, hjá kennurum utan skólans, gekk einnig 
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nokkurn veginn. En staðbundinn stuðningur við þá, með umsjón og aðhaldi í svokölluðum 

vinnustundum, gekk ekki miðað við áætlun fyrr en leið á vorönn. Sjö tíma vinnudagur 

gekk eftir en félagslíf nemenda náði ekki að lifna innan þess tíma og skólinn var þeim ekki 

aðgengilegur á kvöldin. Kennarar gátu ekki sinnt þróunarstarfi eins og fyrirhugað var 

vegna álags sökum fjölda nemenda. Samkomulag náðist um breyttan ramma 

kjarasamninga sem tæki mið af skipulagi skólastarfsins en ekki um prófadaga miðað við 

framhaldsskólalög. Skólabyggingin fyrir dreifnámsskóla varð ekki ódýrari en í 

hefðbundnum skólum.  

Í síðasta hluta fjórða kafla verður umræða byggð á niðurstöðum og fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Þar geri ég grein fyrir þremur heimum sem ég tel að speglist í 

gögnunum: Ég kalla þá heim samfélags, nemenda og skólaskipulags. 

4.5 Umræða  

Hér eru svörin við rannsóknarspurningunum skoðuð í ljósi fræðilegra sjónarmiða um 

nýbreytnistarf og upphaflegra hugmynda um Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Leitast er við 

að draga lærdóm af rannsókninni en niðurstöður greindust í þrjú meginþemu: þörf, 

dreifnám og daglega starfshætti.  

Formlegur undirbúningur skólans hófst snemma árs 2003, skólameistari var ráðinn í 

árslok og smám saman komu aðstoðarstjórnendur, kennarar og annað starfsfólk til starfa. 

Skólinn tók síðan til starfa haustið 2004 í helmingi fyrirhugaðs húsnæðis með tvöfalt fleiri 

nemendum en reiknað hafði verið með. Fyrsta önnin var því sérstök en í janúar var allt 

kennslurými komið í notkun, í mars var farið að nota líkamsræktarsal og skömmu síðar 

fengu nemendur félagsaðstöðu. Á fyrsta starfsári gekk skólinn því í gegnum margs konar 

þróun og breytingar eins og við mátti búast, enda eðlilegt miðað við aðstæður. Í 

gögnunum glitti þó af og til í fullkomnunarkröfur hjá sumum aðstandenda skólans.  

Skipulag náms og kennslu miðaðist við samfelldan vinnudag í skólanum frá morgni. 

Sveigjanleiki var hafður í daglegu skipulagi til að mögulegt yrði fyrir stundakennara að 

koma öðru hverju og hitta nemendur. Einnig var gert ráð fyrir að nemendur hefðu 

möguleika á að mæta ekki á staðinn, ef á þyrfti að halda, með notkun Netsins hvar sem 

þeir væru staddir. Unnið var í opnum rýmum og fastar kennslustundir voru yfirleitt 

helmingi færri en algeng viðmið staðbundins náms segja til um. Nemendur og kennarar 

voru allir með fartölvur og unnu í gegnum námsstjórnunarkerfi sem var aðgengilegt á 

Netinu.  

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: Hvernig breytist hugmyndafræði að baki nýs 

skóla þegar veruleikinn blasir við í óhefðbundnu umhverfi? Frá hvaða leikreglum 

hefðbundins skólastarfs þarf að víkja til að hugmyndafræði skólans um dreifnám geti 

orðið að veruleika? Hvaða leikreglur er reynt að hunsa í Fjölbrautaskóla Snæfellinga? Er 

hægt að greina mikilvæga þætti sem hafa mikil áhrif á afdrif breytingastarfs? 
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Þegar ég skoðaði svörin við rannsóknarspurningunum í ljósi fræðilegra sjónarmiða um 

nýbreytnistarf og hugmynda um skólann komu fram myndir sem nú verða dregnar upp.  

Ólíkir heimar 

Í skólanum og umhverfi hans eru einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki sem hafa til hans 

mismunandi viðhorf og væntingar. Þar gilda lögmál sem starfsfólk og nemendur búa við 

en utan skólans er samfélag sem hann á tilvist sína undir. Nemendur búa utan skólans en 

tengjast honum í gegnum fleira en námið, svo sem vegna vináttubanda og félagslegra 

þarfa. Mér sýnist gögnin draga fram þrjá heima sem snúa að skólanum, umhverfið og 

nemendur en einnig heim sem  byggist á innra starfi skólans. Mér sýnist Fjölbrautaskóli 

Snæfellinga búa í öllum þessum heimum. Þess vegna tala ég nú um heim 

skólaskipulags, nemendaheim og samfélagsheim og ekki er um að villast að þeir skipta 

allir máli eins og við mátti búast.  

Þátttakendur í rannsókninni voru ýmist heimamenn á norðanverðu Snæfellsnesi eða 

aðfluttir, innan skólans eða í samfélaginu kringum hann og í mörgum ólíkum hlutverkum. 

Tilfinningar þeirra og skoðanir á þörfum, skólahefðum og daglegum starfsháttum birtast 

með mismunandi hætti eftir því í hvaða hlutverkum þeir eru og hvaða afstöðu þeir hafa til 

skólans. Þannig verða til heimar sem með samvirkni og samspili hafa stuðning hver af 

öðrum. Til dæmis má álykta að foreldrar sem almennt hafa jákvæða afstöðu til skólans 

veiti nýbreytnistarfi hans mikilvægan stuðning og það leiði áfram til keðjuverkandi 

samstöðu í samfélaginu. Gagnrýni er að sjálfsögðu nauðsynleg, þar sem nýbreytnistarf er 

ekki sjálfkrafa allt til bóta, en mikilvægt er að hún sé málefnaleg og byggð á þekkingu á 

skólastarfi. Ef samfélagið hefur hins vegar bjagaða mynd af skólanum, eða einhverju öðru 

sem honum tengist, getur það smitað út frá sér. Slíkt getur valdið misskilningi og haft áhrif 

á nemendur ekki síður en nýbreytnistarfið.  

Ég gerði tilraun til að teikna heimana upp, eins og sjá má á mynd 7. Hver spegilmynd, 

skólaskipulagsheimur, nemendaheimur og samfélagsheimur, hefur mismunandi 

sjónarhorn á skólann og sniðmengin sýna snertifleti þeirra.  
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Mynd 7: Heimar skólans.  

Heimur samfélagsins  

Mannlíf sveitarfélaga á norðanverðu Snæfellsnesi er mótað af hefðum, viðhorfum og 

sérkennum sem skapa leikreglur hvers þeirra um sig. Sameiginlega mynda þau heim 

samfélagsins sem að framhaldsskólanum stendur.  

Gögnin sýna að fulltrúar sveitarfélaganna álitu skólann ekki síst mikilvægan fyrir 

samfélagið til að skapa stöðugleika. Þeir litu á hann sem þjónustu við bæjarbúa og 

mikilvæga leið til að bæta búsetuskilyrði. Í töflum 2 og 3 (kafli 2) koma fram upplýsingar 

um fjölda nemenda á framhaldsskólaaldri og hlutfallslegar aðsóknarspár. Þótt skóli hafi 

margvíslegu hlutverki að gegna komu hugmyndir um það ekki fram í gögnunum, enda 

heldur til dæmis Labaree (1997) því fram að velferð og nám séu ekki endilega aðalatriðið 

í skólatengdum ákvörðunum (kafli 2.3.2 hér).  

Ljóst er af gögnunum að foreldrar telja framhaldsskólann veita þeim öryggistilfinningu og 

að fyrirhugað nám á fjarlægum stöðum hafi verið streituvaldur fyrir fjölskyldur. Þannig 

mætti segja að í samfélaginu sjáist eindreginn vilji til að hafa framhaldsskólanema áfram 

á heimilinu. Hins vegar má líta á málið frá öðru sjónarhorni og spyrja hvort hefð sé komin 

á brottflutning nemenda eftir grunnskóla, eða eftir fyrsta árs framhaldsdeild. Hugsanlega 

mætti spyrja hvort um leikreglu samfélags eða nemenda væri að ræða. Spyrja mætti 

hvort átök væru milli heima samfélagsins, sem foreldrar tilheyra, og nemenda að þessu 

leyti. Gögnin birta tilfinningar og skoðanir foreldra fremur en nemenda. Raddir þeirra 

komu í gegnum þátttökuathuganir en ekki viðtöl, og koma sjónarmið þeirra síðarnefndu 

því ekki jafn skýrt fram í þessari rannsókn. 

Mér virðist skóli og bygging eins og óaðskiljanleg samfella í hugum flestra. Þetta virtist 

yfirhöfuð ekki þurfa að ræða. Hér var skilningur hefðbundinn og þar með leikregla sem 

erfitt getur verið að hrófla við. Fljótlega á undirbúningstímanum voru hugmyndir um 

dreifða skólastarfsemi í húsnæði sem fyrir væri á svæðinu kveðnar í kútinn, eins og fram 

kom í 2. kafla, þótt hljómgrunnur hafi verið fyrir hugmyndum um dreifnám. Skólahús var 

hannað miðað við samfelldan vinnudag alla virka daga og lögð áhersla á aðgang að 

    Skólaskipulagsheimur 

Samfélagsheimur Nemendaheimur 
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öflugum þráðlausum Nettengingum. Fræðileg umræða um skólastarf miðast við starfsemi 

og skipulag innan skólabyggingar, eins og hugmyndafræði skólans tiltók (kafli 2.2.). Hins 

vegar var umræða ekki um nýtingu húsnæðis hér og þar eins og dreifð skólastarfsemi 

gæti hugsanlega gert. 

Heimamenn höfðu ákveðnar skoðanir á viðverutíma fyrir nemendur í skólanum, eins og 

fram kemur í niðurstöðum (kafli 4.3.1). Algengt er að samfélagið geri skólum erfitt fyrir í 

að breyta ramma kringum skóladag, eins og Tye (2000; kafli 2.3.3) bendir á, meðal 

annars vegna þess að foreldrar leggi áherslu á að fá að ráða tímaramma skólans. 

Leikreglur í heimi samfélagins segja til um tímasetningar og eru að mörgu leyti 

ósveigjanlegri en skólinn sjálfur gæti hugsað sér. Þar eru ýmis sjónarmið áhrifavaldar, 

eins og vinnutími foreldra, íþróttaiðkun og önnur tómstundaiðkun nemenda. Ef ekki verður 

komið til móts við óskir samfélagsins um viðverutíma í skólanum tel ég möguleika á að 

vandamálinu verði snúið upp á almenna óánægju með skólann sem erfitt geti orðið að 

henda reiður á. Þessa skoðun byggi ég á grundvelli fræðilegrar umræðu sem fram kemur 

í 2. kafla og viðhorfum sumra foreldra. 

Í Fjölbrautaskóla Snæfellinga varð skólatíminn ef til vill meira mál en í mörgum öðrum 

skólum vegna vegalengdar fyrir þá sem lengst eiga að fara. Samfélagið varð fyrir áhrifum 

af skólaakstrinum vegna kostnaðar sem af honum hlaust. Aksturinn hafði áhrif á skólann 

með því að innra starf markaðist í báða enda dagsins af skólabílnum og aukaferðir þurfti 

að greiða af rekstrarfé skólans eða sveitarfélögunum. Einnig hafði aksturinn áhrif á 

nemendur með því að skólabíllinn fór hvorki milli bæja á kvöldin né um helgar nema 

eitthvað sérstakt stæði til. Umræða um þörf og kostnað var áberandi hjá flestum 

þátttakendum. Vísbendingar komu fram um að vandi vegna skólaaksturs gæti valdið 

ágreiningi og haft áhrif á samheldni þeirra heima sem að skólanum standa. Þetta er eitt 

dæmi um þau öfl sem geta haft áhrif á stuðning og velvild en sjaldnast er reiknað með 

þegar skólastarf er skipulagt. 

Í gögnum sem aflað var meðal foreldra áður en skólinn hófst var áberandi umræða um 

hve mikill kostnaður hefði fylgt framhaldsskólanámi fjarri heimabyggð. Eftir skólaárið kom 

ekki fram nein umræða um kostnað frá foreldrum en hins vegar má segja að skólanefnd 

og stjórnendur hafi tekið við í því efni. Umræðan bendir til að með tilvísun í gagnkvæm 

tengsl menntunar og ábyrgðar ríkisins muni sveitarfélögin reyna að höfða til ríkis sem 

ábyrgðaraðila við rekstur skólans, eins og hefur verið bent á (Jón Torfi Jónasson, 2003; 

kafli 2.3.2 hér). Miðað við hvað umræða um skólaakstur var áberandi í gögnunum tel ég 

að um sé að ræða útgjaldalið sem styrkir til jöfnunar námskostnaðar taka ekki nægilega 

vel á. Leikreglur um akstur milli bæjarfélaga voru ekki fyrir hendi og hefðir í öðrum skólum 

á landsbyggðinni nýttust ekki sem fordæmi. Jafnvel getur svo farið að þetta verði 

vandamál þegar til lengdar lætur og nýjabrumið verður farið af breytingunum, eins og 

bæði Tyack og Cuban (1995) og einnig Tye (2000) hafa bent á (kafli 2.3.1 hér). 

Gögnin sýna að spenna hefur komið upp milli bæjarfélaganna varðandi atvinnu og 

þjónustu við skólann. Þau sýna einnig að samfélag skólans leitast við að forðast átök sem 
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geta valdið spennu milli bæjanna og ljóst er að leikreglur sem hingað til hafa gengið þurfa 

nú að laga sig að nýrri starfsemi. Áhrifaþættir á þróunarstarf eru margir, eins og Fullan 

(2001a og b) gerir grein fyrir, en miklu máli skiptir hvernig að breytingum er staðið og 

mikilvægt er að samfélagið sé jákvætt í garð skólans. Tye (2000) bendir á nokkrar leiðir 

sem taldar eru vænlegar til árangurs og koma hér fram í kafla 2.3.3. Á Snæfellsnesi hefur 

skólinn verið í tengslum við samfélagið, meðal annars vegna opnunarhátíða og 

umfjöllunar um ýmsa þætti í starfinu, vegna þess að hann er nýr á svæðinu.  

Mötuneyti er dæmi um rekstrarþátt sem getur valdið óánægju sem síðan yfirfærist á innra 

starf skólans og var rekstur þess boðinn út til að tryggja sátt um starfsemina. Á 

undirbúningstímanum var rætt um hvort bókasafn bæjarins gæti verið í skólahúsnæðinu 

en vikið var frá því, meðal annars til að forðast misræmi milli bæjarfélaganna. Hins vegar 

var ákveðið að hafa líkamsræktarsal í skólanum þannig staðsettan að hann gæti nýst 

almenningi utan skólatíma og voru hugmyndir um að reksturinn yrði boðinn út. Í ljósi 

blaðaskrifa um aðstöðuna má greina ótta við samkeppni sem hætta er á að leiði til 

óánægju í garð skólans (kafli 2.1.2 hér). Rannsóknir um breytingar í skólastarfi sýna að 

stuðningur samfélagins skiptir sköpum. Tyack og Cuban benda á mikilvægi jákvæðrar 

umræðu og að samfélagið taki virkan þátt í breytingum á skólastarfinu. Gagnrýni er þar 

með ekki slegin af heldur talin jákvæð, en lögð er áhersla á að hún sé málefnaleg. Tye 

leggur einnig áherslu á tengingu skólans við samfélagið og leggur til nokkrar leiðir (kafli 

2.3.3). Mér sýnist ljóst að hvers konar neikvæðni í garð skólans, þótt ræturnar felist í 

samfélaginu og varði skólann í raun veru ekki, geti haft afgerandi áhrif á hvernig fólk 

upplifi kennslu eða nám og þar með gæði skólans.  

Þegar skólinn var í undirbúningi lýstu atvinnurekendur á svæðinu eindregnum vilja til 

samstarfs um verklega starfsþjálfun eða kennslu eins og fram kemur í töflu 1 (bls.12). Í 

gögnunum má sjá vangaveltur um hvernig verklegu iðnnámi verði hagað þannig að um 

raunverulegan valkost sé að ræða. Þátttakendur gerðu sér grein fyrir hvernig dreifnámi 

yrði háttað en veltu fyrir sér aðkomu fyrirtækja að verklega þættinum. Miðað við umræðu í 

gögnunum finnst mér gildi verknáms vegsamað og velti fyrir mér hversu mikla þýðingu 

það hafi í samfélaginu. Stjórnendum var þörfin ljós og við endurskoðun eftir veturinn kom 

fram að stuðningur hafði fengist til að mæta kröfum nemenda og samfélags varðandi 

verklegar greinar í iðnnámi. Hvort þetta hafi komið að sök á fyrsta starfsári eða hvernig 

kröfunum yrði í raun sinnt er ekki ljóst út frá gögnum mínum.  

Metnaður foreldra og sveitarfélaga fyrir hönd skólans var mikill og einlægur. Jafnframt er 

ljóst að áhyggjur þeirra snertu ytri búning, ramma starfsins og ramma um daglegt líf 

nemenda. Einnig snerust áhyggjurnar um fjárhagslegar byrðar og samskipti milli ríkis, 

sveitarfélaga, skóla og foreldra, en nýstárlegt skólaform var ekkert aðalatriði. Þetta getur 

talist bæði málefnalegt og eðlilegt, en eftir á að hyggja tel ég að umræða um þessi mál, 

og tilfinning fyrir mikilvægi þeirra, hafi verið mjög vanmetin í umræðu um skipulag 

skólastarfsins í upphafi. Við sem tókum þátt í umræðunni frá byrjun hefðum ef til vill getað 
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verið næmari fyrir merkjum um þetta í samræðum við heimafólk. Þó ber að taka fram að í 

samstarfinu um skólann sýnist mér að ekki hafi komið upp nein óleysanleg vandamál.  

Gögnin sýna mjög margvíslegar væntingar um ávinning af skólahaldinu, meðal annars 

um uppbyggingu og breytingar á mannlífi, ásamt einhvers konar félagslegum samruna 

sem skólinn myndi skapa. Undirliggjandi gætu verið væntingar um að skólinn geti orðið 

hvati sem leiði til sameiningar sveitarfélaganna, en örugglega að hann geti leitt til tryggari 

og öflugri uppbyggingar á svæðinu. Þessar væntingar stangast alls ekki á við hugmyndir 

þeirra sem stóðu að mótun skólahugmyndarinnar en mér virðist samt að þær séu af 

öðrum toga og styðji ekki við þá hugmyndafræði sem réð ferðinni í þeim mæli sem búist 

var við.  

Hugur heimafólks snerist um annað en hugmyndir skólafólksins, þótt ég ítreki að ekki var 

í sjálfu sér um andstæðar hugmyndir að ræða. Umræða um nýbreytnistarf (kafli 2.3.1) 

lætur að því liggja að sjónarmið skólaumhverfis, foreldra, sveitarstjórna eða annarra sem 

skólann varða, skipti máli og hafi verið vanrækt í þróunarstarfi skóla. Rannsóknin 

staðfesti sjónarmið fræðanna sem ég tel að taka þurfi mið af meðan hugmyndafræði 

skólans er að festa sig í vitund samfélagsins. Væntingar þátttakenda endurspeglast í 

fræðilegri umræðu, Tye (2000) og Labraree (2005), og sýnist mér að vegna hlutskiptis 

sem brautryðjanda megi skólinn búast við mótlæti sem á stundum tengist 

samfélagsþáttum sem í sjálfu sér eiga fátt sammerkt með innra starfi hans.  

Í ljósi niðurstaðna tel ég að við stofnsetningu nýstárlegs skóla í tilteknu samfélagi, af því 

tagi sem hér var gert, þurfi að kortleggja sjónarmið umhverfisins betur en gert var í þessu 

tilviki. Í þéttbýli, eins og á höfuðborgarsvæðinu, tel ég að heimur samfélagsins hefði 

hvorki komið svona sterkt fram né haft þau áhrif á skólastarfið sem mér sýnist hér vera 

um að ræða. Sama gildir um þann heim sem hér er dreginn upp í kringum nemendur. 

Hann hefði að öllum líkindum ekki komið fram í samfélagi með fjölbreyttu framboði 

félagslífs og fleiri framhaldsskólum.  

Heimur nemandans 

Viðtöl við nemendur voru ekki formlegur hluti rannsóknarinnar nema í gegnum 

þátttökuathuganir. Í óformlegum viðræðum við þá og í viðtölum við aðra fékk ég 

trúverðugar hugmyndir um sjónarmið sem voru áberandi meðal þeirra. Úr gögnunum las 

ég þannig væntingar um ánægju og vellíðan nemenda en rætt var um öryggi þeirra, 

heimilisaðstæður og afþreyingu. Niðurstöður birtust í fræðilegri umræðu (kafli 2.3.1) um 

að ánægja og vellíðan nemenda sé forsenda þess að breytingar á hefðbundnum 

leikreglum skóla nái að festa rætur til langframa. Nemendaheimurinn sem kom í ljós í 

gögnunum snerist um vini og félagslíf, fjölskyldu og framtíðarmöguleika eins og við mátti 

búast. Þessi heimur nemandans er sennilega viðameiri og öflugri en fyrirséð var. 

Í könnun meðal allra nemenda í efri bekkjum grunnskóla og í framhaldsdeildum á 

norðanverðu Snæfellsnesi, sem gerð var í maí 2003 (tafla 1, bls.12), sjást viðhorf 
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nemenda sem stuðst var við í undirbúningi skólans. Meðal annars kom fram að flestir 

ætluðu í framhaldsskóla og ég lít svo á að um sé að ræða hefð sem flokka megi sem eina 

af leikreglum nemendaheimsins. Tæplega helmingur nemenda, sem voru á aldrinum  

15–17 ára, stefndi á háskólanám og álíka margir sáu iðnnám fyrir sér. Þannig að reglan 

felur því í sér að stefna skuli að starfsréttindum með menntun, hvort sem leiðin er lengri 

eða skemmri.  

Nærri helmingur nemenda vildi helst fara í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu, miðað 

við það sem kom fram í könnuninni, en gögnin sýna samt sem áður eindregna ósk um 

áframhaldandi búsetu í heimabyggð. Eins og fram hefur komið voru nemendur ekki beinir 

þátttakendur í rannsókninni þótt ég hafi talað við þá þegar ég dvaldi öðru hverju í 

skólanum daglangt og þeir komi við sögu í vettvangsnótum. Gögnin sýndu hins vegar 

viðhorf foreldra sem eiga unglinga sem vildu flytja suður. Þar mátti sjá að kostnaður skipti 

verulegu máli en einnig að mikið óöryggi og streita fylgdi fjarveru þeirra. Einnig skipti máli 

hvort eldri systkini hefðu flust í burtu til að fara í framhaldsnám.  

Val unglinga á framhaldsskóla, og að flytjast að heiman 16 ára gamlir, mætti kalla hefð, 

festu eða ævintýraþrá. Ég kýs að tala um leikreglu meðal nemenda sem getur haft mikið 

um aðsókn að segja. Þegar aðsóknartölur haustið 2004 og 2005 (tafla 2, bls.16, og 3, 

bls.17) voru bornar saman kom í ljós að nemendum sem komu beint úr grunnskólum 

Stykkishólms og Snæfellsbæjar hafði fækkað miðað við spár. Í ljósi fræðilegrar umræðu í 

2. kafla er hætta á að samfélagið ásaki skólann fyrir útrás unglinganna en á hinn bóginn 

tel ég að um sé að ræða leikreglu með djúpar rætur. Hún hafi verið brotin einu sinni 

vegna þrýstings og í kjölfar öldu hrifningar yfir átaki um nýjan skóla, sem síðan vék aftur, 

ef til vill tímabundið, fyrir þeirri hefð sem fyrir var.  

Viðhorf nemenda til námsaðferða birtust ekki nægilega sterkt í gögnunum til að ég geti 

speglað þau í fræðilegri umræðu. Þar kom hins vegar fram að leiða megi líkur að því að 

sjálfstæði í Netnámi kalli fram breytta hugsun hjá nemendum en einnig kom fram að 

nemendur í dreifnámi skorti gjarnan stuðning (kafli 2.3.3). Gögnin endurspegluðu þá 

umræðu en hún kom ekki frá nemendum. Eftirsóknarvert væri að kanna viðhorf til 

vinnubragða dreifnáms og skoða leikreglur nemenda um námshögun. Til dæmis kom 

umræðan ekki fram í þátttökuathugunum mínum meðal nemenda í vetur.  

Þau gögn sem ég hef frá nemendum endurspegla ákveðið viðhorf til félagslífs. Í 

könnuninni frá 2003 (tafla 1, bls. 12) kom fram að 82% þeirra sögðu félagslífið skipta 

miklu máli við val á framhaldsskóla. Undirbúningshópur nemenda lagði áherslu á aðstöðu 

í skólanum fyrir félagslíf utan skólatíma eins og fram kemur í kafla 2.1. Félagslífið er ekki 

bara leikregla í heimi nemenda og ég álít að á grundvelli gagnanna megi taka dýpra í 

árinni og segja það undirstöðu vellíðunar og ánægju. Félagsaðstaða í skólanum var ekki 

tilbúin fyrr en undir vor og því má ekki gera kröfur til blómstrandi ánægju með þann þátt 

skólastarfsins. Gögn um afstöðu bæði nemenda og foreldra til félagslífs vekja spurningar 

um hvort þessi þáttur skólahaldsins hafi verið alvarlega vanmetinn í undirbúningi og starfi 

skólans. Stærstu dagskrárliðir hefðbundins félagslífs, eins og árshátíð, voru í heiðri hafðir 
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en fram kom að þar sem ekki var um skólaakstur að ræða á kvöldin, og fáir í skólanum 

með bílpróf, hafi lítið verið um að vera. Einnig kom fram að bæjarfélögin voru talin hafa 

vanrækt að koma til móts við nýjan íbúahóp, sem hafði ekki í sama mæli búið þar áður 

yfir vetrarmánuði, með tilboð við þeirra hæfi. Í gögnunum kom fram að óánægja út af 

þessu skrifaðist fyrst og fremst á skólann, þótt það sé ekki sanngjarnt. Þetta var viðbúið 

miðað við niðurstöður fleiri rannsókna (Tyack og Cuban, Tye; kaflar 2.3.1 og 2.3.3 hér). 

Full ástæða er til að hlusta á Fullan (2001a) sem bendir á að miklu máli skipti hvernig að 

breytingum sé staðið. Fleira þurfi að hafa í huga en það sem lýtur að skólastarfi og 

áhrifaþættirnir séu margir. 

Hugmyndir nemenda um framhaldsnám byggjast á því hvernig þeim líður í grunnskóla en 

einnig á hugmyndum foreldra til skóla. Viðmiðanir foreldra eru einnig reistar á því hvernig 

skólinn var á sínum tíma þegar þeir stunduðu nám og hvernig þeim leið. Þegar nemendur 

sem eru ánægðir í óhefðbundnum skóla verða sjálfir foreldrar með skólabörn geta þeir 

orðið mikilvægir stuðningsaðilar. Hins vegar geta þeir einnig orðið úrtölumenn ef ekki 

hefur vel tekist til að þeirra mati eins og Tye bendir á (kafli 2.3.3 hér). Því er áríðandi að 

allir þættir í heimi nemenda verði sem ánægjulegastir til að tryggja samvirkni við 

skólaheiminn.  

Nemendur vilja fara í framhaldsskóla og kemur það ekki á óvart. Engan undrar heldur að 

félagslíf og vinir skipti máli í þeim heimi sem speglaðist upp úr gögnunum kringum 

nemendur. Hins vegar benda niðurstöður til að væntingar fyrir hönd nemenda séu meiri 

en til skóla á höfuðborgarsvæðinu og því finnst mér að draga megi upp sérstakan 

nemendaheim sem að skólum standi. Hefðir, leikreglur og nýbreytni í skólanum skapa 

aðstæður sem gögnin spegla og nú verður sagt frá.  

Heimur skólaskipulags  

Samkvæmt þeim gögnum sem ég hef rakið frá umhverfi skólans, meðal annars frá 

sjónarhóli foreldra og úr könnun meðal nemenda, virtist mér hugmyndafræðin hjá þeim 

verða aukaatriði miðað við almenna þörf fyrir skóla. Flestir þátttakendur gerðu sér grein 

fyrir að fámennur skóli getur ekki boðið upp á hvaða nám sem er, þótt þeir hefðu helst 

viljað það. Þess vegna má segja að tækifæri dreifnáms hafi verið kærkomin, án þess að 

frekari vangaveltur væru um þau sem slík. Öðru máli gegndi um skólafólkið. Umræður um 

hugmyndafræðina voru að vísu ekki miklar út fyrir starfsemi skólans. Framkvæmdaatriði 

voru mun frekar rædd en þau voru í raun afsprengi ákvörðunar undirbúningshóps um 

útfærslu á dreifnámi. Og eftir því sem leið á veturinn má segja að starfshættir skólans hafi 

verið aðalatriði málsins í huga skólafólksins og í raun allt sem skipti máli.   

Leikreglur í heimi Fjölbrautaskóla Snæfellinga byggjast á hefðum úr heimi framhaldsskóla 

almennt. Þessar leikreglur varða að mestu innra starf skólans og daglega starfshætti. Í 

nýjum skóla má búast við að ýmislegt fari úrskeiðis meðan verið er að finna farvegi og 

móta starfið. Gögnin spegla fræðilega umræðu sem fram kom um þetta í kafla 2.3 hjá 

Tyack og Cuban og fleiri. Ég tel að líta megi svo á að fyrsti veturinn hafi að mörgu leyti 
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verið erfiðari en fyrir fram var gert ráð fyrir. Til dæmis var húsnæðið ekki tilbúið fyrr en 

undir vor og nemendafjöldi varð tvöfalt meiri en búist hafði verið við. Vegna annríkis í 

daglegu starfi, sem meðal annars réðst af fjölda nemenda og ófullgerðu húsnæði,  tel ég 

að heimur skólaskipulags hafi að mörgu leyti aflokast og ekki náð að tengjast samfélagi 

og nemendum eins og hér hefur verið dregið upp. 

Gögn frá skólastjórnendum og skólanefndarfulltrúum spegluðu umræðu um leiðtoga eins 

og hún birtist í kafla 2.3. Þeir leiddu nýbreytnistarf og ábyrgðust það í samvinnu við 

kennara sem störfuðu í hlutverki leiðtogans gagnvart nemendum. Með tímanum mótast 

leikreglur kennara og stjórnenda. Þeir eru leiðtogar í þróunarstarfi skólans en fyrsta 

veturinn voru þeir að útfæra nýja hugmyndafræði með breyttum venjum og máta sig í 

nýjum hlutverkum. Starf þeirra varð því á sinn hátt afurð af hugmyndafræði um dreifnám í 

skólanum um leið og það fól í sér þróun miðaða við aðstæður. Í töflum 6 (bls. 62–63) og  

7 (bls. 73–74) dró ég í grófum dráttum upp það sem ég taldi hafa gengið eftir miðað við 

hugmyndafræði skólans og hitt sem ég taldi að ekki hefði gengið eins vel. Enn minni ég á 

að orðalagið er notað sem viðmiðun og að nýbreytnistarf þarf aðlögunartíma.  

Aðalatriði í leikreglum, sem reynt var að víkja frá til að dreifnám gæti orðið að veruleika, 

miðað við hugmyndafræðina sem kom fram í kafla 2.2, eru talin upp í töflum 6 og 7. Þar 

kom fram að sumt gekk betur en annað þó að enn megi minna á að eftir fyrsta starfsárið 

er hvorki eðlilegt né sanngjarnt að segja til um hvað verður. Þegar horft er yfir veturinn 

má segja að eftir því sem á leið hafi notkun upplýsingakerfa gengið betur en á horfðist um 

haustið. Sama gildir um hugbúnað sem heldur utan um nám og kennslu. Þannig gekk til 

dæmis vel að brjóta upp hefðbundna mætingarskyldu sem framhaldsskólar hafa flestir 

flóknar reglur um. Umsjón með nemendum gekk ekki nógu vel til að byrja með en efldist 

þegar á veturinn leið. Hugmyndir um stuðning við nemendur í einstaklingsmiðuðu námi, 

sem krefst sjálfstæðis og ábyrgðar, geta gengið eftir ef áætlanir um breytingar ná fram að 

ganga. Að mestu var vikið frá kennslu með fyrirlestrum og opin rými voru jafnvel vinsælli 

en búist hafði verið við. Ekki var boðið upp á verklegar greinar iðnnáms en til stendur að 

breyta því. Stundatöfluformið var ekki þverbrotið, eins og hugmyndir sáust um áður en 

skólastarf hófst, þótt breytt væri frá hefðbundinni tímasókn í flestum áföngum. Samvinna 

eða hópvinna nemenda og kennara var ekki mikið til umræðu í gögnunum. Rými skólans 

voru talin stuðla að breyttu vinnulagi eins og til stóð og komu bæði matsalur og 

líkamsrækt til umræðu í því sambandi. Skólabygging fyrir dreifnám er hins vegar ekki 

ódýrari, eins og vonir stóðu til um, en fyrir hefðbundna skóla ef marka má þetta einstaka 

tilfelli. 

Heimur kennara, sem ég skilgreini innan skólaheimsins, var afgerandi varðandi leikreglur 

daglegra starfshátta. Sátt var um breytingar á vinnulagi kennara en kjarasamningar voru 

einungis ræddir af stjórnendum þótt augljóslega þyrfti að fara nýjar leiðir við útreikning á 

launum. Svo virðist sem á þeim vettvangi sé verið að skapa nýjar leikreglur sem þurfa að 

vera til staðar til að dreifnám og breyttir kennsluhættir geti orðið að veruleika. Samvinna 

var við stjórnvöld og stuðningur við þróunarstarf í skólanum eins og fram kom í kafla 2.3.1 
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að væri mikilvægt. Þar kom einnig fram mikilvægi langvarandi stuðnings (Tye, 2000). 

Vegna fjölda nemenda var meira álag á kennara en upphaflega var áætlað sem meðal 

annars leiddi til að ekki gafst jafn mikill tími til þróunarstarfs og upphaflega stóð til. Í kafla 

2.3.1 kom fram að skólastofur stuðli að einstaklingsvinnu kennara en opin rými geti leitt til 

samvinnu. Við lok skólaárs komu fram í gögnunum vonir um aukið samstarf kennara 

ólíkra námsgreina en þannig samvinna fór ekki fram á fyrsta skólaárinu. Sama gildir um 

aðhald og daglega eftirfylgni (tafla 7, bls. 73–74).  

Gögnin sýna álag á kennara og annað starfsfólk (4.1.3) og spegla umræðu um hættu á 

kulnun í starfi miðað við það sem fram kemur í 2. kafla. Rannsóknir sýna að kulnun 

kennara blasi við ef þeir fá ekki afgerandi stuðning við nýbreytnistarf, bæði í skólanum og 

samfélaginu. Tyack og Cuban halda því fram að í upplýsingatækni felist tækifæri en 

kennarar þurfi aðstoð til að vinna með nemendum til þess að þeir hafi úthald í að þróa 

kennsluna til lengdar. Tye bendir einnig á að langvarandi árangur af breytingastarfi 

kennara byggist á að þeir fái stuðning til að nota það vinnulag sem þeim henti til að koma 

breytingum á. Á fyrsta starfsári var stuðningur við starfshætti skólans ríkjandi í innra og 

ytra umhverfi hans, enda ákveðið að halda áfram á sömu braut. Fullan (2001a) segir 

reyndar breytingar hafa geðklofaeinkenni vegna þess að þær séu ólínulegar og geti 

komið leiðtogum í vandræði þótt þær séu á sama tíma vinir hans. Christensen (1997) 

segir leiðtoga lykilfólk í breytingastarfi og stuðningur þeirra í blíðu og stríðu sé forsenda 

breytinga. Í fræðilegri umræðu kom einnig fram að óánægja með hvaðeina sem snertir 

heim skólaskipulags beinist gjarnan að kennurum, sérstaklega ef um nýbreytnistarf er að 

ræða.    

Heimur skólaskipulags á stoðir í því sem kalla mætti djúpar leikreglur. Þær byggjast á 

sögulegum hefðum og lögum eins og um námskrá. Tækifæri til breytinga fyrir skóla fæst 

einungis ef þeir ná stuðningi stjórnvalda, eins og Tyack og Cuban benda á (kafli 2.3.3 

hér), og hann var fyrir hendi. Þær leikreglur sem hugmyndafræði skólans tók á vörðuðu 

einkum daglega starfshætti. Gögnin sýna einnig umræðu um dýpri þætti skólastarfs, eins 

og próf og fyrirkomulag þeirra (tafla 6, bls. 62–63) sem fram hefur komið að eigi að reyna 

að breyta í samráði við stjórnvöld. Þótt ég kjósi að hafa þessa umræðu innan 

skólaskipulags tel ég að stjórnvöld og kjarasamningar myndi ytri heim um skóla sem kalla 

mætti ráðaheim eða stýriheim. Sá heimur getur njörvað starfsemi skóla niður, ef til vill 

meira en þeir sem fást við þróunarstarf hafa horfst í augu við og hugsanlega meira en er 

viðeigandi á tímum mikilla þjóðfélagslegra breytinga, þótt það hafi ekki gerst í þessu 

tilfelli.  

Gögn frá kennurum og stjórnendum spegla einkum fræðilega umræðu um leiðtoga og 

breytingar á starfsumhverfi kennarans. Með nýtingu upplýsingatækni er tekist á við 

nýjungar sem gætu breytt leikreglum ef áframhaldandi stuðningur fæst frá stjórnvöldum 

og samfélagi miðað við það sem fram hefur komið (Tye; Tyack og Cuban; o.fl.). Ljóst er 

að breytt skipulag á starfsháttum getur opnað nemendum í fámennum skólum fjölbreytt 
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námstækifæri meðan þeir stunda þar nám. Á Snæfellsnesi fá nemendur stuðning við að 

stunda dreifnám hjá dreifkennurum sem að öðru leyti starfa í skólum víða um landið.  

 

Í þessum umræðukafla, 4.5, hef ég verið að velta fyrir mér hvernig hugmyndafræðin 

breyttist, hvaða leikreglum þurfti frá að víkja og hverjar voru algjörlega hunsaðar fyrsta 

skólaárið. Einnig velti ég fyrir mér hvort þættir sem hafa mikil áhrif á afdrif breytingastarfs 

væru greinanlegir. Þessar spurningar lagði ég fram á grundvelli skrifa um nýbreytnistarf 

og hef leitast við að svara þeim. Einnig hef ég verið að skoða hvernig gögnin spegla 

heima sem skólinn hrærist í. Að mörgu þarf að gæta til að sátt ríki um nýbreytni í 

skólastarfi. Sumt af því var viðfangsefni rannsóknarinnar en annað ekki en svör hafa 

fengist við rannsóknarspurningum sem ég setti fram í kafla 2.3.5 (bls. 42).  

Meginspurningin var um hvernig hugmyndafræði að baki nýs skóla breyttist þegar 

veruleikinn blasti við í óhefðbundnu umhverfi. Hugmyndafræði skólans þróaðist smám 

saman og segja má að fyrstu hugmyndir hafi ekki gengið eftir varðandi ytra skipulag 

skólans. Þá á ég við nýtingu á húsnæði sem fyrir væri, starfsemi sem myndi dreifast um 

bæjarfélögin og nám sem yrði ekki að öllu leyti staðbundið. Eftir að ákveðið var að byggja 

skóla sem myndi rúma alla starfsemina færðust hugmyndir um ytra og innra skipulag í átt 

að hefðbundnum skólum. Áfram var þó haldið við hugmyndir um samvinnu við aðra skóla 

og dreifnám með beitingu upplýsingatækni í námi, kennslu og öllum starfsháttum. 

Umhverfið var óhefðbundið að því leyti að unnið var í opnum rýmum, vinnudagur var 

samfelldur og stundatöflur ekki eins og nemendur eiga að venjast. Meirihluti nemenda átti 

langt að sækja í skólann en aðrir bjuggu í næsta nágrenni og að öllu jöfnu var þeim ætlað 

að vera í skólahúsnæðinu fullan vinnudag.  

Þremur spurningum var varpað fram til að svara meginspurningunni betur. Fyrsta 

undirspurning var um hvaða leikreglum hefðbundins skólastarfs þurfti að víkja frá til að 

hugmyndafræði skólans um dreifnám gæti orðið að veruleika. Fram hefur komið að 

hugmyndir um dreifnám voru mótaðar af ýmsum þáttum sem varða staðbundnar 

breytingar á kennsluháttum. Sú hugmyndafræði kom að mestu leyti til framkvæmda hvað 

varðar innra starf skólans miðað við almennar skilgreiningar á dreifnámi. Hins vegar 

reyndist erfiðara að eiga við ýmsar leikreglur varðandi kennsluhætti og einstaklingsmiðað 

nám sem talið var að þyrfti að víkja frá. Flókið reyndist að gefa afdráttarlaust svar við 

spurningunni vegna þess hve mikil starfsþróun fór fram á tímabilinu. Eftir því sem á fyrsta 

starfsárið leið var farið að skilgreina breytta kennsluhætti nákvæmar en áður og stefna að 

breytingum. Í annarri undirspurningu var spurt um hvaða leikreglur væri reynt að hunsa í 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Fram hefur komið að eftir því sem hugmyndafræðin þróaðist 

og nær dró skólasetningu breyttust áherslur. Leikreglur sem reynt var að hunsa fyrsta 

starfsárið varða nám og kennslu annars vegar og daglega starfshætti hins vegar. Í töflum 

6 (bls. 62–63) og 7 (bls. 73–74) kom fram að sumt gekk betur en annað eins og við mátti 

búast. Enn og aftur reyndist erfitt að gefa einföld svör. Síðasta undirspurning var um hvort 

greina mætti mikilvæga þætti sem hafa mikil áhrif á afdrif breytingastarfs. Niðurstöður 
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benda til að skipulag þurfi að vera til staðar í heimi skólans til þess að breytingar hafi 

möguleika á að festast í sessi. Ytri og innri þættir í skólastarfi þurfa að fá að þróast og til 

þess þarf bæði festu, samstilltan vilja og tíma. Til að dreifnám, sem orðið er að veruleika 

fyrir þorra nemenda á norðanverðu Snæfellsnesi, geti haldið áfram að mótast og þróast 

þurfa heimar samfélags og nemenda að verða sáttir við leikreglur skólaskipulagsins. Það 

er því ljóst að fjölmargir þættir hafa áhrif á framvindu þróunarverkefnis af þessu tagi, mun 

fleiri og fjölþættari en gert var ráð fyrir í upphafi. 

Fráleitt er að fella dóma um hugmyndafræði skólans á grundvelli fyrsta starfsársins. Mér 

sýnast niðurstöður gefa vísbendingu um að samvirkni og átakafleti heimanna þriggja þurfi 

að kanna betur. Þar geta leynst mikilvægir þættir sem geta verið áhrifavaldar um afdrif 

breytingastarfs. Þegar ég lít til baka á grundvelli þessarar rannsóknar tel ég að verkferli 

undirbúnings hefði mátt vera með öðrum áherslum þótt svipaðir hlutir yrðu áfram gerðir. 

Lengri undirbúningstími með meiri aðkomu sérfræðinga í menningu, samfélagsþáttum og 

nýbreytnistarfi hefði verið af hinu góða. Jafnframt hefði mátt framkvæma rannsókn með 

öðrum áherslum sem tengja þessa þætti og sjónarmið nemenda. Í báðum tilvikum væri 

meira tillit tekið til þátta utan skólans sjálfs vegna þess að mikilvægi þeirra kom á daginn í 

rannsókninni. Í skipulagi nýbreytnistarfs af þessu tagi er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þeim ólíku heimum, eða sjónarhornum, sem ráða ferðinni. Í þessu tilviki má nefna dæmi 

um sjónarhorn nemenda, foreldra og sveitarstjórna. Jafnframt ber að hafa í huga að hér 

hef ég rannsakað tengsl hugmyndafræði og starfshátta en ekki afrakstur skólastarfsins að 

öðru leyti, eins og til dæmis námsárangur nemenda. 

Fram hefur komið að við undirbúning skólans hafi viðhorf nemenda og samfélags verið 

könnuð. Samt sem áður var í þessari rannsókn fyrst og fremst horft á einn ramma sem ég 

hef hér ýmist kosið að kalla heim skólans eða skólaskipulags. Á ég þá við starfsfólk, 

starfshætti, starfsreglur og aðbúnað. Þetta má telja eðlilegt vegna þess að ég beindi 

athygli minni að starfsháttum skólans og nýbreytnistarfi sem þar fór fram. Við undirbúning 

skólans var greinilega tilhneiging til að halda að hann yfirgnæfði hina heimana en vel 

hefði farið að hlíta ráðum, frá Fullan, Tye, Tyack og Cuban, um að líta til fleiri þátta sem 

taldir eru tryggja varanlegan stuðning við nýbreytni. Ítarleg skilgreining á mismunandi 

sjónarhornum þeirra heima sem að skólanum standa gæti komið að gagni fyrir 

áframhaldandi þróunarstarf.  

Jafnframt þyrfti að hafa leikreglur allra heimanna sem skólinn hrærist í hugfastar, en ekki 

einungis leikreglur eins þeirra, og má ræða þetta út frá tveimur sjónarhornum: Annað á 

við um hvaða leikreglur kunni að vera brotnar, eins og þessi rannsókn snýst að verulegu 

leyti um, og lýtur að heimi skólans. Hitt sjónarhornið á við um hvaða leikreglur séu ekki 

virtar í heimi samfélags og heimi nemenda, jafnvel þótt þær séu ekki brotnar. Til dæmis er 

ekki ljóst að neinar leikreglur varðandi félagslíf nemenda hafi verið brotnar, en jafnframt 

hefur vaknað spurning um hvort reglum um það efni hafi verið nægilega vel fylgt, við 

aðstæður þar sem samfélagið reiddi sig á skólann en skólinn reiddi sig á samfélagið. 
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Leikreglur eru ekki skýrar og ekki er heldur víst að þær eigi að vera það, en eðlilegt er að 

þróun eigi sér stað með samspili heimanna sem að skólanum standa.  

Í framhaldi af þessari rannsókn mætti gera aðra sem myndi beinast að þessu tvennu: Að 

kanna beinlínis hvaða heimar skiptu mestu máli fyrir skólann, og þá kæmu líklega fleiri í 

ljós en gerð hefur verið grein fyrir hér. Síðan mætti kanna betur hvaða leikreglur giltu í 

hverjum þessara heima og hverjar væru brotnar.  

 

Í 4. kafla kom fram að gögnin voru greind í meginþemu: Um þörfina, dreifnám og daglega 

starfshætti eins og fram kemur í töflu 5 (bls. 54). Viðhorf þátttakenda komu fram um 

menntun í heimabyggð, breytingar á mannlífi með vetursetu unglinga og fyrirkomulag 

skólastarfs. Í umræðu sá ég heima samfélags, nemenda og skóla speglast úr gögnum. Í 

næsta kafla læt ég hugann reika um hvað ég hef lært af rannsókninni og vinnu við 

nýbreytniverkefni. Framtíðarsýn um framhaldsskóla hér á landi fær að fylgja með.  

 



Frá hugmynd að veruleika    Jóna Pálsdóttir 

97  

5 Eftirþankar 
Hvaða lærdóm hef ég dregið af þessari rannsókn og umræðu um nýbreytnistarf? Svar við 

þessari spurningu byggist á umfjöllun um samstarf og undirbúning. Ég hef lært að þar 

liggja undirstöður vel heppnaðra verkefna.  

Áður en haldið er út í breytingastarf þarf að undirbúa jarðveginn sem allra best á sama 

hátt og þegar hugað er að byggingu húss sem öruggara er að byggja á bjargi en í 

botnlausri mýri. Mikilvægt er að átta sig á inn í hvaða umhverfi nýbreytnistarf fellur, hvaða 

öfl ráða ferð, hvaða reglur gilda og hvaða hefðir ríkja. Það mun ráða mestu um hvað 

kemur til með að ganga eftir og hvað ekki. 

Hvað þarf að hafa í huga við byggingu húss sem ætlað er að verða fyrirmynd annarra og 

breyta hefðbundnum byggingarstíl? Hönnuðir þurfa að standa af sér mótlæti sem 

frumkvöðlar gjarnan mæta en þeir þurfa líka að skilja hvenær þeir hafa lent úti í mýri. 

Húsið verður ævinlega að vera þess eðlis að það þoli gagnrýni. Vel ígrundað skipulag og 

undirbúningur stórra og smárra verkefna er undirstaða, sem og forsenda framtíðar þeirra, 

eins og sökklar undir byggingum. Samvinna þeirra sem verkefnið varðar er ekki síður 

mikilvæg en hinna sem húsið byggja. Að mörgu þarf að hyggja og áríðandi er að 

sérfræðingar mætist og vandi til verks. Samstarfið fullkomnast með þakinu vegna þess að 

þá hefur náðst að binda alla enda. Til að húsið haldi veðri og vindum verður að vera sátt 

um marga þætti, bæði innandyra og utandyra. Sátt innan verkefnis og sátt utan þess, sátt 

í heimi verkefnis og þeim heimum sem að því standa. Samstarf fjölmargra aðila: Þeirra 

sem verkið vinna, þeirra sem fjármagna og þeirra sem ráða er lykilatriði til að verkið verði 

eins og að var stefnt. Notkun hússins ræðst síðan af því hvort það sé aðlaðandi, einfalt í 

notkun, skapi vellíðan og sé vel við haldið. Þessi samlíking á við þegar horft er til 

nýbreytniverkefna því að þau þarfnast undirbúnings, samstarfs og viðhalds, ekki síður en 

nýstárleg húsbygging.  

Vandlega skipulögð þróunarverkefni grundvallast á undirbúningi með hagsmunaaðilum 

verkefnis og greiningu á þörfum sem því er ætlað að uppfylla. Einnig eru skoðuð 

hugsanleg áhrif innra og ytra umhverfis út frá áætlun um framgang, framvindu og 

framhald verkefnis. Nokkrar viðurkenndar vinnuaðferðir eru til við gerð verkefnaáætlana 

sem beita má við skipulag og framkvæmd nýbreytniverkefnis. Þá er gerð áætlun um 

kostnað og tímaramma, en einnig er horfst í augu við takmarkanir verkefnis og 

áhættuþætti. Ávinningur af svona vinnu felst í að samhljómur verður í því sem kemur út úr 

verkefninu og væntingum þeirra sem það varðar.  

Fram hefur komið að hlutverk stjórnanda sem leiðir breytingastarf til velgengni felst í 

framsýni og trausti til þeirra sem verkin vinna. Það felst ekki síst í stuðningi þegar farnar 
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eru ótroðnar slóðir og nýbreytni mætir mótlæti eða gagnrýni. Það felst einnig í skilningi á 

að ekki gangi alltaf allt að óskum á tímum þegar nýjungar eru margar og hraði breytinga 

mikill. Hlutverk leiðtoga, bæði í skólum og umhverfi þeirra, er afar mikilvægt og að mörgu 

leyti vanmetið þegar horft er til áhrifa og ávinnings af nýbreytniverkefnum.   

Fjárveitingar til nýbreytnistarfs, til lengri tíma en fjögurra ára, eru yfirleitt ekki staðfestar 

fyrir fram vegna þess að stjórnkerfi á Íslandi og styrkjakerfi er skipulagt miðað við 

afmörkuð tímabil. Nýbreytni nýtur athygli fjölmiðla meðan hún er fersk en þeir hafa minni 

áhuga á því sem er hefðbundið eða gengur vel í skólastarfi. Stuðningur stjórnmálamanna 

er mikilvægur en er afmarkaður miðað við kosningar og nýjar áherslur geta komið með 

nýju fólki. Ekki má vanmeta stuðning samfélags og þjóðfélagsins í heild vegna þess að 

með umfjöllun og gagnrýni er stuðlað að jákvæðum áhrifum nýbreytnistarfs. Frumkvöðlar 

verða að sætta sig við að verkefni þeirra búa við óöruggt umhverfi. 

Sú spurning vaknar hvort ekki þjónaði langtímahagsmunum nýbreytnistarfs, af því tagi 

sem ég hef rannsakað hér, að leggja meiri vinnu en almennt er gert í að skoða tengsl 

ólíkra heima sem í kringum þau eru. Þannig er mögulegt að verkefni njóti þeirrar athygli 

sem þau þarfnast og meiri líkur á að þau öðlist viðurkenningu eftir að nýjabrumið er farið 

af þeim. Áhersla á nærumhverfi er ein leið til að skapa þeim traustan farveg og skóli hefur 

ýmsar leiðir til að búa til tengsl við samfélag sitt. Félagslegar þarfir ungs fólks eru 

vissulega viðurkenndar en umhverfi þeirra skóla sem nemendur sækja er misjafnt. Sama 

gildir um kennara og þau bæjarfélög sem skólar eru í. Með rannsóknum á umhverfi skóla 

væri hægt að tengja fleiri þætti saman og fylgjast með nýbreytni í samhengi við heimana 

sem dregnir voru fram í kafla 4.5.   

Af reynslunni má læra að samvinna um framboð á námi með nýtingu upplýsingatækni 

opnar nýjar og áður óþekktar leiðir í rekstri skóla. Flestir skólar þurfa að bjóða upp á 

fámenna áfanga sem eru fjárhagslega óhagkvæmir. Með samvinnu er hægt að stækka 

hópa með nemendum víða að og beita dreifnámi, þótt um óbreytt skólakerfi sé að ræða 

að öðru leyti. Miðlun á námi og kennslu væri hægt að koma á þannig að skólar byðu fram 

staka áfanga í samvinnu og þjónusta væri við nemendur sem gætu raðað saman námi á 

annan hátt en nú þekkist. Dæmum fer reyndar fjölgandi um samvinnu skóla þannig að 

nemendur geti tekið áfanga í fjarnámi við annan skóla en þeir eru skráðir í. Þetta er gert 

ef viðkomandi áfangi er ekki í boði eða rúmast ekki í stundatöflu en nemendum er að 

öðru leyti ekki gefinn kostur á að vera í mörgum skólum í senn. Sá aðili sem sæi um slíka 

þjónustu gæti kallast dreifskóli, Netskóli eða markaðstorg, vegna þess að hann myndi 

fyrst og fremst miðla menntun og þjónustu við nemendur sem væru víðs vegar um 

skólakerfið í námi. 

Skóli eins og Fjölbrautaskóli Snæfellinga, sem byggir starfsemi sína á dreifnámi og 

samvinnu við aðra skóla, er nýjung sem ekki er hefð fyrir hér á landi. Verði sú leið farin 

sem þar er þróuð opnast fleiri möguleikar og tækifæri í menntun en nú eru fyrir hendi. 

Sameiginlegt námsframboð og öflug notkun nýrra miðla opnar leiðir sem enn eru 

óþekktar. Ég kýs að kalla þetta markaðstorg menntunar og námsráðgjafar “Dreifskóla 
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Íslands”. Hann getur orðið að veruleika fyrr en varir vegna þess að framboð á  fjarnámi og 

eftirspurn eftir því fer vaxandi. Samkeppni um nemendur heftir frjálst val þeirra og bindur 

þá gjarnan við einn skóla. Þessi skóli getur orðið milliliður en jafnframt hef ég sýnt fram á 

hve miklu skiptir að þróunarstarfið taki alla tíð mið af heimunum þremur: skólanum, 

samfélaginu og nemandanum.   

Um er að ræða skóla sem nýtir Netið til að halda utan um nám og kennslu. Skóla, en ekki 

endilega byggingu, sem fyrst og fremst veitir nemendum þjónustu með námsráðgjöf og 

heldur utan um nám þeirra, hvar sem það er stundað. Ég sé fyrir mér að nemendur 

myndu “mæta” í einhvern annan tiltekinn skóla eða stofnun, fyrir tilstuðlan Dreifskóla 

Íslands,  og stunda megnið af náminu þar ásamt félagslífi. Þeir yrðu síðan aðstoðaðir við 

að velja áfanga, óháð hvaða staðbundna skóla þeir sækja, vegna þess að slíkt 

fyrirkomulag myndi auka fjölbreytni í námsvali og kennurum. Dreifskóli Íslands gæti einnig 

þjónað skólum með því að á vegum hans störfuðu dreifkennarar sem kenndu 

einstaklingum og hópum með notkun nýrra miðla og Netsins. Þeir myndu síðan hitta 

nemendur, þegar þörf þætti, í tilteknum skólum sem þiggja þessa þjónustu. Ég sé fyrir 

mér að skólar verði ekki nauðsynlega bundnir af nemendafjölda og að þeir ættu að geta 

risið um allt land í samhljómi við samfélagið á hverjum stað. Þetta er hægt að gera ef 

unnið verður úr reynslu sem nú er fyrir hendi og áhersla lögð á þarfir þeirra sem að 

skólanum standa. Allar menntastofnanir ættu reyndar að geta nýtt þjónustu Dreifskóla 

Íslands um leið og notkun upplýsingatækni fer að breyta starfsháttum, námi og kennslu. 

Þessi sýn þarf ekki að vera draumsýn ef vandað er til undirbúnings og samstarfs eins og í 

öðrum nýbreytniverkefnum. Sýnin tekur mið af því að ég hef sýnt fram á að ekki verður 

svo auðveldlega vikið frá öllum leikreglum hefðbundins skólastarfs, þótt vissulega sé 

léttara að víkja frá sumum en öðrum. 

Samkeppni og samvinna um framboð á námi þurfa ekki að vera andstæður. Með frjálsu 

vali gætu nemendur fundið áfanga hvar sem þeir væru í boði og samkeppni um að bjóða 

gott nám er vissulega eftirsóknarverð. Þess vegna þarf skólinn sem nemandinn sækir að 

hafa sveigjanleika sem rúmar einstaklingsbundið nám á skipulagðan hátt. Þannig eru 

breyttir starfshættir og nýtt skipulag fylgifiskur öflugrar nýtingar upplýsingatækni sem á 

jafnt við í stofnunum og verkefnum sem tengjast menntun. Möguleikarnir aukast með 

tækniþróun þannig að breytingar eru fyrirséðar í skólastarfi og ég lít á Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga sem skref í þá átt.  

Rannsóknarspurningin um hvernig hugmyndafræði um framhaldsskóla breytist þegar á 

veruleikann reynir í óhefðbundnu umhverfi var sett fram vegna þess að hér var um 

einstakt tækifæri að ræða. Ástæðan var sú að fyrirhugað var að stofna óhefðbundinn 

skóla sem gæti aðeins að hluta nýtt reynslu af uppbyggingu annarra framhaldsskóla. 

Ákveðið var að beita upplýsingatækni í námi, kennslu og skipulagi skólans. Í þessari 

rannsókn velti ég fyrir mér hversu auðvelt yrði að hrinda í framkvæmd hugmyndum sem 

byggðust á talsverðum breytingum á skólastarfi. Fyrir lá að dreifnám og dreifkennsla (sjá 

skilgreiningar og umfjöllun í kafla 2.2) reyna á annars konar vinnubrögð nemenda og 



Frá hugmynd að veruleika    Jóna Pálsdóttir 

100  

kennara en almennt eru viðhöfð í framhaldsskólum. Þar af leiðandi urðu til 

rannsóknarspurningar um leikreglur og breytingar á skólastarfi. Við undirbúning skólans 

voru dæmi um blöndu af staðbundnu námi og fjarnámi skoðuð en þau má víða finna í 

framhaldsskólum eins og fram hefur komið. Dæmi um nýbreytni, eins og vinnustöðvar og 

opin rými, má hins vegar fremur finna í grunnskólum en framhaldsskólum. Dreifnám 

þekkist þar einnig með því að nemendur geta verið í fjarnámi í tungumálum og dæmi eru 

um að þeir taki framhaldsskólaáfanga í fjarnámi með stuðningi kennara í skólanum sem 

þeir sækja. Eftir sem áður snúast viðmið foreldra um hefðbundna ramma skólastarfs og 

nemenda um hefðbundið félagslíf jafnhliða námi. Skýrt kom fram að þótt skóli hafi að því 

er virðist afmarkað hlutverk sem menntastofnun þá gegnir hann margþættu hlutverki í 

samfélaginu. Og útilokað er annað en taka tillit til gagnvirkra tengsla nemenda, samfélags 

og skólastarfs ef allt á að ganga upp. 

Ég hefði viljað spyrja um áhrifavalda á skólastarf, eins og samfélagslega þætti og 

ákvarðanir stjórnvalda. Hefði viljað spyrja hvaða áhrif rammar kjarasamninga hafa á 

drifkraft kennara, stjórnenda og breytingar í skólum. Hvað segja nemendur og hversu 

stórum hluta af starfi skóla má búast við að eftirsóknarvert teljist að breyta þegar til 

lengdar lætur? Ég vildi gjarnan sjá hvernig rannsóknir, sem eru til og spá fyrir um 

breytingar eða gefa vísbendingar um leiðir sem eru menntun til framdráttar, eru nýttar í 

skólastarfi. 

Þróun og breytingar í skólastarfi þurfa öfluga og trausta framtíðarsýn, kjark til að koma 

nýjum hugmyndum á framfæri og kraft til þess að þær komist til framkvæmda. Oftast þarf 

einnig fjármagn og ævinlega þarf samhljóm í umhverfinu og stuðning frá þeim aðilum sem 

verkefnið varðar. Mér finnst mikilvægi samhljómsins koma skýrt fram í þessari rannsókn. 

Vitað er að ný tækifæri hafa opnast fyrir nám og kennslu, en reynsla síðasta áratugar 

bendir til að skoða þurfi ofan í kjölinn hvernig stuðla megi að nýtingu þeirra. Þar hafa 

rannsóknir mikið að segja.  

Gildi rannsóknarinnar felst meðal annars í því að hún sýnir með dæmum hvernig farið var 

frá hugmynd að veruleika og eykur skilning á framgangi nýbreytnistarfs. Ljósi hefur verið 

varpað á hvernig hægt er að höndla tækifæri ef vandað er til undirbúnings og skipulags 

þannig að horft sé fram í tímann.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta orðið gagnlegur vegvísir við uppbyggingu fleiri 

dreifnámsskóla. Þær geta orðið skólum að leiðarljósi um breytta starfshætti með nýtingu 

upplýsingatækni. Þær geta aukið valmöguleika nemenda og opnað skólafólki nýjar leiðir í 

starfi. Ég vona að tækifæri sem felast í dreifnámi séu flestum ljós og verði nýtt til að efla 

menntun landsmanna.  
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