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Frá riTsTJóra

greiðari aðgangur
að sífellt fleiri rannsóknargreinum
nýlega kom út skýrsla á vegum norrænu ráðherranefndarinnar um menntarannsóknir á norðurlöndum (Borgen, stensaker og geschwind, 2010). Þar er dregin sú ályktun að mikil breidd einkenni
menntarannsóknir á þessu svæði að því er varðar viðfangsefni, sjónarhorn, áherslur, aðferðir og
birtingarform. Þetta má túlka sem svo að rannsóknarsviðið sé ungt og leitandi (fjalli ekki lengur
eingöngu um hefðbundið nám og kennslu en einnig um skólaþróun, heimspeki og félagsfræði
menntunar, fjölmenningu í skólum, tengsl skóla og samfélags og menntun utan skólakerfisins) en
einnig sem vísbendingu um að einyrkjafyrirkomulagið í rannsóknum sé enn þá ríkjandi (sjá
rannsóknarmiðstöð íslands, 2005).
norræna skýrslan bendir jafnframt á þá togstreitu á milli fræða, rannsókna og skólastarfs sem í
sumum landanna kemur í veg fyrir að rannsóknir nýtist sem skyldi í skólastarfi. Hér á landi er
meðal annars hætta á að stigakerfi háskólakennara bindi allar menntarannsóknir á klafa alþjóðlegra
birtingarreglna nema kennarar af öðrum skólastigum taki í auknum mæli frumkvæði að rannsóknum.
gögn sem lögð voru til grundvallar skýrslunni geymdu, auk viðtala, yfirlit yfir greinar um
menntarannsóknir á árunum 2005-2008. Þegar fjöldi greina hér á landi er rakinn eftir árum kemur í
ljós að þeim fjölgar úr 56 árið 2005 í 151 árið 2008, eða tæplega þrefaldast á fjórum árum. ef
dæma má af þeim fjölda greina sem berast fræðiritum eins og Tímariti um menntarannsóknir hefur
þessi fjölgun haldið áfram; rannsakendur og fræðimenn á sviði menntamála skrifa meira en nokkru
sinni og birta vitaskuld í erlendum jafnt sem íslenskum tímaritum.
Hraðfara breytingar eru enn fremur að verða á birtingarumhverfi fræðaefnis og aðgengi að því.
Þær felast í stafrænum skilum og meðferð efnis allt til birtingar á vef, sem nú getur gerst á mun
styttri tíma og með skilvirkari hætti en áður. einn af kostum rafrænnar útgáfu er sá að hún gerir
mögulega birtingu efnis á vinnslustigi og birtingu gagna af ýmsu tagi sem tengjast efninu. Þessu
fylgja möguleikar á því að veita lesendum sem hafa aðgang að veraldarvefnum greiðari og
skjótvirkari aðgang að efninu en áður. Fyrir örfáum árum var það undantekning að tímarit birti efni
sitt í rafrænu formi. Þegar Netla: Veftímarit um uppeldi og menntun opnaði vef sinn árið 2002 var
það líklega fyrsta tímaritið hér á landi sem birti ritrýndar greinar rafrænt í opnum aðgangi þar sem
kostir margmiðlunar voru nýttir. á undan var komið tímarit félags um 18. aldar fræði, Vefur (1998).
en í kjölfarið hafa komið fjölmörg önnur, svo sem Stjórnmál og stjórnsýsla (2005) og Bifröst
Journal of Social Science (2007). nú er slíkt birtingarform fræðitímarita að verða regla erlendis.
samtímis hafa kröfur aukist um endurgjaldslaust aðgengi að niðurstöðum vísindarannsókna (open
acess), einkum þeirra sem unnar eru fyrir opinbert fé. Þeir sem til þekkja telja skammt í að opinberir aðilar krefjist þess almennt að allt fræðiefni sem styrkt er sé birt í opnum aðgangi. Tímarit um
menntarannsóknir hefur ekki gengið lengra í þessu efni, enn sem komið er, en að birta allt efni sitt í
rafrænu formi á heimasíðu ritsins með níu mánaða birtingartöf.
en nú, þegar útgáfan sjálf tekur styttri tíma en áður, beinist athygli ritstjórna að ritrýninni sem
er orðin gagnrýnni. nú er lagt mat á gildi og samhengi við aðrar rannsóknir, rökfærslu, traustleika
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gagna, ályktanir og skiljanleika auk aðferða og formlegra atriða eins og áður. aukin áhersla á gæði
er ekki síst mikilvæg þegar framgangskerfi háskólakennara hvetur til sem flestra birtinga.
greinarnar í þessu hefti eru markverðar í sjálfum sér því að allar kynna þær nýtt framlag til
þekkingar hver á sínu fræðasviði sem tengjast menntun í víðum skilningi: Fötlunarfræði, menntaheimspeki, námskrárfræði, háskólafræði, námssálarfræði, fjölmenningarfræði og stjórnunarfræði
menntastofnana. saman eru þær spegilmynd af niðurstöðu norrænu skýrslunnar sem að framan er
getið og sýna þá fjölbreytni sem nú er í menntarannsóknum.
guðrún Valgerður stefánsdóttir gefur okkur innsýn í bernsku- og æskureynslu fullorðinna
þroskaheftra einstaklinga sem tóku þátt í langtímarannsókn hennar. Þeir ræða meðal annars um
skólagöngu sína og samskipti við fullorðna. Þetta er athyglisverð rannsókn vegna þeirrar nánu
samvinnu sem tókst með rannsakanda og viðmælendum hennar. eins og höfundur segir sjálfur:
„Lífssögur fólksins gefa fágæta sýn inn í heim sem hefur að mestu verið hulinn og geta varpað ljósi
á ótalmarga þætti í lífi þess.“
gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson greina eignarhaldsform háskóla í Danmörku, noregi
og á íslandi og komast að þeirri niðurstöðu að rekstrarformið, hvort þeir eru opinberir eða
einkaháskólar, skipti minna máli í aðgreiningu þeirra en ýmsir aðrir þættir, svo sem fjárhagslegt
svigrúm og sjálfræði í ákvörðunum eins og það er skilgreint í lögum.
Birna maría svanbjörnsdóttir, allyson macdonald og guðmundur Heiðar Frímannsson segja
loks frá langtímarannsókn á því hvernig skólastjóri nýs grunnskóla mótar skólastarfið allt frá
upphafi skólans, meðal annars með markvissri ráðningu starfsmanna.
amalía Björnsdóttir, Börkur Hansen og Baldur kristjánsson halda áfram að kynna niðurstöður
úr rannsókn sinni á þáttum sem hafa áhrif á námsárangur grunnskólanemenda. Þau hafa nú þegar
birt greinar um gildi áhugahvatar og frítíma en í þetta sinn kanna þau áhrif viðhorfa nemenda og
foreldra og stuðning foreldra við nám barna sinna.
rósa guðbjartsdóttir og Hanna ragnarsdóttir fjalla um rannsókn á afstöðu átta kennara til
kennslu innflytjendabarna. rannsóknin gerir meðal annars grein fyrir þeim hindrunum sem kennarar
þessara barna standa frammi fyrir í kennslu og hvaða lausnir þeir hafa fundið.
atli Harðarson ræddi við átján framhaldsskólakennara um skilning þeirra á almennum markmiðum framhaldsskólans eins og þau koma fram í aðalnámskrá. í ljós kom að sjónarmið þeirra
gengu að mörgu leyti á skjön við þá hugmyndafræði sem liggur að baki því að setja almenn
markmið í aðalnámskrá og ætlast til þess að skólar vinni eftir þeim. kennararnir töldu sem sagt að
markmiðunum mætti ná óbeint með kennslu einstakra námsgreina.
Við gerum ekki ráð fyrir því að ritið sé lesið spjaldanna á milli heldur finni lesendur efni við sitt
hæfi. í þeim tilgangi er jafnframt gott að hafa aðgang að stafrænni útgáfu ritsins sem birtist á
heimasíðu þess níu mánuðum eftir útgáfu. ritið skartar nú fallega endurhannaðri kápu sem gert er
ráð fyrir að haldi lit sínum frá ári til árs, og er það breyting frá því sem verið hefur. njótið vel.

Heimildir
Borgen, Jorunn spord, stensaker, Bjørn og geschwind, Lars. (2010). Nordisk utdanningsforskning:
sentrale kennetegn – nye muligheter. københavn: nordisk ministerråd.
rannsóknarmiðstöð íslands. (2005). Úttekt á rannsóknum á sviði fræðslu- og menntamála. Lokaskýrsla. unnið fyrir rannsóknarmiðstöð íslands og menntamálráðuneytið. reykjavík: Höfundur.
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ViÐTaL

Án dygða verða tæknikúnstir að holri skurn:
Viðtal við david Carr menntaheimspeking
kristján kristjánsson
Háskóla íslands, menntavísindasviði

Þegar David Carr hætti störfum sem prófessor í
heimspeki menntunar við Háskólann í edinborg haustið 2009 lauk ríflega þrjátíu ára ferli
hans sem eins fremsta starfandi menntahugsuðar
í evrópu. Fræðilegur grundvöllur hans hefur
alla tíð verið ensk-amerísk rökgreiningarheimspeki, með styrkri stoð í kenningum
aristótelesar, en hann aflaði sér jafnframt víðtækrar hagnýtrar reynslu með leiðsögn kennaranema á vettvangi og verkefnavinnu með starfandi
kennurum í skotlandi. Viðfangsefni hans hafa
spannað sviðið frá skilgreiningu menntunar- og
fagmennskuhugtaksins til kennslu um tilfinningar, siðferði og trúarbrögð – og um gildi myndlistar, leiklistar og bókmennta í skólastarfi.
Carr er mjög einarður en jafnframt umdeildur heimspekingur sem verið hefur meðal
umtöluðustu fræðimanna á sínu sviði, a.m.k.
síðan fyrsta bók hans um dygðakennslu kom út
árið 1991. Hann hefur verið afkastamikill höfundur síðustu tvo áratugina. meðal þekktustu
verka hans eru Educating the Virtues (1991),
Professionalism and Ethics in Teaching (2000)
og Making Sense of Education (2003) og þrjú
greinasöfn sem hann hefur ritstýrt og víða eru
notuð: Education, Knowledge and Truth (1998),
Virtue Ethics and Moral Education (1999) og
Spirituality, Philosophy and Education (2003).
Hann ritstýrir um þessar mundir ásamt öðrum
ritgerðasafninu Towards Professional Wisdom:
Practical Deliberation in the „People Professions“ (væntanlegt 2011).
David Carr var nýverið staddur hér á landi
og flutti þá m.a. fyrirlestur við menntavísinda-

svið Hí sem hann nefndi „Fagmennska, gildi
og dygðir í starfi kennara“. Tímarit um menntarannsóknir notaði tækifærið þegar David var
hér á landi til að rekja úr honum garnirnar.
Lagðar voru fyrir hann tíu spurningar sem hann
svaraði góðfúslega.
HeimsPeki mennTunar
Hver ættu, að þínum dómi, að vera höfuðviðfangsefni og markmið þessarar greinar?
Hvernig hefur vettvangur hennar breyst frá því
að þú hófst störf á honum fyrir fjörutíu árum?
Sumir segja að menntaheimspeki fari hnignandi
sem háskólagrein, a.m.k. hér á Vesturlöndum.
Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð hennar?
svar: Ég hef fremur hefðbundið svar við
fyrsta atriðinu. Ég lít þannig á, rétt eins og
flestir klassískir heimspekingar frá dögum
sókratesar, að menntaheimspeki eigi að fást við
(a) greiningu eða skýringu á hugtökum sem
tengjast menntun, (b) rökræðu um þau gildi
sem menntun hvílir á og (c) mat eða gagnrýni
menntakenninga. Ég hef hins vegar litla trú á
félagsfræðilegum stórsögum, hvort sem þær eru
ný-marxískar eða póstmódernískar, sem eiga að
skýra allt milli himins og jarðar sem tengist
skólagöngu og menntun. Því miður hafa slíkir
loftkastalar þó riðið húsum í evrópskri menntaheimspeki síðustu áratugi. meðal annars þess
vegna hef ég áhyggjur af framtíð greinarinnar,
en ber um leið þá von í brjósti að einhverjar
stofnanir og einstaklingar taki frumkvæðið af
tískuhugsuðunum og ljái menntaheimspekinni
aftur sinn klassíska en afmarkaða og hagnýta
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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sess. ef menntaheimspeki hefur farið hnignandi,
eins og þú ýjar að, er það einmitt vegna þess að
hefðbundin rökgreiningarheimspeki hefur átt
undir högg að sækja.
giLDisHLaÐin mennTun
Þú hefur fært að því rök á ýmsum vettvangi að
ekki aðeins séu hugtökin „siðferðisþroski“ og
„siðferðismenntun“ gildishlaðin í eðli sínu
heldur einnig sjálf hugtökin „menntun“ og
„kennsla“. Hæfni kennara verði þannig best
skilin sem birtingarmynd siðvits (fronēsis í
skilningi Aristótelesar) fremur en mælanlegrar
tækni eða leikni (technê). Þú „siðvæðir“ þannig
ekki einungis sálfræðina heldur gerir uppeldisfræði að undirgrein verðmætakenningar og
kennslu að óhjákvæmilegum siðferðisvettvangi
fremur en hlutlausum starfsvettvangi sem maður
velur sér eins og hvern annan. Þetta eru ansi
róttækar hugmyndir, ekki satt? Hvernig rökstyðurðu þær í sem stystu máli?
svar: ef til vill eru þær róttækar, en ég verð
þó að fá að slá ýmsa varnagla: Ég hef fært rök
að því að kennsla snúist um fronēsis fremur en
technê. Það þýðir ekki að tækni- og leikniþættir
skipti engu máli í fari og starfi kennarans, aðeins
að þeir séu röklega undirgefnir siðvitinu. á sama
hátt tel ég að kennsla sé í senn valinn starfsvettvangur og eðlisbundinn vettvangur dygða og
lasta. Þetta útilokar ekki hvort annað. en það
sem mestu skiptir er að kennaramenntun felst,
að minni hyggju, ef vel á að vera umfram allt í
fágun almennra skapgerðarþátta sem við köllum
dygðir og lesti: beitingu þeirra á viðfangsefni
kennslunnar sem eru nemendur. Vitaskuld þurfa
kennarar líka að „kunna sitt fag“, eins og það er
stundum orðað og þá átt við þær tilteknu
kennslugreinar sem þeir sérhæfa sig í, einkum á
efri skólastigum. en slík fagþekking getur ekki
komið í stað þeirra persónueinkenna sem gera
mann að góðum kennara. nýjustu rannsóknir
benda jafnvel til þess að ofuráhersla á tölvufiff
og tæknibrellur geti virkað sem dragbítur á
innihalds- og árangursríka kennslu.
rangHugmYnDir kennara
Þú segir í bók þinni educating the Virtues (bls.
8) að kennarar þjáist margir af ranghugmyndum um hið siðlega líf. Hverjar eru þessar
ranghugmyndir og hvernig verða þær til?
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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svar: kennarar leggja einatt of þröngan
skilning í hvað siðlegt líf er. Þessi ranghugmynd
sprettur m.a. af samrugli sem er algengt í heimshluta okkar milli „skólagöngu“ og „menntunar“
eða milli „menntunar“ og „félagslegs taumhalds“. ef kennarar skilja hlutverk sitt einvörðungu sem einhvers konar þjálfara í þrammi
nemenda upp skólakerfið misskilja þeir hlutverk
sitt. Þeir eru miðlarar menntunar og þar sem
menntun er gildishlaðið, siðferðilegt hlutverk –
sem snýst um það að „mannast“ – eru kennarar
siðferðilegir vegvísar og fyrirmyndir.
Leikni eÐa DYgÐir
Þú hjóst enn í þennan sama knérunn í opnum
fyrirlestri þínum á Menntavísindasviði 24. sept.
sl. Þar staðhæfðir þú að fagmennsku kennara
bæri fremur að skilja í ljósi dygða en leiknieða færniþátta. Ég er ekki viss um að ég skilji
enn alveg þennan greinarmun þinn.
svar: Besta svarið er að endurtaka dæmi
sem ég tók í fyrirlestrinum af agastjórnun í
bekk. Þótt margar bækur kenni að aga megi
tryggja með beitingu tillærðra aðferða og stjórnunarkúnsta þá er nær sanni að agi velti á gæðum
siðferðilegra samskipta milli kennara og nemenda. Þessi samskipti byggjast á dygðum kennara á borð við heiðarleika, hugrekki, sjálfstjórn
og sanngirni. án þessara dygða verða tæknikúnstirnar allar að holri skurn – sem þýðir
vitaskuld ekki að kúnstirnar séu ekki notadrjúgar ef þeim er beitt af kennara sem hefur
þessar dygðir til að bera.
sÉrsTaÐa kennarasTarFsins
Ég þykist vita að flestir foreldrar vilji að
kennarar rækti dygðir sem hafa bein áhrif á
gæði samskipta þeirra við nemendur. En mér
virðist þú vilja gera enn strangari kröfu, þá að
kennarar rækti dygðir umfram þessa beinu þörf
og þeir rækti þær dygðanna sjálfra vegna eða
til að gera sjálfa sig að betri persónum. Hvers
vegna hvílir þessi skylda á kennurum umfram
til dæmis tannlækna eða búðarfólk? Hvað er
svona sérstakt við það að vera kennari?
svar: ef til vill hefur kennsla ekki neina
algjöra sérstöðu hér. Það hlýtur að skipta máli í
mannlegum samskiptum að læknir eða búðarmaður hafi til að bera heiðarleika, heilindi,
hófstillingu, hugrekki og réttvísi. engu að síður
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tel ég að gera verði greinarmun á störfum sem
beinlínis fela í sér og þrífast á ræktun siðferðilegra samskipta (svo sem störfum félagsráðgjafa, prests, hjúkrunarfræðings eða kennara)
og störfum sem hafa önnur eðlislæg stefnumið
(t.d. byggingarverktaka, pípulagningamanns,
bókhaldara, afgreiðslumanns á kassa og jafnvel
skurðlæknis). starf kennara og prests er líkt að
því leyti að hvorugur kemst hjá því að kenna
hinum ungu, í orði og athöfn, að velja milli góðra
og slæmra lífskosta. ef maður leggur aristótelískan skilning í þetta hlutverk, eins og ég er
veikur fyrir, þýðir það að maður kennir hinum
ungu að meta hið góða líf dygðanna vegna.
aÐ kenna gÖmLum HunDum aÐ siTJa
Sporgöngumenn Aristótelesar, eins og þú, leggja
höfuðáherslu á siðferðisuppeldi fyrstu aldursáranna þegar dygðunum er miðlað með tamningu og eftiröpun siðferðilegra fyrirmynda. En
kennaranemar eru engin smábörn. Þeir koma
með í farteskinu ansi mótaða skaphöfn og –
eftir atvikum – eigin dygðir eða lesti sem
heimanfylgju. Hvernig eiga kennaramenntunarstofnanir að bregðast við: meina nemendum að
ljúka kennaraprófi nema þeir séu dygðablóð?
Eða getum við kennt gömlum hundum að sitja?
svar: Það er rétt að sumir sem ala með sér
draum um að verða kennarar eru það spilltir af
slæmu uppeldi eða siðferðilegum sjálfskaparvítum að þessi draumur yrði betur aldrei að
veruleika. sem betur fer eru mörg dæmi þess að
slíkir nemendur séu stoppaðir af, til dæmis af
vettvangskennurum. en við megum ekki heldur
gera of lítið úr möguleika fólks til að bæta sig.
Fæstir kennaranemar eru óforbetranlegir syndaselir; og það er hægt að slípa ýmsa annmarka af
eigin hegðun og skoðunum í hagnýtu og vel
skipulögðu háskólanámi. meðal annars þess
vegna skiptir öllu máli að í kennaramenntun sé
gerð krafa um að nemendur ígrundi siðferðilegt
eðli þess starfs sem þeir hyggjast leggja fyrir sig
– og sérstaklega þýðingu skapgerðar og dygða.
Þessi krafa vegur ekki nógu þungt í kennaranámi
dagsins í dag á Vesturlöndum.
arFLeiFÐ kOHLBergs
Svo að við víkjum nánar að hugmyndum þínum
um siðferðilegan þroska og uppeldi þá ertu
mjög gagnrýninn á páfa þessara fræða, Lawr-
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ence Kohlberg. Hvar varð honum á í messunni?
svar: kohlberg var mikill straumhvarfamaður í þessum fræðum og ekki ber að vanmeta
framlag hans. en ég er ekki einn um að gagnrýna hann nú á dögum. Flestir þeir sem hallir
eru undir dygðafræði – vinsælustu kenninguna
í siðfræði nútímans – gagnrýna kohlberg fyrir
of mikla skynsemishyggju og fyrir vanmat á
tilfinningahlið siðferðisins. Ég hef einnig bent
á hin kantísku áhrif í kerfi kohlbergs og hvernig
skynsemishyggja kants, sem gerir geðsmunina
að aukaatriði eða jafnvel skaðvaldi í þroska
vitsmunanna, gegnsýrir kenningu kohlbergs.
LisTir Og mennTun
Þú kvartar sáran yfir hinni litlu athygli sem
listir, s.s. tónlist, myndlist og bókmenntir, fái nú
á dögum í skyldunámi og í námi kennaraefna.
Hvert er menntunarlegt gildi lista og hvernig
getum við endurheimt það?
svar: Þótt ýmsir menntahugsuðir nútímans
vilji gera strangan greinarmun á fagurfræðilegu
og siðferðilegu gildi þá tel ég að listirnar hafi
beinu hlutverki að gegna fyrir þroska siðferðisins, ekki síst þroska siðlegra tilfinninga. sem
dæmi má nefna viðkvæmni fyrir sársauka
annarra og innsýn í hið mannlega hlutskipti. en
ég er fjölhyggjumaður um gildi lista, tel það
ekki einungis siðferðilegt heldur hafi listirnar
líka sjálfmæti, þ.e. verðmæti í sjálfum sér, sem
uppspretta og útrás fegurðarskyns. Þar að auki
rækta þær verksvit og eru ríkur ánægjugjafi.
anDríki Og TrÚarBragÐakennsLa
Þú hefur skrifað talsvert um trúarbragðakennslu og kennslu í eða um andlega reynslu
(„spirituality“). Á slík kennsla heima í skyldunámi?
svar: Ég tel að sérhvert barn eigi óskoraðan
rétt á trúarbragðakennslu, hvort sem barnið
sjálft er trúað (eða á trúaða foreldra) eða ekki.
slíkri kennslu þarf því að finna stað í skyldunámi. en jafnframt verður að tryggja að trúarbragðakennsla sé ekki trúboð, þ.e. innræting
tiltekinna trúarskoðana, heldur hluti af almennu
menningarlæsi. stóru trúarbrögðin hafa, hvort
sem okkur líkar betur eða verr, haft gagnger
áhrif á þróun nútímasamfélaga; og hvað sem
andmælum öfga-trúleysingja líður má ekki ræna
börn tækifærinu til að kynnast þessari arfleifð.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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Ég held jafnframt að trúarbrögðin hafi ýmislegt
að kenna okkur um mannsandann og mannssálina sem trauðla verði lært annars staðar. Ég
er engu að síður tortrygginn á margt sem nú á
dögum fer fram í skólum í nafni „andlegrar
reynslu“. Það er orðið að einhvers konar veigrunarorði fyrir trúarlega reynslu þar sem það
síðara er bannorð. en sé andleg reynsla slitin úr
tengslum við trúarlíf er spurning hvaða merking
er eftir í hugtakinu önnur en að vera samheiti
fyrir fagurfræðilega reynslu eða siðferðilega
innsýn. Þó má geta þess að í nýlegri ritgerð í
American Philosophy of Music Education
Review reyni ég að skilgreina „andlega reynslu
af tónlist“ á ótrúarlegan hátt.
gLeYmskueFni
Hef ég gleymt einhverjum atriðum sem ég hefði
átt að spyrja þig um svo að lesendur áttuðu sig
á persónunni og heimspekingnum David Carr?
svar: Ég man bara eftir einhverjum smáatriðum.
Þú hefðir ef til vill getað spurt mig í byrjun
hvers vegna ég gerðist menntaheimspekingur í
þessu lífi og hvort ég myndi velja sama vettvang
í því næsta. Ég tók upphaflega kennarapróf en
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Án dygða verða tæknikúnstir að holri skurn

yfirgaf svo kennarastarfið snemma á sjöunda
áratugnum og fór að læra heimspeki við Háskólann í Leeds. Þar var rökgreiningarheimspeki í hávegum höfð og meðal kennara minna
voru Peter geach, roy Holland, roger White,
Peter Long, Timothy Potts, Hugo meynell og
u. T. Place. Þeir sannfærðu mig um að stærstu
vandamálin í menntaumræðu samtímans væru
hugtakalegs eðlis – og að kenningafarganið sem
haldið væri að kennaranemum ruglaði þá aðeins
enn frekar í ríminu. Ég ákvað því að leggja
stund á doktorsnám í heimspeki menntunar hjá
brautryðjanda þeirra fræða í Bretlandi, rökgreiningarspekingnum mikla r. s. Peters í London
institute of education. Þremur áratugum síðar
er ég enn sannfærður um að réttur hugtakaskilningur sé lykillinn að skilningi á menntamálum og að helsti veikleikinn í fagmennsku
margra kennara sé hugtakaruglingur. í næsta
lífi ætla ég hins vegar að eyða mestum tíma
mínum í að læra að spila á píanó og helst verða
jafngóður og Herbie Hancock, Horace silver
eða mcCoy Tyner (eða jafnvel Boogie Boy
Carr)!
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riTrÝnDar greinar

Raddir fólks með þroskahömlun:
Bernska og æskuár
guðrún V. stefánsdóttir
Háskóla íslands, menntavísindasviði
raddir fólks með þroskahömlun hafa vart heyrst í vestrænum samfélögum fyrr en á allra síðustu árum.
rannsókninni1 var meðal annars ætlað að skapa rými fyrir raddir þessa hóps. Hún er á sviði fötlunarfræða og er eigindleg lífssögurannsókn. Byggt er á lífssögum átta íslendinga með þroskahömlun sem
fæddust á fyrri helmingi 20. aldar, sá elsti árið 1927 og sá yngsti árið 1950. í þessari grein verða
kynntar nokkrar af niðurstöðum rannsóknarinnar með það að markmiði að varpa ljósi á líf og aðstæður
barna og ungmenna með þroskahömlun í íslensku samfélagi frá því snemma á 20. öld og fram á
áttunda áratug aldarinnar. á þeim tíma voru lífssögupersónur rannsóknar minnar að alast upp. enn
fremur er rýnt í möguleika þeirra á námi og fræðslu. í niðurstöðum kom meðal annars fram að frá
barnæsku upplifðu flestar lífssögupersónurnar neikvæð samfélagsleg viðhorf sem höfðu mótast af
opinberri umræðu og sögu, þar sem erfðavísindi og læknisfræði léku stórt hlutverk. Þessi viðhorf
höfðu afgerandi áhrif á aðbúnað fólksins frá barnæsku og voru undirstaða þeirrar aðgreiningar sem
ríkti og birtist til dæmis í því að fjórar af lífssögupersónum rannsóknarinnar bjuggu á sólarhringsstofnunum frá barnsaldri, aðskildar frá öðrum samfélagsþegnum. Þá kom fram að á meðan lífssögupersónurnar
bjuggu í foreldrahúsum var um litla eða enga félagslega þjónustu að ræða við þær og fjölskyldur þeirra
og skólaganga flestra var lítil eða engin. Flestar konurnar þurftu að gangast undir ófrjósemisaðgerðir, sú
yngsta á fjórtánda ári. Það einkennir þó frásagnir fólksins að flest á það ljúfar bernsku- og æskuminningar
um fjölskyldur sínar og lífið „heima“.

Hagnýtt gildi: greininni er ætlað að varpa ljósi á líf og aðstæður barna og ungmenna með
þroskahömlun frá því snemma á 20. öld og fram á áttunda áratug hennar. Hér á landi hefur lítið
verið skrifað um upplifun þeirrar kynslóðar fólks með þroskahömlun sem var að alast upp á
þessum tíma. greinin er því til þess fallin að auka þekkingu og skilning á lífi og aðstæðum
barna og ungmenna með þroskahömlun í íslenskri sögu og samfélagi.
raddir fólks með þroskahömlun hafa lítið
heyrst í hinni almennu sögu Vesturlanda fyrr en
nýlega, meðal annars vegna þess að saga þessa
hóps var, eins og margra annarra jaðarhópa,
ekki talin merkileg eða þess virði að hún væri
skráð. auk þess var hún smánarblettur fyrir
mörg samfélög (atkinson, 1997; atkinson og
Walmsley, 1999). Þótt löng hefð sé fyrir ævi-

söguskrifum á íslandi eru lífssögurannsóknir
með fólki með þroskahömlun nýtt rannsóknarsvið hér á landi.
Fyrstu lífssögur fólks með þroskahömlun
birtust í Bretlandi seint á sjöunda áratug 20. aldar
(Deacon, 1974; Hunt,1967). nokkrir bandarískir
félagsvísindamenn lögðu þó grunninn um það bil
áratug áður. Þar ber að nefna fræðimennina rob-

1 greinin er byggð á doktorsverkefni höfundar (2008): ,,Ég hef svo mikið að segja“ Lífssögur Íslendinga
með þroskahömlun á 20. öld. Verkefnið var unnið við Félagsvísindadeild Háskóla íslands og leiðbeinandi
var dr. rannveig Traustadóttir prófessor.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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ert edgerton (1967), robert Bogdan og steven
Taylor (Bogdan og Taylor, 1976) en rannsóknir
þeirra beindust að því að kalla fram sjónarhorn
og raddir fólks með þroskahömlun. Frumkvöðlastarf þessara fræðimanna hafði áhrif á rannsóknir
á þessu sviði og varð til þess að opna augu
fræðimanna fyrir því að fólk með þroskahömlun
gat tekið þátt í rannsóknum, sagt sögur sínar og
lýst reynslu sinni. Þessar rannsóknir, svo og
lífssögurannsóknir síðari tíma, hafa átt þátt í að
breyta viðhorfum og staðalímyndum um fólk með
þroskahömlun í samfélaginu og móta nýja félagslega sýn á fötlun. Fræðileg umræða um lífssögurannsóknir á þessu sviði hófst þó ekki fyrir
alvöru fyrr en eftir 1990 en frá því um miðjan
tíunda áratug síðustu aldar hefur verið gróska í
lífssögurannsóknum með fólki með þroskahömlun (sjá t.d. atkinson, 1993; atkinson, Jackson og Walmsley, 1997; Potts og Fido, 1991;
Traustadóttir og Johnson, 2000).
rannsókn mín er ein fyrsta sinnar tegundar
á íslandi, en áður hafa þó verið gerðar einstaka
rannsóknir sem byggjast á lífssögum fólks með
þroskahömlun. Þessar rannsóknir hafa ekki
beinst gagngert að því að varpa ljósi á líf og
aðstæður fólksins í sögulegu ljósi heldur að
mikilvægum þáttum í lífi þess eins og foreldrahlutverki (Hanna Björg sigurjónsdóttir og
rannveig Traustadóttir, 2001), fullorðinshlutverki (Dóra s. Bjarnason, 2004) og menningu (kristín Björnsdóttir, 2009). sjónum hefur
heldur ekki verið beint sérstaklega að börnum
og ungmennum eins og hér er gert.
í lífssögurannsóknum sem beinst hafa að
þessum hópi fólks hefur komið fram að minningar um bernsku- og æskuár eru fólkinu oftast
afar mikilvægar (sjá t.d. atkinson, 1997).
Bernskan og æskuárin eru hjá mörgum af
lífssögupersónunum í rannsókn minni eina
tímabil ævinnar sem þær hafa tekið eðlilegan
þátt í fjölskyldulífi og samveru með foreldrum
sínum og systkinum. Því eru þessar minningar
þeim afar dýrmætar. margir eiga þó einnig afar
sárar minningar sem tengjast aðgreiningu frá
samfélaginu, flutningi á stofnanir á barnsaldri
og svo má áfram telja. í þessari grein er ætlunin
að fjalla um minningar lífssögupersónanna frá
þessu tímabili ævinnar. í upphafi greinarinnar
er þó sjónum beint að því með hvaða hætti
aðbúnaður fólks með þroskahömlun, ekki síst
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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barna og ungmenna, tengdist þeim vísindum og
fræðum sem ráðandi voru á síðustu öld en þar
gegndu erfðavísindi og læknisfræði stóru
hlutverki. Þegar ég fjalla um fólk með þroskahömlun í sögulegu samhengi, til dæmis þegar
ég vísa í sögulegar heimildir, nota ég, eftir því
sem við á, hugtök eins og „fáviti“, „vangefinn“
og „þroskaheftur“ og vil með því halda til haga
þeim orðum sem notuð voru á hverjum tíma.
Áhrif mannkynbótastefnu, læknavísinda og
stofnanavæðingar
Fáir hópar hafa búið við jafnmikla samfélagslega einangrun og neikvæð viðhorf og fólk
með þroskahömlun. algengt var að einangra og
útiloka fólkið frá samfélagsþátttöku og sú
félagslega þjónusta sem stóð því til boða hér á
landi fram á áttunda áratug 20. aldar fólst að
miklu leyti í sérstakri þjónustu á sólarhringsstofnunum. átti það jafnt við um börn sem
fullorðið fólk. Það skeið í málefnum fólks með
þroskahömlun sem hófst um aldamótin 1900 og
stóð fram yfir heimsstyrjöldina síðari hefur oft
verið kennt við erfðaótta og aðgreiningu (atkinson og Walmsley, 1999). Þessa stefnu má rekja
til kenninga í erfðafræði sem kristölluðust í
mannkynbótastefnunni svonefndu. Hún átti miklu
fylgi að fagna um og upp úr aldamótunum 1900
en um það leyti settu fræðimenn fram kenningar
í erfðafræði um að meðfæddir erfðaþættir yllu
andlegum vanþroska og geðsjúkdómum. Þá ríkti
sá almenni ótti að stjórnlausar barneignir „fávita“,
eins og hópurinn var kallaður á þessum tíma,
yrðu til að stuðla að hnignun þjóða. kynslóðum
framtíðarinnar þótti því stafa mikil ógn af
sívaxandi hópi „fávita“ (kirkebæk, 1993; Hanna
Björg sigurjónsdóttir og rannveig Traustadóttir,
2001; unnur B. karlsdóttir, 1998).
Þessi viðhorf leiddu meðal annars til þess
að mikilvægt þótti að einangra ,,fávita“ og algengt varð víða um heim að setja á laggirnar
sólahringsstofnanir sem yfirleitt voru hafðar
utan alfaraleiða. á öðrum og þriðja áratug 20.
aldar voru einnig víða sett lög um ófrjósemisaðgerðir og algengt varð að konur með þroskahömlun þyrftu að gangast undir slíkar aðgerðir,
oft undir lögaldri (scheerenberger, 1983).
Hugmyndir mannkynbótastefnunnar bárust til
íslands á fyrri hluta 20. aldar. margir áhrifamenn í íslensku menntalífi tóku afstöðu með
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mannkynbótastefnunni (unnur B. karlsdóttir,
1998). málflutningur þessara manna varð til
þess að árið 1938 voru samþykkt lög á alþingi
um ófrjósemisaðgerðir (Lög um að heimila í
viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í
veg fyrir, að það auki kyn sitt nr. 16/1938).
árið 2002 kom út skýrsla um ófrjósemisaðgerðir á gildistíma laganna frá 1938 en þau
voru í gildi til ársins 1975. í henni kemur meðal
annars fram að andlegur vanþroski var skráður
meginástæða í 101 tilviki en árið 1968 voru
samkvæmt heilbrigðisskýrslum skráðir 597
,,fávitar“ á íslandi (margrét margeirsdóttir,
2001). ekki eru til neinar opinberar heimildir
um ófrjósemisaðgerðir á íslandi eftir að lögin
féllu úr gildi árið 1975 en í þeirri rannsókn sem
hér er greint frá kemur fram að fjórar konur af
þeim fimm sem tóku þátt í rannsókninni gengust
undir ófrjósemisaðgerðir, þar af tvær eftir 1975
(guðrún V. stefánsdóttir, 2008).
Fram til ársins 1936 voru ekki í gildi sérstök lög um þjónustu við fólk með þroskahömlun hér á landi, en víða í vestrænum löndum
varð slík lagasetning að veruleika í upphafi 20.
aldar. í bókinni Haltur ríður hrossi bendir Dóra
s. Bjarnason (1989) á að saga fatlaðs fólks á
íslandi sé keimlík sögu þessa hóps á Vesturlöndum. Þó telur hún að ýmis sértæk úrræði
hafi verið seinna á ferð hér á landi. norska
fræðikonan Berit Johnsen (2001) telur að þau
viðhorf almennings sem birtast í evrópskri og
norrænni sögu beri vott um vantraust, ótta og
fordóma í garð fólks með þroskahömlun. Þó
megi einnig greina verndunarsjónarmið.
árið 1930 hóf sesselja sigmundsdóttir að
reisa heimili fyrir munaðarlaus börn að sólheimum í grímsnesi. Heimilið var í upphafi
ekki ætlað fólki með þroskahömlun en ári síðar,
eða 1931, fluttu fyrstu „fávitarnir“ á heimilið
(margrét margeirsdóttir, 2001). sólheimar var
fyrsta stofnunin á íslandi sem vistaði fólk með
þroskahömlun en til að byrja með var um börn
að ræða. í kjölfar þess hófst umræða á alþingi
um þjónustu við þennan hóp og voru fyrstu
lögin sem sett voru um þjónustu við „fávita“,
lög um fávitahæli (nr. 18), samþykkt á alþingi
árið 1936. Lögin gerðu eingöngu ráð fyrir
þjónustu á svokölluðum fávitahælum en þau
skyldu vera í aðgreindum deildum fyrir konur,
karla og börn. í frumvarpinu var gert ráð fyrir

15
að fávitahæli skyldu staðsett fyrir utan bæjarmörk. í greinargerð með frumvarpinu segir:
Til skamms tíma þótti sjálfsagt að hafa fávitahæli karla og kvenna sem fjærst hvort öðru,
þar eð fávizka vanvita og hálfvita er harla oft
arfgeng, og hverju þjóðfélagi tjón að þeirri
fjölgun. en nú þykir minni ástæða til þess, þar
eð víða er farið að gera fávita ófrjóa og hjálpa
þeim fávitum með læknisaðgerð, sem þjást af
óeðlilega áköfum kynhvötum (Frumvarp til
laga um fávitahæli, þingskjal nr. 138/1935).

Þessi tilvísun ber þess glöggt merki að lögin
voru undir áhrifum mannkynbótastefnu en jafnframt má greina sterk áhrif læknisfræðinnar. í
lögunum er kveðið á um að ráðherra skipi
þriggja manna eftirlitsnefnd með fávitahælunum
og að formaður nefndarinnar sé læknir, „sérfróður um mein fávita“ eins og það er orðað í
lögunum. Þarna kemur fram það sjónarmið að
„fávitaháttur“ sé sjúkdómur og því voru læknar
og annað heilbrigðisstarfsfólk talið hæfast til að
ákveða með hvaða hætti þjónustan skyldi vera.
Þó að í lögum um fávitahæli (1936) megi
greina afar neikvæð viðhorf í garð fólks með
þroskahömlun má benda á að á þessum tíma
bjó fólkið oft við ömurlegar aðstæður í samfélaginu (gísli ágúst gunnlaugsson, 1982). Fyrir
suma voru stofnanirnar því ákveðin lausn og
athvarf. í lögunum má jafnframt finna nokkur
dæmi um mannúðarsjónarmið, sérstaklega
þegar fjallað er um þá sem ekkert gátu lært eða
unnið en þeim „bar að mæta með nærgætni og
aðhlynningu“ (sbr. 4. gr.).
Þótt lögunum væri ætlað að bæta aðhlynningu „fávita“ átti öll þjónusta við þá að fara fram
innan veggja stofnunarinnar. Lögin um fávitahæli
marka því upphaf þeirrar stefnu að veita eingöngu þjónustu á sólarhringsstofnunum og í
kjölfar þeirra hófst uppbygging slíkra stofnana á
íslandi. Þrátt fyrir þessa stefnu bjuggu margir
heima hjá fjölskyldum sínum og þar sem um
enga félagslega þjónustu var að ræða voru foreldrar oft í þeirri aðstöðu að verða að annast
börn sín og síðan fullorðið fólk án nokkurs stuðnings frá samfélaginu (margrét margeirsdóttir,
2001). á þessum tíma heyrði til undantekninga
að börn með þroskahömlun hefðu aðgang að
dagvistunarstofnunum og grunnskólum landsins.
Þó að raddir mannkynbótasinna og lækna
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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hafi verið ríkjandi í lögunum um fávitahæli má
líka sjá dæmi um uppeldisleg viðhorf. í greinargerð með lögunum var fjallað um mikilvægi
menntunar og áhersla lögð á að lögleiða skólaskyldu. rökstuðningur fyrir því var eftirfarandi:
margoft vilja foreldrar vanvita og hálfvita ekki
senda þá frá sér, þótt góður fávitaskóli sé þeim
opinn, og lítið er hirt um að senda þá, sem
engan eiga að, og læra svo þessi börn ekkert,
nema ef til vill einhverja ósiði. Því ber nauðsyn
til að þau verði skólaskyld að lögum sem önnur
börn, þegar nógu stór skóli eða skólar eru til
handa öllum (Frumvarp til laga um fávitahæli,
þingskjal nr.138/ 1935).

Þrátt fyrir neikvæðan tón í lýsingum á
börnunum koma fram í lögunum um fávitahæli
skýr ákvæði um kennslu og uppeldi sem einn
þátt í starfsemi stofnana ásamt aðhlynningu og
gæslu. árið 1907 voru sett lög um almenna
skólaskyldu hérlendis og tóku þau til 10-14 ára
barna. Lögin náðu þó ekki til barna með þroskahömlun. Það var ekki fyrr en með fræðslulögunum 1946 sem gert var ráð fyrir einhverri
þjónustu við börn sem áttu erfitt með nám. með
fræðslulögunum varð menntun allra íslenskra
barna lögboðin þó svo að almennir grunnskólar
væru ekki skyldugir til að sjá um menntun
þeirra allra. samkvæmt lögunum höfðu undanþágu: ,,börn sem að dómi hlutaðeigandi kennara, skólastjóra og skólalæknis skortir hæfileika
til þess að stunda nám í almennum barnaskóla“(sbr. 5. gr.). í lögunum segir einnig:
„Þeim börnum sem um getur skal séð fyrir vist
í skóla eða stofnun sem veitir þeim uppeldi og
fræðslu við þeirra hæfi“ (Lög um fræðslu barna
nr. 34/1946). Þó að menntun allra barna væri
lögboðin höfðu skólayfirvöld vald til þess að
vísa börnum frá vegna áðurnefndra ákvæða og
jafnvel ganga í að útvega vistun á sólarhringsstofnunum. árið 1974 voru samþykkt ný lög
um grunnskóla (nr. 63/1974). Þar kemur fram
að fötluð börn, meðal annars með þroskahömlun, skuli fá kennslu við hæfi (margrét
margeirsdóttir, 2001). Þar var þó sérstaklega
tekið fram að gera skyldi ráð fyrir að tveir
hópar, þ.e. sjúklingar og ,,þroskaheftir“, hlytu
menntun sína á sérstofnunum.
eins og áður segir gerðu lög um fávitahæli
(1936) ráð fyrir uppeldis- og kennsluhlutverki
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stofnana en svo virðist sem stofnanirnar hafi
ekki nema að takmörkuðu leyti sinnt þessari
skyldu sinni fyrr en eftir að reglugerð um
sérkennslu (nr. 270/1977) var komið á og hinir
svonefndu þjálfunarskólar, sem meðal annars
voru starfræktir innan veggja stofnana, fengu
fjárhagslegan grundvöll til að sinna hlutverki
sínu (Jón Torfi Jónasson, 2008). af þessu má
ráða að hugmyndin um stofnanavæðingu hafi
verið afar sterk en lög um fávitastofnanir (nr.
53/1967), sem tóku við af lögum um fávitahæli
frá 1936, gerðu ráð fyrir að ein stofnun, kópavogshæli, væri aðalstofnun ríkisins sem hefði
víðtækt hlutverk í þjónustu við ,,fávita“ og
sameinaði þar hjúkrun, þjálfun, kennslu og
atvinnu. Lögin um fávitastofnanir voru í gildi
til ársins 1979. Þá tóku við lög um aðstoð við
þroskahefta (nr. 47) en með þeim urðu tímamót
í þjónustu við fólk með þroskahömlun og
fjölskyldur þeirra. í fyrsta sinn í íslenskri sögu
var gert ráð fyrir að þessi hópur ætti rétt á
þjónustu úti í samfélaginu.
Frá upphafi aldarinnar og fram yfir hana
miðja voru raddir mannkynbótasinna, lækna og
sérfræðinga ríkjandi í rannsóknum og skrifum
sem beindust að fólki með þroskahömlun. Tvö
meginsjónarmið komu aðallega fram. annars
vegar hin læknisfræðilega sýn sem setti fólk
með þroskahömlun í hlutverk hins þögla og
óvirka fórnarlambs og taldi það í þörf fyrir
umönnun, meðaumkun, vernd og gæsku annarra
(atkinson og Walmsley, 1999). Hins vegar það
sjónarmið að vernda þyrfti samfélagið fyrir hinu
óæskilega fólki. að baki bjó sú skoðun manna
að fólk með þroskahömlun væri ógn við samfélagið, afbrigðilegt og líklegt til að viðhalda
lélegum kynstofni (margrét margeirsdóttir,
2001). Þessi viðhorf höfðu því mikil áhrif á
uppvaxtarárum fólksins í rannsókn minni og
urðu til þess að mörg þeirra ólust upp á stofnunum.
aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar
rannsóknin sem hér er til umfjöllunar var gerð á
árunum 2003 – 2008. Hún er byggð á hefðum
ævisögulegra lífssöguaðferða en Creswell (1998)
skilgreinir slíkar aðferðir sem eina af meginhefðum eigindlegra rannsókna. Hér er að miklu
leyti sótt í aðferðafræðilegan grunn eigindlegra
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rannsóknarhefða í félagsvísindum en ævisögulegar rannsóknir eiga sér rætur í mörgum og
mismunandi fræðigreinum (Bogdan og Biklen,
1998; Creswell,1998; Plummer, 2001).
eigindlegar lífssögurannsóknir hafa verið
skilgreindar á margvíslegan hátt, en ég styðst
við skilgreiningar tveggja fræðimanna í félagsvísindum, þeirra kens Plummer (2001) og
normans Denzin (1989). Plummer (2001) skilgreinir lífssöguaðferð sem rannsókn sem
byggist á söfnun persónulegra gagna um lífshlaup manneskju. Denzin (1989) leggur auk
þess áherslu á að lífssöguaðferðir felist í söfnun
gagna sem lýsa tímamótum í lífi manneskjunnar. Lífshlaupinu má skipta í nokkur hefðbundin
skeið, svo sem bernsku, unglingsár, fullorðinsár
og elliár. innan þessara tímaskeiða er síðan að
finna lykilatburði eins og upphaf skólagöngu,
fermingu, hjúskap og barneignir, svo og mikilvæga áfanga sem tengjast menntun, starfsframa
og ýmsum tilfinningalegum atburðum á lífsleiðinni (Priestley, 2003; sigurður gylfi magnússon, 2005). Bent hefur verið á að mikilvægt
sé að beina sjónum að þeirri breytingu sem
verður þegar einstaklingurinn fer af einu skeiði
á annað. Þessar breytingar kalla oft á mikil
umskipti í lífi fólks sem verða til þess að það
endurskoðar líf sitt og sjálft sig. einnig hefur
verið bent á að minni fólks tengist þessum
tímamótum og geti verið eins konar vegvísir
við upprifjun minninganna (Denzin, 1989;
sigurður gylfi magnússon, 2005). í rannsókn
minni beindi ég samtölum að þessum tímamótum en komst fljótt að því að í lífi fólksins í
rannsókn minni er ekki að finna marga tímamótaatburði sem tengjast svokölluðu eðlilegu
lífshlaupi. nokkrar af lífssögupersónunum fluttu
til dæmis á stofnanir þegar jafnaldrar þeirra
voru að hefja skólagöngu og í stað þess að
stofna fjölskyldur voru konurnar í rannsókninni
látnar gangast undir ófrjósemisaðgerðir, og svo
má áfram telja. Tímamót í lífi fólksins voru því
ekki þau sömu og annarra en eigi að síður eiga
þau sér sameiginleg tímamót sem mótuðust af
áðurnefndum atburðum. í þessari grein set ég
niðurstöður mínar fram út frá þeim tímamótaatburðum sem fólkið lýsti og leitast við að
tengja þá við bernsku þeirra og æskuár.
auk lífssögupersónanna átta tóku þátt í
rannsókninni aðstandendur og fagfólk, alls 22.
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Þegar ég hóf rannsóknarvinnuna var ætlunin að
byggja hana á hefðbundnum félagsvísindalegum
lífssöguaðferðum en algengast er að þær hvíli
að mestu á opnum viðtölum eða samtölum við
hvern og einn þátttakenda og söfnun sögulegra
gagna (Plummer, 2001). með aukinni þekkingu
minni á möguleikum lífssöguaðferðarinnar og
ekki síður vegna áhuga, djúprar þarfar og
löngunar viðmælenda minna til að rifja upp
minningar og segja sögur sínar þróaðist rannsóknin í þá átt að mun meiri samvinna var við
lífssögupersónur rannsóknarinnar en ég hafði
gert ráð fyrir í upphafi. auk þess að byggja á
hefðbundnum lífssöguaðferðum, eins og ætlunin var í byrjun, stofnaði ég rannsóknarhóp sem
í áttu sæti auk mín fjórar konur sem allar eru
lykilþátttakendur í rannsókninni. Þær tóku virkan þátt í öllu rannsóknarferlinu með mér. Hópurinn hafði mikil áhrif á þróun rannsóknarinnar
og varð til þess að ég endurskoðaði aðferðafræðilega nálgun mína og hún tók á sig æ fleiri
einkenni samvinnurannsóknar (Walmsley og
Johnson, 2003). í slíkum rannsóknum er gert
ráð fyrir nánara samstarfi við þátttakendur, sem
litið er á sem meðrannsakendur, en í hefðbundnari rannsóknum (sjá nánar guðrúnu V.
stefánsdóttur, 2008).
gagnasöfnun í rannsókninni má skipta í
fjóra meginhluta:
1. Ég átti fimm til sjö einstaklingssamtöl við
lykilþátttakendurna átta. samhliða voru
gerðar þátttökuathuganir á heimilum þeirra
og vinnustöðum. í framhaldi af þessu voru
fyrstu drög að lífssögum skrifuð í náinni
samvinnu við hverja og eina lífssögupersónu.
2. stofnaðir voru tveir rýnihópar sem í áttu
sæti, auk mín, lífssögupersóna, systkini hennar og fagfólk. eftir rýnihópaviðtölin voru
lífssögurnar endurskoðaðar í samvinnu við
lífssögupersónurnar og nýjum upplýsingum
sem fram höfðu komið var bætt við.
3. stofnaður var rannsóknarhópur, söguhópurinn, sem starfaði saman í þrjú ár. Við hittumst
einu sinni í viku fyrstu tvö árin og einu sinni
í mánuði í eitt ár.
4. rýnt var í persónuleg skjöl og upplýsingar
frá einni af þjónustuskrifstofum í málaflokki
fatlaðs fólks um þrjár af lífssögupersónum
rannsóknarinnar.
í þessari grein er byggt á gögnum úr öllum
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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þáttum gagnasöfnunarinnar en eins og áður segir
var sjónum fyrst og fremst beint að upprifjun
lífssögupersónanna á bernsku- og æskuárum.
gagnagreining fór fram bæði samhliða gagnasöfnun og eftir að henni lauk formlega. Við
gagnagreiningu nýtti ég aðferðir túlkunarfræðilegrar lífssögu (Denzin, 1989; Creswell,
1998). eins og áður segir greindi ég gögnin út
frá tímamótaviðburðum í lífi fólksins. eftir að
formlegri gagnasöfnun var lokið og ég hafði
skráð allar lífssögurnar í nánu samstarfi við
þátttakendur las ég gögnin aftur margsinnis yfir
og greindi þau og túlkaði út frá fræðilegum
viðmiðunum í þeim tilgangi að setja sögurnar í
víðara félagslegt, samfélagslegt og fræðilegt samhengi (Creswell, 1998; Denzin, 1989; Taylor og
Bogdan, 1998). auk þess bar ég greiningar mínar
undir lífssögupersónurnar í söguhópnum, þær
túlkuðu með mér gögnin, bættu við og dýpkuðu
þær upplýsingar sem fram höfðu komið.
niðurstöður
Hér á eftir er leitast við að varpa ljósi á aðstæður fólksins í rannsókninni á bernsku- og
æskuárum. Byggt er á upprifjun minninga lífssögupersónanna á þessu tímabili ævi þeirra.
Tímabilið sem rifjað er upp nær frá þriðja áratug
20. aldar og fram á áttunda áratug aldarinnar.
Félagslegar aðstæður
edda guðmundsdóttir er fædd árið 1935 og
ólst upp í reykjavík. Hún dvaldi á sjúkrahúsi
mestöll bernskuárin en fékk „tvö ár heima“ eins
og hún orðar það sjálf, eða frá níu til ellefu ára
aldurs að hún flutti á stofnun. Hér á eftir er
drepið niður í lífssögu hennar þar sem hún lýsir
aðstæðum sínum:
mér hefur verið sagt að ég hafi farið á Landspítalann þegar ég var níu mánaða gömul. Það
átti víst að skera mig upp í bakinu. Ég get bara
ekki skilið hvað ég var þarna lengi. Ég fór
ekki heim aftur fyrr en ég var níu ára. meira
að segja ekki á jólunum. Ég vildi komast út en
ég gat það ekki af því að ég átti engan hjólastól.
svo þegar ég fór heim var mér sagt að kannski
ætti ég að koma aftur en þá sagði ég: „nei
takk, ég ætla að vera heima hjá foreldrum
mínum og systkinum.“ Ég fékk bara tvö ár
heima, svo fór ég á stofnunina og flutti aldrei
heim aftur.
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Úr lífssögunni má lesa að óskir og væntingar
litlu stúlkunnar voru nákvæmlega þær sömu og
annarra barna snemma á síðustu öld. Þær fólust
fyrst og fremst í því að eiga öruggt líf í faðmi
fjölskyldunnar og að fá að vera með sínum
nánustu. en þær viðteknu hugmyndir og staðalímyndir samfélagsins sem mættu eddu litlu
þegar hún fæddist urðu til þess að hún bjó á
stofnun fjarri fjölskyldu sinni mestan hluta
ævinnar eða í nær 40 ár. Þótt fjölskylda eddu
hafi búið við erfiðar félagslegar og efnahagslegar aðstæður eru bernskuminningarnar henni
afar dýrmætar. minningin um samskipti hennar
við fjölskyldu sína er það sem stendur upp úr.
ragnheiður guðmundsdóttir er fimmtán
árum yngri en edda. Hún fæddist árið 1950 og
ólst upp í litlu sjávarþorpi þar til hún var níu
ára gömul að hún flutti á stofnun. Þannig lýsir
hún bernskuminningum sínum:
Þau ólu mig nú upp mamma mín og pabbi.
Húsið sem ég átti heima í stendur í brekku við
sjóinn og ég horfði á þegar var flóð og þegar
var fjara. Ég lék mér í fjörunni. á kvöldin las
pabbi minn fyrir mig og systkini mín. Pabbi
minn sagði mér líka oft sögur og spjallaði við
mig, en mamma mín var nú oftast að elda
matinn og hugsa um börnin sín fjögur. Ég var
alltaf eins og hinir krakkarnir.

minningar um venjubundna hversdagslega
atburði og samskipti við sína nánustu virðast
hafa mikið gildi fyrir ragnheiði ekki síður en
eddu. ekki er ólíklegt að bernskuminningar
þeirra hafi haft aukið tilfinningalegt gildi vegna
þess að báðar voru þær ungar fluttar á stofnanir
og urðu að búa fjarri fjölskyldum sínum og
ástvinum.
Þrjár lífssögupersónur í rannsókn minni
bjuggu ásamt fjölskyldum sínum í sveit fram á
fullorðinsaldur. Frásagnir þeirra bera vott um
að þær eigi góðar minningar úr sveitinni þar
sem þær upplifðu sig sem jafningja systkina
sinna og annarra barna sem þær ólust upp með.
um uppvaxtarár sín í sveitinni segir guðrún
Haraldsdóttir meðal annars:
í sveitinni vorum við að raka og dreifa og
moka skít og allt mögulegt. Þetta var svona í
gamla daga. Ég var bara í sveitinni og var að
hugsa um búskapinn með pabba og mömmu
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og systkinum mínum. allir hjálpuðust að. Við
áttum sextíu fjár og tíu beljur og tíu hross. Ég
var þekkt í minni sveit af því ég þekkti svo vel
nöfnin á rollunum og mörkin á þeim. svo var
verið að reka beljurnar inn. Þær gátu nú verið
óþægar við okkur krakkana. í sveitinni gerði
ég allt með hinum krökkunum og ég var aldrei
neitt öðruvísi

Þegar guðrún var að alast upp um miðja öldina
tíðkaðist hér á landi að halda börnum snemma
til vinnu og á stórum sveitaheimilum voru mörg
verk sem þurfti að vinna (sigurður gylfi
magnússon, 1993). Verksvitið virðist hafa skipt
miklu máli og það hefur án efa ráðið því að
ekki var litið öðrum augum á börn með
þroskahömlun en önnur börn á heimilinu. í sögum þeirra þriggja lífssögupersóna sem ólust
upp í sveit kemur þó skýrt fram að ekki var um
neina þjónustu að ræða við börn og fjölskyldur
þeirra og ólíklegt má telja að þær hafi leitað
eftir aðstoð. Þótt ekki sé hægt að alhæfa um
aðstæður fólks með þroskahömlun sem átti
heima í sveit á grundvelli frásagna þeirra má
telja sennilegt að fleiri hafi búið við svipaðar
aðstæður. Þau voru öll liðtæk við ýmis störf í
sveitinni og gátu lagt sitt af mörkum í þeim
efnum.
ekki hafa þó allar lífssögupersónurnar sælusögur að segja úr sveitinni því elsti þátttakandinn í rannsókn minni, gunnar Jónsson, lýsir
slæmum örlögum bróður síns, Haraldar, en hann
hafði ekki getu til að vinna almenn sveitastörf.
Haraldur var sendur á sveitabæ til vandalausra
þar sem hann var beittur miklu harðræði. Hér á
eftir er drepið niður í lýsingu gunnars á örlögum hans:
Þegar við komum á sveitabæinn var allt svo
skítugt og konan, sem átti að hugsa um hann
Halla bróður, hafði víst lamið hann og verið
vond við hann. Hún vissi ekki að við vorum að
koma og henni brá þegar hún sá okkur. Hún
fór svo með okkur út í hænsnahús og þar var
Halli með hænunum, skítugur og grátandi.
Hann átti ekki neina skó og held ég engin
almennileg föt. Það vantaði meira segja á hann
tær af því að honum var svo kalt. Við fórum
svo á stofnunina og okkur leið bara vel þar.

Þessi stutta frásögn gefur til kynna þau viðhorf
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sem ríkjandi voru í garð fólks með þroskahömlun á íslandi um miðja síðustu öld. ekki er
ólíklegt að atburðir sem þessir hafi oft verið
þaggaðir niður, meðal annars vegna þess að
þeir voru óþægilegir fyrir samfélagið. eins og
sjá má á þessu dæmi litu ekki allir á stofnanavist
sem neikvæða því fyrir þá bræður var stofnunin
lausn frá harðræði og illri meðferð. Þó að varla
megi ætla að aðstæður sem þessar hafi verið algengar hér á landi hafa sambærileg dæmi komið fram í íslenskum rannsóknum (Hanna Björg
sigurjónsdóttir og rannveig Traustadóttir,
2001) og erlendum (atkinson, Jackson og
Walmsley, 1997; Ferguson, 1994).
Félagslegar aðstæður fólksins í rannsókninni
á bernsku- og æskuárum voru mismunandi en
það sem einkennir þó lýsingar flestra frá æskuárum eru ljúfar minningar um lífið „heima“ þar
sem flestir upplifðu sig sem eðlilegan og sjálfsagðan hluta af fjölskyldunni. Þá kemur einnig
skýrt fram að um enga félagslega aðstoð eða
þjónustu var að ræða við börn og fjölskyldur
þeirra utan sólarhringsstofnana.
Skólaganga
með einni undantekningu var formleg skólaganga fólksins lítil eða engin. eins og áður segir
áttu þrjár af lífssögupersónum rannsóknarinnar
heima í sveit en þau voru öll fædd árið 1948. Þó
að þau hafi alist upp hvert í sínum landshlutanum
er reynsla þeirra af skólagöngu að mörgu leyti
lík. Þau gengu öll í farskóla en þó mislengi.
guðrún Haraldsdóttir var þrjú ár í farskóla með
jafnöldrum sínum en tvíburabræðurnir guðmundur og Hallur einn vetur. í sögum þeirra má
glöggt finna að þegar að skólagöngu kom fundu
þau öll til vanmáttar síns og ekki var um neinn
stuðning í skólanum að ræða á þessum tíma.
Hrefna, ófötluð systir þeirra guðmundar og
Halls, lýsir skólagöngu þeirra á eftirfarandi hátt:
Þeir voru einn vetur í skólanum. Þetta var farskóli, einn af síðustu farskólunum á íslandi. á
veturna var kennt í þrjá mánuði en þess á milli
urðu börnin að læra sjálf. Bræður mínir voru
einn tíma á dag í lestrarkennslu þennan vetur.
um vorið sagði kennarinn að þetta þýddi ekki
neitt, það væri ekki hægt að kenna þeim neitt.
Bræður mínir fengu nánast enga skólagöngu
né aðra þjónustu.
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eins og að framan greinir var skólaganga þeirra
sem bjuggu í sveit stopul og takmörkuð. ekki
virðast þó þéttbýlisbörnin hafa verið betur sett
að þessu leyti því þetta átti við um allar lífssögupersónurnar, með einni undantekningu þó.
Þó að menntun allra barna væri lögboðin höfðu
skólayfirvöld vald til þess að vísa börnum frá
og jafnvel ganga í að útvega þeim vistun á sólarhringsstofnunum (sbr. lög um fræðslu barna,
1946). eitt skýrt dæmi um slíkt kemur fram í
rannsókninni, en ragnheiður guðmundsdóttir
segir í lífssögu sinni:
Ég fór í barnaskólann í þorpinu þegar ég var
sjö ára. Ég var þar í tvö ár. Ég man lítið eftir
skólanum en skólastjórinn sagði mömmu minni
að til væri stofnun fyrir sunnan og ég ætti að
fara þangað.

elstu þátttakendurnir í rannsókninni, þau
gunnar Jónsson (f. 1927) og edda guðmundsdóttir (f. 1935), nutu engrar skólagöngu. erna
magnúsdóttir (fædd 1950) var eini þátttakandinn í rannsókninni sem lauk fullnaðarprófi
úr barnaskóla, tveimur árum seinna en jafnaldrar hennar. eftir það var ekki um neina formlega skólagöngu að ræða. Hún stundaði nám í
sínum heimaskóla og í sögu hennar kemur fram
að hún er sátt við skólann sinn og svo virðist
sem bæði börnin og kennararnir hafi komið
fram við hana sem jafningja. meðan á lífssöguskrifunum stóð hafði erna sjálf samband við
gamla kennarann sinn. Hann sendi henni bréf
sem hér fer á eftir en í því lýsir hann skólagöngu
ernu:
25. október 2005.
Heil og sæl erna mín! mér er það bæði ljúft
og skylt að segja nokkuð frá skólagöngu þinni
í sveitinni eins og minni mitt endist til. Þegar
þú komst í bekkinn, sem ég hafði kennt í tvo
vetur, var ég að hefja mitt 3. ár í kennslu.
krakkarnir voru 11 ára og aðeins 18 í bekknum. Ég minnist þess ekki að hafa fengið neinn
undirbúning um stöðu þína sem nemanda eða
upplýsingar frá skólanum, sem þú hafðir verið
í. nú þegar þetta er rifjað upp þá tel ég að aðstæðurnar í sveitinni okkar hafi verið þér mjög
hagstæðar. Það er fyrst á unglingsárum þínum
sem skólagangan hefði þurft að vera önnur en
raun var á. í dag eru sem betur fer fleiri úrræði
og möguleikar fyrir hendi. Þú kemur úr stórum
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systkinahópi, en þeim kynntist ég öllum auk
þess að vera nágranni og samstarfsmaður pabba
þíns í mörg ár. Bekkurinn okkar var frábær.
Öll tóku þau þér vel og sem jafningja í leik og
starfi. glaðlyndi, trygglyndi og vinátta, allt eru
þetta ríkir þættir í þínu fari, sem hafa reynst
þér svo vel í lífsbaráttunni.
Tvennt vil ég nefna sem situr í minni mínu.
Við höfðum þann háttinn á þegar þið lærðuð
ljóð að standa upp og fara með þau erindi sem
sett voru fyrir. Oft hljóp kapp í hópinn að skila
sem mestu. Þú komst alltaf vel undirbúin,
hafðir notið aðstoðar Úrsúlu ömmu þinnar og
skilaðir stolt og ánægð ljóðum eins og skúlaskeiði, eggert ólafsson, óhræsið, gunnarshólmi og fleiri án þess að blikna. eins minnist
ég ritgerðanna þinna. aðeins einu sinni finnst
mér ég hafa fundið fyrir alvarlegum vanmætti
en þá fékkstu flogakast, sem ég kunni ekkert
annað ráð við en að halda þétt og vel utan um
þig meðan þetta gekk yfir. elsku erna, ég gæti
eflaust grafið fleira upp en læt þetta nægja.
Þinn gamli kennari, Björn.

eflaust hafa fjölskylduaðstæður ernu ráðið
miklu um að hún fékk lögbundna skólagöngu
en eins og kennarinn hennar bendir á fékk hún
góðan stuðning heima fyrir og henni var tekið
sem jafningja bæði í fjölskyldunni og í skólanum. afstaða kennarans hefur án efa haft mikil
áhrif og einnig tengsl hans við fjölskyldu ernu.
Þá gekk henni vel að lesa og skrifa og hefur
það án efa ýtt undir möguleika hennar á að
stunda nám í almennum skóla.
Þrátt fyrir nærri þrjátíu ára aldursmun á elstu
og yngstu lífssögupersónu rannsóknarinnar voru
lög um fræðslu barna frá 1946 í gildi á uppvaxtarárum þeirra allra sem og lög um fávitahæli (1936). af framangreindu má sjá að oftast
náðu almenn lög ekki til barna sem á einhvern
hátt uppfylltu ekki þau skilyrði sem skólarnir
settu. Þá virðist líka sem skólaganga margra
hafi ráðist af tilviljunum og eins að fjölskyldugerð hafi ráðið einhverju þar um.
Líf og aðstæður barna og ungmenna á stofnunum
Hér á eftir verður reynt að svara því hvernig
þær fjórar lífssögupersónur sem fluttu á barnseða unglingsaldri á stofnanir upplifðu flutninginn, stofnanalífið og aðstæður sínar þar. enn
fremur er fjallað um möguleika þeirra á fræðslu
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inni á stofnunum. í lífssögum í rannsókninni
kemur fram að flest fólkið lítur á flutning á
stofnun sem einn af erfiðustu og afdrifaríkustu
atburðunum í lífi sínu. Þau þurftu að skilja við
fjölskyldur sínar á barnsaldri og flutningurinn
hafði oftast þær afleiðingar að tengslin við
þeirra nánustu voru rofin að miklu eða öllu
leyti. ragnheiður guðmundsdóttir, sem er fædd
árið 1950, segir frá upplifun sinni af flutningi á
stofnun árið 1959 á eftirfarandi hátt:
Ég var bara níu ára gömul þegar ég flutti, ég
gleymi því nú aldrei. Ég fór með flugvélinni
suður. Ég var samferða konu sem heitir Jóna.
Hún átti heima í þorpinu. svo keyrði bróðir
hans pabba míns mig á bílnum sínum á stofnunina. Ég man vel hvernig þetta var. Ég var
með tvær ferðatöskur sem fötin mín voru í.
mér fannst ekkert gaman að vera að flytja
hingað suður frá pabba mínum og mömmu og
systkinum mínum þremur.

Frásögn ragnheiðar endurspeglar að flutningurinn var henni tilfinningalega afar erfiður,
enda var hún ekki nema níu ára gömul. Þessi
atburður, sem gerðist fyrir meira en 45 árum,
stendur henni enn ljóslifandi fyrir hugskotssjónum. ragnheiður leit á flutninginn á stofnunina sem einn af þeim atburðum sem hafa
markað líf hennar og aðstæður hvað mest. sama
má segja um ernu magnúsdóttur sem er, eins
og ragnheiður, fædd árið 1950. í broti úr
lífssögu ernu sem fer hér á eftir kemur fram
hvernig hún skynjaði flutninginn á stofnunina:
svo fékk mamma mín beinkrabba og hafði
áhyggjur af mér, gat ekki dáið og forstöðukonan bauð henni að taka mig. Ég hefði aldrei
farið. Ég gerði það bara af því að mamma mín
vildi það. Hún hélt að ég yrði örugg þar. Þetta
var bara svona. Ég var aldrei talin þroskaheft,
en svo eins og ég segi og stend við það, ég var
gerð þroskaheft. af því er ég svo sár að það
skuli ekki hafa verið reynt meira. mér leið
alveg hræðilega, alveg hræðilega.

ragnheiðar og erna tengja flutning á stofnun
við erfið, sársaukafull og neikvæð tímamót sem
fólust í aðskilnaði frá fjölskyldu og vinum. Þá
lýsa sögurnar því að foreldrar þeirra höfðu verið
hvattir til að senda þær á stofnanir og þær höfðu
sjálfar ekkert um það að segja. Tilviljanir virðast
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hafa ráðið því að þessi kostur var valinn. Þó
skín í gegn að úrræðaleysið í þjónustu við fólkið
úti í samfélaginu hafi verið algjört og að það
hafi að einhverju leyti haft áhrif á ákvarðanir
fjölskyldna þeirra. ekki er ólíklegt að foreldrar
þeirra ernu og ragnheiðar hafi trúað því, eins
og almennt var álitið, að það væri dætrum þeirra
fyrir bestu að dvelja á stofnunum. Þá hefur hinn
læknisfræðilegi skilningur á fötlun og hin mikla
trú almennings á læknum, sérfræðingum og
gildi opinberra stofnana án efa oft orðið til þess
að foreldrar sendu börn sín frá sér.
Þrátt fyrir sárar minningar um flutning á
stofnun gátu konurnar vel lýst þeim aðstæðum
sem þær bjuggu við á stofnunum. í lífsögunum
kemur fram að einkarými var afar takmarkað
og margir voru saman í herbergi. sama gilti
bæði um börn og fullorðna.
Frásagnir lífssögupersónanna bera með sér
að innra skipulag stofnana minnti um margt á
sjúkrahús. allir voru vaktir á sama tíma, yfirleitt
milli sex og sjö á morgnana, og þá tóku við
venjubundin morgunverk og í kjölfarið daglegar
athafnir. ragnheiður lýsir þessum daglegu
venjubundnu athöfnum á stofnununum:
klukkan sjö á morgnana kom vaktkonan og
vakti okkur. Fyrst klæddum við okkur en
kvöldið áður áttu allir að hafa til fötin sín. Ég
átti líka alltaf að búa um rúmið mitt og þurrka
af og skúra gólfið og við allar stelpurnar. svo
fórum við alltaf í sunnudagaföt á sunnudögum
og ég geri það ennþá. Fötin voru sett upp á
herðatré og ég raða þeim alltaf vel á herðatréð.
svo fóru allir í bað á þriðjudögum og föstudögum. Þá voru baðdagar. Það var nú alltaf
hafragrautur í morgunmat. Oftast var ágætur
matur, hún var góður kokkur hún frú sigríður.
Það var tekið slátur og við hjálpuðum til og
svo var alltaf góður matur á fimmtudögum,
stundum lambalæri eða hryggur eða smásteik
með kartöflumús.

Fólkið upplifði hina daglegu rútínu innan
stofnananna á mismunandi hátt. Það kemur þó
skýrt fram að allir urðu að fara eftir þeim
reglum og venjum sem ríktu á stofnununum.
Fæstir höfðu nokkurt vald eða val og eins og
fram kom var fótaferðartími, matmálstímar, bað
og háttatímar á svipuðum tíma fyrir alla, hvort
sem um börn eða fullorðna var að ræða. að
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þessu leyti var fólkið neytt til að gangast undir
regluveldi og ofurvald stofnana yfir lífi þess.
samkvæmt lögum um fávitahæli (1936) áttu
hælin og síðar stofnanirnar (lög um fávitastofnanir, 1967) að sjá fólki fyrir menntun. í lögunum
var þó ekki skilgreint hvers konar menntun væri
um að ræða. í lífssögunum kemur fram að flestir
fengu einhvers konar tilsögn eða fræðslu á
stofnununum. Framan af virðist hafa verið lögð
áhersla á að kenna fólki ýmsa hagnýta iðju,
eins og handavinnu og vefnað. um þetta segir
ragnheiður:
Ég var í handavinnu þegar ég var krakki. Það
var kona sem kenndi mér að sauma, prjóna og
hekla. Hún kenndi mér bara á veturna, ekki á
sumrin og ekki um jólin. Þá átti hún frí. Þegar
ég varð eldri lærði ég að rýja mottur og púða.
Ég lærði að lesa þegar ég var sautján ára
gömul, það var árið 1967. Þá vorum við þrjár,
ég, Halldóra og erna í skólanum á stofnuninni
hjá honum guðmundi. Við lærðum líka að
skrifa og þá fór ég að skrifa ljóðin mín. mér
fannst alltaf skemmtilegt í skólanum.

af þessu má ráða að til að byrja með hafi verið
lögð áhersla á hagnýta iðju en þegar fram liðu
stundir var einnig um einhverja bóklega kennslu
að ræða fyrir þá sem gátu tileinkað sér hana.
svo virðist sem litið hafi verið svo á að kenna
bæri hefðbundnar greinar eins og lestur og skrift
en aðeins þeim sem þóttu til þess hæfir. erna
lýsir þessu á eftirfarandi hátt:
Við vorum nokkur í skólanum á stofnuninni,
bara þeir sem gátu lært eitthvað. Held að við
höfum verið tvisvar í viku. Hinir voru að vefa
og rýja mottur en ég hefði viljað læra svo
miklu meira. Það hefði verið hægt að kenna
okkur svo mikið meira. nú er þetta sem betur
fer breytt.

elsta konan í rannsókninni (f. 1935) flutti á
stofnun ellefu ára gömul. Hún lýsir því að á
stofnunni hafi hún lært að gera ýmsa handavinnu
en að það hafi verið henni erfitt þar sem hún var
sjónskert. Þrátt fyrir það fékk hún ekki gleraugu
fyrr en hún var 34 ára gömul. ennfremur hafi
verið töluvert um að settar væru upp leiksýningar
sem hún tók þátt í og lögð var mikil áhersla á
tónlist og tónlistarflutning. um þetta sagði hún:
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Við vorum oft að gera leikrit og svo var spilað
á píanóið og þeir sem gátu dönsuðu. Það var
oft skemmtilegt en stundum var erfitt að skilja
starfsfólkið. Það var útlent en þá sýndu þau
okkur hvernig ætti að gera.

Þó að lýsingar flestra lífssögupersóna í rannsókninni einkennist af erfiðum og sárum minningum frá æskuárum á stofnun eiga þær flestar
einhverjar góðar minningar um lífið þar. edda
lýsir hér á eftir slíkri minningu:
Ég átti góða vini á stofnuninni og þeir hjálpuðu
mér oft. einu sinni fór vinkona mín með mig í
berjamó. Hún bar mig á bakinu og ég setti
berjafötuna um hálsinn og svo fórum við í
berjamó og týndum fullt af bláberjum. Þann
dag var sól.

minningar fólksins tengdust oftast samskiptum
við vini eða fjölskyldu. sigurður gylfi magnússon (2005) bendir á að hvert lífsþrep sé mótað
af formlegum stofnunum samfélagsins, meðal
annars í þeim tilgangi að stýra hlutverkum fólks
í samfélaginu. Lífsþrepin mynda ramma um líf
fólks frá vöggu til grafar. Það er auðvelt að
gera sér í hugarlund að það hafi verið sársaukafullt fyrir fólkið að fá ekki sömu tækifæri og
aðrir til að upplifa þá atburði í lífinu sem samfélagsgerðin gerði ráð fyrir á hverjum tíma.
Þær lífssögupersónur rannsóknarinnar sem
bjuggu á stofnun frá barnsaldri voru sviptar
þeim tækifærum sem jafnaldrar þeirra oftast
höfðu. sérstaklega má nefna samskipti við
foreldra þeirra og systkini og að fá að upplifa
þá atburði sem gerðust í fjölskyldum þeirra.
Fermingin
allar lífssögupersónur rannsóknarinnar nema
ein voru fermdar. í sögum þeirra kemur fram
að flestar líta þær á ferminguna sem mikilvægan
tímamótaatburð í lífi sínu. ekki er ólíklegt að
fólkið tengi þennan atburð við bernskuna og
lífið „heima“ og það að hafa tilheyrt „venjulegu
lífi“. Flestir voru fermdir í sinni heimabyggð
og voru í fermingarfræðslu með jafnöldrum
sínum. Hér á eftir lýsir guðrún fermingarundirbúningnum:
Presturinn kenndi okkur krökkunum í sveitinni
fyrir prófið, en ég tók aldrei prófið en ég fékk
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samt að fermast. Við áttum að læra um guð og
Jesú, Faðir vorið og einhver vers. Ég átti bágt
með að lesa og gat ekki lært þetta. Ég hef aldrei
vitað annan eins prest og þetta. Hann var samt
skemmtilegur og við krakkarnir höfðum svo
gaman af þessu, hlógum svo mikið í tímunum.

Þó að guðrún hafi ekki tekið ,,prófið“ eins og
hin ungmennin er fermingin jákvæður atburður
í huga hennar. Hún lýsir fermingunni sjálfri á
eftirfarandi hátt:
Það var góður dagur, sól og allt. Ég fermdist
með þremur öðrum krökkum. í kirkjunni í
sveitinni heima. Það voru teknar fermingarmyndir af mér í hvítum kyrtli. Ég fékk gjafir
og fermingarskó og það kom öll fjölskyldan
og presturinn hélt ræðu. Hann var bara góður
og var í fínum fötum og sagði að nú værum
við komin í fullorðinstölu.

ragnheiður guðmundsdóttir var sú eina sem
var fermd eftir að hún flutti á stofnun. Fermingarundirbúningur fór fram á stofnuninni en
athöfnin sjálf í sveitakirkju í nágrenninu. ragnheiður lýsir þessu á eftirfarandi hátt:
Við vorum fermd í sveitakirkjunni öll saman.
um veturinn kom presturinn einu sinni í viku á
stofnunina og sagði okkur sögur úr Biblíunni og
við fengum myndir sem ég límdi í bók. svo
áttum við að læra Faðir vorið og Trúarjátninguna.
Presturinn var ágætur og talaði mikið við okkur.
Ég trúi á guð. Hún mamma mín kom með flugvél
suður þegar ég var fermd og það er til mynd af
okkur saman. svo var haldin veisla í stórum sal
og þar var mikið af fólki, bæði starfsfólkið og
allar fjölskyldurnar. svo var boðið upp á fermingartertu og snittur.

af þessu má sjá að ragnheiður á góðar minningar um ferminguna. svo virðist sem fermingarundirbúningur á stofnuninni hafi verið
áþekkur og hjá öðrum börnum á þessum tíma.
edda guðmundsdóttir var sú eina af lífssögupersónunum sem fermdist ekki. Hún er
afar ósátt við að hafa ekki fermst og á erfitt
með að fyrirgefa forstöðukonunni á stofnuninni
sem hún telur að hafi komið í veg fyrir að hún
fermdist. Hún lýsir tilfinningum sínum þannig:
Ég hef alltaf trúað á guð og hlustað á allar
messur í útvarpinu. Forstöðukonan vildi ekki
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að ég fermdist. sum börnin voru fermd en ekki
öll og ég var skilin eftir. Vinkona mín sagði
við mig að ég ætti nú bara að láta ferma mig
núna en svoleiðis gerir maður ekki. Ég var
alveg hissa að henni skyldi detta þetta í hug.
Það passar ekki að láta ferma sig þegar maður
er að verða sjötugur.

í huga eddu tengist fermingin sársaukafullri
minningu um að hafa ekki fengið að upplifa
jafn sjálfsagðan atburð í lífinu og það að
fermast. ef til vill var þetta ennþá sárara vegna
þess að fermingin var einn af hinum mikilvægu
vegvísum í lífshlaupinu (sbr. Priestley, 2003).
Ófrjósemisaðgerðir
allar konurnar í rannsókninni nema ein þurftu
að gangast undir ófrjósemisaðgerðir. Þegar erna
magnúsdóttir var á fjórtánda ári var hún send í
ófrjósemisaðgerð undir því yfirskini að um
botnlangaskurð væri að ræða. Hún lýsir tilfinningum sínum gagnvart vitneskjunni um ófrjósemisaðgerðina á eftirfarandi hátt:
Þegar ég vissi um þetta var ég 27 ára. Þá var
ég á stofnuninni og þá átti að senda hinar
stelpurnar og það var verið að útskýra fyrir
okkur að láta taka sig úr sambandi. Ég spurði
af hverju ekki ég og þá varð forstöðukonan að
segja mér frá því að það væri búið að taka mig
úr sambandi. Þá var mamma mín dáin. Ég var
svo sár út í hana og reið en hvað gat ég gert,
hún var dáin og ekki gat ég skammað hana. Ég
skil það núna að hún hélt að ég mundi lenda í
veseni og svo hugsuðu allir að svona fólk eins
og ég gæti ekki hugsað um börn.

auk erfiðrar reynslu af ófrjósemisaðgerðinni
og þess að vera ekki talin hæf til að eignast
börn þurfti erna að takast á við tilfinningar
gagnvart látinni móður sinni. Þegar erna frétti
af því að hún hafði verið gerð ófrjó fór hún auk
þess að velta fyrir sér hvort í barnæsku hefði
þrátt fyrir allt verið litið á hana á annan hátt en
hin börnin eða sem „þroskahefta“. Fram að
þeim tíma var hún sannfærð um að svo hefði
ekki verið.
ríkjandi viðhorf hafa verið á þann veg að
konum með þroskahömlun hefur ekki verið
treyst til að taka sínar eigin ákvarðanir hvað
varðar barneignir og oft hafa verið tekin af
þeim völdin hvað þetta varðar (Hanna B.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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sigurjónsdóttir, 2006) eins og reynsla ernu ber
glöggt með sér. Lýsing ernu hér á eftir sýnir
vel að hún er fullfær um að meta sjálf möguleika sína. Þannig lýsir erna sinni hlið mála:
Ég hefði ekki viljað eignast barn og ég hefði
ekki getað hugsað um barn en ég vildi fá að
ákveða það sjálf. ekki bara tekin úr sambandi
rétt eftir að ég var fermd og ég vissi það ekki
einu sinni. alltaf er gert svona við okkur, við
aldrei spurð. Ég hefði ekki viljað eignast barn
og svo kannski hefði það bara verið tekið af
mér eins og mörgum. Við eigum heldur ekki
svo mikla peninga og ég vil ekki láta aðra
borga fyrir mig. Ég vil vera sjálfstæð. Það eru
líka margar venjulegar konur sem eignast ekki
börn.

eins og sjá má af þessum orðum ernu hefur
það haft mikil áhrif á hana að hafa mætt þeim
viðhorfum í samfélaginu að hún sé óhæf til að
gegna móðurhlutverkinu og að til ófrjósemisaðgerðar hafi verið gripið þegar hún var nýlega
fermd. ennfremur má setja þessa reynslu í
samhengi við umræðu um svokallað ,,eðlilegt
lífshlaup“. Þó að hún hafi ekki vitað um ófrjósemisaðgerðina fyrr en síðar er þetta enn eitt
dæmið í rannsókn minni um ólíka reynslu barna
og ungmenna með þroskahömlun og ófatlaðra
jafnaldra þeirra og það hvernig þau hafa verið
svipt þeim tækifærum sem flestir þjóðfélagsþegnum standa til boða.
niðurlag
Þótt mannkynbótastefnan hafi formlega liðið
undir lok á fimmta áratug 20. aldar hér á landi
(unnur B. karlsdóttir, 1998) birtast áhrif hennar
mun lengur í lífssögunum í rannsókn minni.
skýrasta dæmi um þetta er sú stefna stjórnvalda
á íslandi lengst af öldinni að veita fólki með
þroskahömlun, og ekki síst börnum og ungmennum, einvörðungu þjónustu inni á sólarhringsstofnunum. Þá eru ófrjósemisaðgerðir
skýrt dæmi um áhrif mannkynbótastefnunnar,
en eins og fram hefur komið gengust allar konurnar í rannsókninni nema ein undir slíkar
aðgerðir á árunum 1960–1983 og þar af ein á
unglingsaldri. margt bendir til að samfélagsleg
viðhorf í garð fatlaðs fólks hafi átt stóran þátt í
því að þjónusta við börn og fjölskyldur þeirra
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úti í samfélaginu hafi oftast verið lítil eða engin.
skólaganga viðmælenda minna, hvort sem þeir
bjuggu í foreldrahúsum eða á stofnunum, var
svo dæmi sé tekið lítil eða engin. aftur á móti
virðast hvorki ríkjandi samfélagsleg viðhorf né
skilningur fræða og vísinda hafa haft áhrif á
afstöðu foreldra og systkina; minningar fólksins
einkennast af því að hafa verið jafningjar
systkina sinna og fullgildir þátttakendur í
daglegu lífi fjölskyldna sinna.
í rannsókninni koma þó fram vísbendingar
um að fyrrnefnd viðhorf hafi leitt til þess að
foreldrar hafi verið hvattir til að senda börn sín
á stofnanir. slíkt bendir einnig til þess að trú
almennings á læknavísindin og stofnanir samfélagsins hafi þar haft mikið að segja og haft
áhrif á ákvarðanir aðstandenda. Þá munu
foreldrar oft hafa sent börn sín á stofnanir vegna
þess að þau áttu ekki kost á skólagöngu í
heimahögum. ríkjandi viðhorf voru þau að
stofnanir væru betur hæfar en hinn almenni
skóli eða foreldrar til að sjá börnunum fyrir
menntun. Þó að stofnanir hafi samkvæmt lögum
(lög um fávitahæli, 1936) haft fræðsluskyldu
gagnvart þeim börnum sem þar bjuggu benda
niðurstöður rannsóknarinnar til að menntun og
fræðsla hafi verið afar takmörkuð inni á
stofnununum. Þó virðist hafa verið litið svo á
að mikilvægt væri að veita ýmsa hagnýta
fræðslu. ekki er ólíklegt að ríkjandi viðhorf og
tíðarandi hafi haft þau áhrif að litið var svo á
að ,,fávitar“ hefðu ekki hæfni til að tileinka sér
bóklegt nám.
í augum flestra lífssögupersóna rannsóknarinnar var dvöl á stofnun niðurlægjandi og
tengd sársaukafullum minningum. Þó kemur
einnig fram að sumt af fólkinu í rannsókninni
bjó við erfiðar aðstæður úti í samfélaginu og að
stofnanir voru lausn frá erfiðu lífi, fordómum
og óbærilegum aðstæðum. mikilvægt er að fram
komi að lífssögupersónur rannsóknarinnar og
ég, sem höfundur hennar, leggjum ekki dóm á
stofnanirnar. Þær voru börn síns tíma og oftast
settar á laggirnar af góðum ásetningi stjórnvalda
og annarra sem að þeim komu. ríkjandi viðhorf
á þessum tíma voru á þann veg að stofnanirnar
áttu að vernda samfélagið fyrir þessum hópi.
Þrátt fyrir það voru verndunarsjónarmið einnig
ríkjandi. mikilvægt þótti að forða fólki með
þroskahömlun, ekki síst börnum, frá slæmum
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aðbúnaði og viðhorfum í samfélaginu (sbr. lög
um fávitahæli, 1936).
í rannsókninni kemur fram að upplifun og
reynsla barna og ungmenna með þroskahömlun
er að mörgu leyti frábrugðin reynslu ófatlaðra
jafnaldra þeirra. sem dæmi má nefna stofnanavist og ófrjósemisaðgerðir á unga aldri og að
fæstir nutu hefðbundinnar skólagöngu. Þess
vegna má halda því fram að langt fram á 20.
öld hafi fólk með þroskahömlun verið svipt
þeim tækifærum sem flestum öðrum þjóðfélagsþegnum buðust. Þetta á þó ekki við um
þann tíma sem fólkið bjó í heimahögum, en
eins og áður segir upplifðu flestir hann sem
afar jákvætt tímabil í lífi sínu.
í túlkunarfræðilegri nálgun eins og hér hefur
verið beitt er ekki reynt að sanna vitnisburð
lífssögupersónanna. Ég leitaði fyrst og fremst
eftir því að laða fram sjónarhorn og raddir
fólksins sem tók þátt í rannsókninni. Tilgangur
minn var að fá fram það sem skipti fólkið máli
og hafði tilfinningalegt gildi fyrir það. í slíkri
nálgun er lögð áhersla á að ætlunin er ekki að
sanna sögu manneskjunnar eða alhæfa út frá
henni heldur að varpa ljósi á daglegt líf, upplifanir og innra sjálf manneskjunnar (Denzin,
1989). Ég held því ekki fram að allt sem fólkið
hefur sagt mér eða túlkanir mínar og þeirra á
persónulegri reynslu sinni og upplifun sé hinn
eini rétti sannleikur. annar rannsakandi hefði
að öllum líkindum skoðað lífssögurnar frá öðru
sjónarhorni og á annan veg en ég hef gert og
túlkað þær með öðrum hætti. aftur á móti hef
ég notað fjölbreytt gögn til að túlka veruleika
fólksins og upplifanir, og skoðað líf þess frá
mörgum hliðum. Lífssögur fólksins gefa fágæta
sýn inn í heim sem hefur að mestu verið hulinn
og geta varpað ljósi á ótalmarga þætti í lífi
þess.

abstract
The voices of people with intellectual disabilities: Memories from childhood
The voices of people with intellectual
disabilities have for the most part been absent
in the study of icelandic history. instead, other
people have spoken on their behalf and
described their lives. The research presented in
this paper explores the hidden history of people
with intellectual disabilities and provides a
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space for their voices. The research is based on
eight life histories of people with intellectual
disabilities born in the first half of the 20th
century. Other participants included their
siblings and staff members from the disability
service system.
The aim of the study was to gain knowledge of
the everyday lives and experiences of this group
of icelanders. in this article the aim is to shed
light on memories and experiences from their
childhood. in particular, i have examined the
ways in which the scientific knowledge and the
dominant ideology about people with intellectual disabilities have shaped their daily lives
and possibilities.
The study was framed within the qualitative
research tradition and data were collected
through interviews, participant observation,
focus groups, and document analysis. a
research group was also established as a part of
the research process. Participants in the group,
besides myself, were four of the life historians.
The work in the research group was based on
the inclusive research approach where the
participants with intellectual disabilities are
close collaborators and involved in all stages of
the research process. The study is placed in the
new field of disability studies, which rejects
the dominant bio-medical, individualised
understanding of disability. instead, disability
studies advocate for social approaches in
exploring disability.
The findings of the study indicate that the
difficulties encountered by the participants were
primarily created by the negative and stereotypical
understanding of intellectual disability rooted in
eugenic arguments and the medical view of
disability. These approaches to disability created
the basis on which the participants were treated by
the larger society and the majority of them were
removed from their families, often at a young age,
institutionalised and segregated from other
community members. The further influence of
these attitudes resulted in the sterilisation of most
of the women – the youngest was 14 years old
when she had to undergo sterilisation, and very
limited or no formal education. in spite of this
these life historians have good memories from
their childhood which are connected to life with
their families and friends. Their childhood memoTímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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ries seem to be a very important link to the past.
Holding the memories of being a part of a family
and a regular community life also helped the life
historians to survive life in institutions and to resist
the negative aspects of their circumstances.
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Hvert er eignarhaldsform
norrænna háskóla?
gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson
Háskóla íslands, menntavísindasviði
á alþjóðavettvangi hefur farið fram margbreytileg umræða um stöðu og fjármögnun opinberra háskóla
og einkaháskóla. á íslandi fjármagnar ríkið kennslu opinberra háskóla og þriggja einkaháskóla
samkvæmt sömu reiknireglum en auk þess innheimta einkaháskólar lánshæf skólagjöld. Þetta hefur
vakið spurningar um það í hvaða skilningi íslenskir einkaháskólar eru einkastofnanir og að hvaða leyti
ekki. annars vegar er gerð grein fyrir helstu atriðum og ágreiningsefnum alþjóðaumræðu um rekstrarform háskóla og sú umfjöllun greind. meðal annars er kannað að hvaða marki æðri menntun (e. tertier
education, higher education) er álitin almannaeign (e. public good) eða einkaeign (e. private good).
Jafnframt er greint að hvaða marki fjármögnun og eftirlit með gæðum og rekstri háskóla kemur
einkarekstrarumræðunni við, eða í hverju frelsi þeirra felist. Hins vegar er greint frá framkvæmd og
niðurstöðum rannsóknar höfunda (gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson, 2009) á því hvað aðgreinir opinbera háskóla og einkaháskóla á íslandi, í noregi og Danmörku. meðal annars er leitað
svara við eftirfarandi spurningum: 1) eru einkaháskólar til á íslandi í noregi og Danmörku? 2) í
hvaða skilningi eru einkaháskólar frábrugðnir opinberum háskólum og hvað aðgreinir þessi rekstrarform? Viðmið til að bera saman opinbera háskóla og einkaháskóla voru skilgreind á grundvelli
fræðilegrar umfjöllunar um efnið auk atriða sem helst einkenna einkafyrirtæki eða einkastofnanir.
Opinberum gögnum frá öllum löndunum var safnað og þau greind. Viðtöl voru tekin við fulltrúa
menntamálaráðuneyta og einkaháskóla í löndunum þrem. niðurstöður sýna að einkaháskólar eru á
íslandi og í noregi en ekki í Danmörku. Það er fyrst og fremst tvennt sem greinir á milli opinberra
háskóla og einkaháskóla. annars vegar ráða einkaháskólar yfir eignum sínum en ekki opinberir
háskólar. Hins vegar falla einkaháskólar undir ólíkt laga- og regluverk hvað snertir ráðningu, launakjör
og brottvikningu akademískra starfsmanna. niðurstöður sýna einnig að danskir opinberir háskólar eru
sjálfseignarstofnanir án bygginga og er lítill munur á þeim og norskum og íslenskum opinberum
háskólum. Tveir íslenskir einkaháskólar eru sjálfseignarstofnanir. rekstrarform greinir því ekki á milli
einkaháskóla og opinberra háskóla. Loks eru niðurstöður tengdar opinberri íslenskri umræðu um stöðu
og fjármögnun opinberra háskóla og einkaháskóla.

Hagnýtt gildi: Þessi grein er innlegg í umræðu um stöðu og fyrirkomulag íslenskra opinberra
háskóla og einkaháskóla. Hún varpar ljósi bæði á hugtök og hugmyndir sem tengjast umræðu
um opinbera háskóla og einkaháskóla. stjórnvöld geta metið stefnumörkun sína um háskóla til
skemmri eða lengri tíma í ljósi þessarar rannsóknar. Lagt er til að í stað þess að deila um heitið
sem rekstrarforminu er gefið eða hvort einkarekstur sé betri eða lakari en opinber rekstur verði
í umræðu um skipan háskólareksturs stuðst við þau hlutbundnu viðmið sem notuð eru í greininni. Þannig verði umræðan gagnsærri og skilmerkilegri. greinin nýtist þannig bæði stjórnvöldum og öðrum þeim sem taka þátt í umræðu um skipan háskólamála.
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undanfarin ár hefur farið fram mikil umræða á
íslandi og raunar um allan heim um stöðu og fjármögnun ríkisrekinna opinberra háskóla og einkaháskóla.1 Opinberir háskólar á íslandi eru
fjármagnaðir af ríkinu. einkaháskólar fá fjármagn
til kennslu nemenda samkvæmt sömu reglum og
opinberir háskólar. ríkið fjármagnar einnig rannsóknir einkaháskóla en reiknilíkan um fjármögnun
rannsókna er ekki fyrir hendi þegar þetta er ritað.
einkaháskólunum er einnig heimilt að krefjast
skólagjalda sem eru lánshæf úr Lánasjóði íslenskra
námsmanna og ákveða háskólarnir upphæðina
sjálfir. Opinberum háskólum er ekki heimilt að
krefjast skólagjalda. Þetta vakti upp spurningu um
hvað greini einkaháskóla frá opinberum háskólum,
og hvort það sem greindi að einkaskóla og opinbera skóla hér á landi væri það sama og aðgreindi
slíka skóla annar staðar.
Baksvið
umræða um einkaháskóla hefur einnig verið
mikil á alþjóðavettvangi síðastliðna tvo til þrjá
áratugi. Viðfangsefni CHer-ráðstefnunnar um
háskólamál árið 2009 var einmitt Public Vices,
Private Benefits? Assessing the role of markets
in higher education, en þar leituðust höfundar
við að setja norrænu umræðuna í alþjóðlegt samhengi (gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson,
2009). einkaháskólum hefur fjölgað gífurlega
og á heimsvísu stunda nú 30% nemenda á efsta
skólastigi2 nám við einkaháskóla. altbach,
reisberg og rumbley (2009) hafa líkt þessari
fjölgun einkastofnana sem sinna æðri menntun
við byltingu. í almennri umræðu um rekstrarfyrirkomulag háskólastofnana er ofið saman
fullyrðingum (og deilum) um staðreyndir máls
og mjög sterkum grundvallarviðhorfum til þess
hvaða form sé við hæfi í rekstri háskólastofnana.
Vegna þess að verðmætin, menntunin, eru
hugsanlega að hluta til einkagæði og að hluta
almannagæði kann að vera erfitt að úrskurða
hvers konar stofnanir eigi að veita þau og af
þeim sökum er erfitt að meta hvaða hlutverki
1

2

einkafyrirtæki eigi að gegna í því verkefni.
spurningarnar sem vakna verða síðan enn flóknari fyrir það að ekki er ljóst hvernig eigi að
flokka eða skilgreina þær stofnanir sem þegar
starfa í háskólakerfinu; þ.e. að hvaða marki þær
eigi að flokkast sem einka- eða opinberar stofnanir. gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson
(2009) gera grein fyrir níu flokkum umræðueða ágreiningsefna sem koma til álita í umræðu
um rekstrarform skóla. Fyrst er að nefna þá
grundvallarspurningu hvort líta beri á æðri
menntun sem almannagæði (e. public goods)
sem hugsanlega beri að kosta af sameiginlegum
sjóðum. Það sé annars vegar vegna mikilla hagsmuna samfélagsins að reynt sé að hámarka þessi
gæði en einnig að þeim sé sem jafnast dreift, en
ekki aðeins til þeirra sem hafa efni á að afla sér
þeirra. eða hvort það eigi að líta á háskólamenntun sem einkagæði (e. private goods) sem
einstaklingarnir sem afla þeirra eigi að greiða
fyrir sjálfir. menntun sé þá einfaldlega söluvara
(e. commodity) sem nemendur borga einkafyrirtækjum fyrir. Jón Torfi Jónasson (2008) telur
að menntun sé margslungið fyrirbæri og háskólar
hafi afar fjölþætt hlutverk og þjóni margvíslegum
hagsmunum (2008, sjá bls. 70 og áfram) og að
sennilega verði að líta á menntun sem flókið
sambland almannagæða og einkagæða (2008,
bls. 77-81). Þá vaknar spurningin hvort það sé
eitthvað í eðli menntunar sem krefjist þess að
hún sé alfarið í höndum opinberra aðila eða hvort
það sé allt eins eðlilegt að einkaaðilar veiti hana.
um þetta er deilt. sumir telja að það megi vera
hvoru tveggja (Tierney, 2006; Tierney og
Hentschke, 2007; Bergan, 2009), en aðrir hafa
um það miklar eða nokkrar efasemdir (Tilak,
2009; guarga, 2009) og telja að hún eigi að vera
í höndum hins opinbera (sjá einnig Jón Torfa
Jónasson, 2010). svarið við þessari spurningu
ræðst vitanlega af þeim rökum sem rekstur háskólanna byggist á yfirleitt. geiger (1985) telur
að þrenn ólík rök séu notuð fyrir stofnun einkarekinna háskóla; ein rök kunna að vera að þeim

Við notum heitið einkaháskóli yfir þá háskóla hér á landi sem ekki eru flokkaðir sem opinberir háskólar.
Þeir síðarnefndu eru nú Ha, Hí, LBHí og Háskólinn á Hólum; hinir fyrrnefndu eru Háskólinn í reykjavík,
Háskólinn á Bifröst og Listaháskóli íslands. greinin fjallar m.a. um það í hvaða skilningi þetta er réttmætt heiti.
Hér er hugtakið efsta skólastig, eða æðri menntun notað sem þýðing á „higher education“. en vegna þess
að hér er einsleitt háskólastig, þá mætti allt eins nota orðið háskóli.
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sé ætlað að auka framboð menntunar, önnur að
tryggja fjölbreytni og loks þau rök sem oft eru
notuð í evrópskri umræðu að tilvist þeirra eigi
að auka samkeppni og þannig tryggja gæði. Það
má hugsa sér einhver þessara raka eða sambland
þeirra. Það er erfitt að taka afstöðu til mikilvægis
þess að taka upp einkarekstur nema með tilvísun
í rök af þessu tagi. á norðurlöndunum hafa
tvenn síðarnefndu rökin helst verið notuð.
spurningin um skólagjöld er iðulega tengd
umræðu um einkarekstur, en það er misskilningur að okkar mati. ríki sem reka opinbera
háskóla krefjast sum skólagjalda, sbr. bresk
stjórnvöld. réttlætingin er sú að þar sem menntunin sem nemendur afla sér telst að hluta til
einkagæði eigi viðkomandi að greiða fyrir þau.
Það sama gildir, að breyttu breytanda, um ýmis
þjónustugjöld í velferðarkerfinu; þeirra er krafist
þótt um opinbera þjónustu sé að ræða.
enn eitt efni sem kemur til umræðu og
tengist rekstrarforminu er það grundvallaratriði
hvort eðlilegt sé að ríkið leggi fé samkvæmt
samningi til einkastofnana sem eru að öðru leyti
reknar til hliðar við opinberar stofnanir, en utan
regluverks þeirra. Þetta vekur einmitt upp
spurningar um regluumgjörð einkarekinna
stofnana; þ.e. hver munurinn sé á þeim og
opinberum stofnunum hvað þetta varðar.
geiger (1985) nefnir gæði sem ein rök fyrir
einkaskólum. Tilvist einkaskólanna auki samkeppni sem leiði til betri menntunar. Vandinn
hér er tvíþættur. annars vegar hefur reynst erfitt
að mæla áhrif samkeppninnar eða rekstrarformsins. Beneviste, Carnoy og rothstein
(2003) færa fram skýr rök fyrir því að rekstrarform skóla skýri lítið af þeim mun sem hægt er
að sýna fram á í frammistöðu skóla en auk þess
er gæðahugtakið margslungið (Jón Torfi Jónasson, 2008; Jón Torfi Jónasson og gyða Jóhannsdóttir, 2008). Þótt gæði eigi formlega heima í
þessari umræðu er fátt sem bendir til þess að þau
komi mikið við sögu þegar gera þarf upp á milli
einkarekinna skóla og opinberra skóla.
Það er ljóst að háskólum er ætlað að leika
stórt hlutverk í efnahagsþróun flestra landa og
þá finnst sumum blasa við að það þurfi að breyta
bæði hlutverki þeirra og starfsháttum, sbr.
hugmyndir Burton Clark (1998), og þá jafnvel
að breyta rekstrarforminu. Við teljum að breytt
hlutverk sé í sjálfu sér ekki bundið rekstrarformi,
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en er iðulega tengt saman. Það er m.a. gert með
þeim rökum að eigi háskóli að vera hið framsækna hagræna afl sem honum ber verði hann
að vera kvikari og hömlulausari í aðgerðum
sínum en opinberir háskólar eru venjulega. Þess
vegna verði að breyta stjórnkerfi hans og besta
leiðin sé að breyta rekstrarforminu til þess að ná
þessu markmiði. Þannig er rekstrarform og
stjórnskipun háskóla tengd saman.
mikilvæg rök fyrir því að flytja háskóla yfir
í einkarekstrarform eru þau að þeir verði að hafa
meira olnbogarými í starfsemi sinni en gildir um
opinberar stofnanir, sbr. umfjöllun Wright og
Örberg (2008). Þeir eigi a) aðeins að þurfa að
lúta gæðaeftirliti markaðarins (samkeppninnar),
b) að geta skilgreint hlutverk sitt sjálfir og lagt
sínar eigin áherslur, c) að skilgreina sitt eigið
stjórnkerfi, d) ekki að þurfa að lúta öðrum reglum
um fjárreiður eða vinnumarkað en almennt gerist
í atvinnulífinu (losni undan reglubyrði sem gildir
um opinbera starfsmenn og fjármál), e) að hafa
yfirráð yfir fasteignum sínum og f) að fá samt
sem áður framlag frá hinu opinbera (þótt sú krafa
sé ekki almennt uppi).
Hér hefur verið rakið hve mörg ólík atriði
koma við sögu þegar rætt er hvert rekstrarform
háskóla eigi að vera. sum af þessum rökum
eiga við en önnur ekki og sum þeirra eru á gráu
svæði. en í ljósi þessara röksemda allra er
mikilvægt að gera sér grein fyrir því hver
munurinn er á rekstrarformi háskóla bæði hér á
landi og í þeim löndum sem við íslendingar
berum okkur oft saman við. í þessari rannsókn
berum við okkur saman við noreg og Danmörku, bæði vegna þess að gögn um málefni
háskóla þessara landa eru aðgengileg og vegna
þess að þar hefur farið fram opinber umræða
um þessi mál á undanförnum árum. með því
vinnst tvennt. annars vegar að skýra merkinguna að baki þeirra hugtaka sem eru notuð og
hins vegar er auðveldara að meta hver af þeim
rökum eða umræðustefjum sem hafa verið rakin
hér eiga í raun við þegar ræddir eru kostir eða
gallar tiltekins fyrirkomulags.
Það þótti því áhugavert að kanna hvað greindi
íslenska einkaháskóla frá opinberum háskólum
og jafnframt að leggja mat á það í hvaða skilningi
sumir skólar í þessum löndum hefðu verið fluttir
af sviði opinbers rekstrar yfir í einkageirann.
rannsóknin var framkvæmd vorið 2009.
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Markmið
meginmarkmið rannsóknarinnar er þríþætt: 1)
að gera nokkra grein fyrir helstu atriðum umræðu
um opinbera háskóla og einkaháskóla á alþjóðavettvangi. 2) að varpa ljósi á hlutverk íslenskra,
danskra og norskra einkaháskóla og það sem
greinir þá frá opinberum háskólum. að bera stöðu
íslands saman við stöðuna í Danmörku og noregi
og kanna hvernig staðan í þessum þrem löndum
fellur að alþjóðlegri umræðu.
skipulag æðri menntunar á íslandi er frábrugðið skipulaginu í noregi og Danmörku. í
noregi og Danmörku er það tvískipt en ekki á
íslandi. annars vegar er um háskóla að ræða og
hins vegar eru svokallaðar millistofnanir á milli
framhaldsskóla og háskóla. í noregi kallast þessar
stofnanir høyskoler og í Danmörku professionshøjskoler. norsku millistofnanirnar eru mjög
nálægt háskólunum og falla undir sömu lög (Lov
om unversiteter og høyskoler no. 15/2005).
Danskar millistofnanir eru hins vegar langt frá
háskólunum og falla undir sérstök lög (Lov om
professionshøjskoler for videregående uddanning
no. 543/2008). á íslandi hafa ekki verið og eru
ekki til millistofnanir á milli framhaldsskóla og
háskóla. starfsmenntun er því annaðhvort innan
framhaldskóla eða háskóla (sjá nánar Jón Torfi
Jónasson, 2004 og gyða Jóhannsdóttur, 2008). í
þessari rannsókn er einungis fjallað um háskóla í
noregi og Danmörku.
Til þess aðgerðabinda athugunina er leitað
svara við eftirfarandi spurningum:
1. eru einkaháskólar til í Danmörku, noregi
og á íslandi, skv. opinberum skilgreiningum
í hverju landi fyrir sig?
2. Hvert er hlutverk einkaháskóla í þessum
löndum; þ.e. gegna þeir að öðru jöfnu
einhverjum sérstökum hlutverkum sem eru
önnur en ríkisháskólanna?
3. að hve miklu leyti, eða í hvaða skilningi,
eru þeir einkastofnanir og að hvaða marki
eru þeir það ekki?
4. Hvaða viðmið greina helst á milli einkaháskóla og opinberra háskóla í hverju landi
fyrir sig?
aðferð
gagnasöfnun fólst annars vegar í söfnun og
greiningu opinberra gagna frá löndunum þremur
(lög, reglugerðir, skýrslur og tímaritsgreinar).
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Þessi gögn komu að mjög góðum notum en voru
þó takmörkuð og þörfnuðust skýringar. Því var
nauðsynlegt að ræða við nokkra aðila í hverju
landi fyrir sig. Hlutverk þeirra var að tryggja að
rituð gögn væru rétt skilin en að auki bentu þeir
á ýmis önnur mikilvæg gögn. Tekin voru viðtöl
við fulltrúa þeirra ráðuneyta sem fóru með
málefni háskóla í löndunum þremur. auk þess
voru tekin viðtöl við fulltrúa einkaháskólanna á
íslandi og í noregi (í Danmörku var ekki um
einkaháskóla að ræða). Fyrst og fremst var rætt
við þá sem voru vel kunnugir fjármálum og
starfsmannahaldi háskólanna og þeir spurðir um
þau atriði sem ekki komu fram í rituðum gögnum. rituðum gögnum var safnað vor og sumar
2009 og viðtölin tekin nokkuð samhliða.
eftirfarandi viðmið til að bera saman einkaog opinbera háskóla eru skilgreind á grundvelli
framangreindrar fræðilegrar umfjöllunar auk atriða
sem helst einkenna einkafyrirtæki eða einkastofnanir. Þessi viðmið greinast á eftirfarandi fimm
svið sem könnuð voru í þessu sambandi.
i rekstrarform: Hvert er rekstrarform háskólanna?
ii eftirlit ríkisins: Hvernig er gæðaeftirliti ríkisins með háskólum og fræðasviðum almennt
háttað? Hvert er eftirlit ríkisins með rekstri
háskólanna, bæði opinberra háskóla og
einkaháskóla?
iii Fjármögnun háskólanna: Hvernig er fjármögnun ríkisins háttað, eru skólagjöld heimil?
iVstarfskjör: ráðningar og launakjör akademískra starfsmanna: eru störf auglýst? eru
launakjör einstaklingsbundin eða samkvæmt
opinberum kjarasamningi? geta starfsmenn
sótt um framgang og hvernig er hann
metinn? undir hvaða lög og reglur fellur
brottvikning úr starfi?
V Fjárhagslegt frelsi stofnana: Hver á háskólabyggingar; mega háskólar fjárfesta á almennum markaði og taka lán gegn veði?
Val á háskólum var með eftirfarandi hætti: í Danmörku var miðað við opinbera háskóla en þeir
eru átta (Lov om universitieter no. 280/2005).
einkaháskólar eru lagalega séð ekki fyrir hendi í
danskri æðri menntun. Opinberir íslenskir
háskólar eru þeir skólar sem falla undir lög um
opinbera háskóla frá 2008, þ.e.a.s. Háskóli íslands
og Háskólinn á akureyri (Lög um opinbera
háskóla nr. 85/2008). einkaháskólar voru þeir
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

Tímarit um menntarannsóknir_Layout 1 1/17/11 5:18 PM Page 32

32

Gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson

einkaháskólar sem féllu undir lög um háskóla frá
2006, þ.e.a.s. Listaháskóli íslands, Háskólinn í
reykjavík og Háskólinn á Bifröst (Lög um
háskóla nr. 63/2006). í noregi er fjallað um
opinbera háskóla sem falla undir Lov om universiteter og høyskoler frá 2005. í noregi eru til þrír
einkaháskólar, Det Teologiske Menighetsfakultet
sem fékk stöðu háskóla 1913 og Missionshøgskolen i Stavanger sem fékk stöðu háskóla 2008.
Þessir tveir háskólar eru hins vegar mjög litlir.

Því var ákveðið að velja þann þriðja, Handelshøyskolen, BI, sem fékk stöðu háskóla 2008 og
er einn af stærstu háskólum noregs og auk þess
einn af stærstu viðskiptaháskólum evrópu
(Handelshøyskolen Bi, 2010).
í gagnaöfluninni var leitast við að svara
spurningum á grundvelli þeirra viðmiða sem
hér hafa verið rakin, og svörin sett fram í meðfylgjandi töflum sem eru skipulagðar á sama
grunni.

1. tafla. samanburður á opinberum háskólum og „einkaháskólum“ á íslandi.
Viðmið til
samanburðar

Opinberir
háskólar
HÍ, Ha

sjálfseignarstofnun LHí
listaháskóli
Íslands

sjálfseignarstofnun
Háskólinn
á Bifröst

Hlutafélag
Háskólinn
í Reykjavík

ríkið viðurkennir háskóla
og fræðasvið

Já

Já

Já

Já

eftirlit ríkisins
með rekstri

ársskýrsla
undirrituð
af löggiltum
endurskoðanda.
Fylgst er
með fjárreiðum
á þriggja
mánaða fresti.

ársskýrsla
undirrituð af
löggiltum
endurskoðanda.
ríkið er ekki
með aðgang
að bókhaldi.

ársskýrsla
undirrituð
af löggiltum
endurskoðanda.
ríkið er ekki
með aðgang
að bókhaldi.

ársskýrsla
undirrituð
af löggiltum
endurskoðanda.
ríkið er ekki
með aðgang
að bókhaldi.

störf skulu
auglýst.

ráða hvort
þeir auglýsa
LHí auglýsir
í akademískar
stöður.
störf eru launuð
en ekki
einstaklingar.
Laun eru ekki
bundin kjarasamningum en
reynt að taka mið
af sambærilegum störfum.
Dómnefnd

ráða hvort
þeir auglýsa.

ráða hvort
þeir auglýsa
en hafa gert
það frá 2008.

einstaklingsbundnir
ráðningasamningar
og launakjör

einstaklingsbundnir
ráðningasamningar
og launakjör.

.
ráðningar- og
launakjör
akademískra
starfsmanna

Launakjör eru
skv. opinberum
kjarasamningum og
einnig að hluta til skv.
stofnanasamningum.

Dómnefnd

Framgangskerfi

Launakjör eru
trúnaðarmál
stjórnenda
og starfsmanns
en starfsmanni er
heimilt að ræða
sín launakjör.

Launakjör eru
trúnaðarmál
stjórnenda
og starfsmanns
en starfsmanni er
heimilt að ræða
sín launakjör.

Valnefndir og
dómnefndir.
Launakjör eru
trúnaðarmál
stjórnenda
og starfsmanns
en starfsmanni er
heimilt að ræða
sín launakjör.

Framgangskerfi,

ekki

Framgangskerfi

Framgangskerfi

Dómnefnd.

framgangskerfi

Dómnefnd

Dómnefnd
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1. tafla. (Framhald)
Viðmið til
samanburðar

Opinberir
háskólar
HÍ, Ha

sjálfseignarstofnun LHí
listaháskóli
Íslands

sjálfseignarstofnun
Háskólinn
á Bifröst

Hlutafélag
Háskólinn
í Reykjavík

Brottvikning
úr starfi

skv. lögum og
reglum um
opinbera
starfsmenn

Fer eftir
reglum sem gilda
á almennum
vinnumarkaði

Fer eftir
reglum sem gilda
á almennum
vinnumarkaði

Fer eftir
reglum sem gilda
á almennum
vinnumarkaði

Fjármögnun

ríkisframlög skv.
3-5 ára samningi.
Taxameter vegna
kennslu.
grunnframlag
vegna rannsókna.
samkeppnissjóðir
eigin tekjur
fyrir þjónustuverkefni
og af gjöfum.

ríkisframlög skv.
3-5 ára samningi.
Taxameter vegna
kennslu.
grunnframlag
vegna rannsókna.
samkeppnissjóðir
Lánshæf
skólagjöld
eigin tekjur
fyrir þjónustuverkefni og af
gjöfum.

ríkisframlög skv.
3-5 ára samningi.
Taxameter vegna
kennslu.
grunnframlag
vegna rannsókna.
samkeppnissjóðir
Lánshæf
skólagjöld
eigin tekjur
fyrir þjónustuverkefni og af
gjöfum.

ríkisframlög skv.
3-5 ára samningi.
Taxameter vegna
kennslu.
grunnframlag
vegna rannsókna.
samkeppnissjóðir
Lánshæf
skólagjöld
eigin tekjur
fyrir þjónustuverkefni og af
gjöfum.

skólagjöld

ekki leyfileg

Leyfileg og
lánshæf.
stofnun ræður
upphæð.

Leyfileg og
lánshæf.
stofnun ræður
upphæð.

Leyfileg og
lánshæf.
stofnun ræður
upphæð.

Leyfilegt að eiga
byggingar en
eiga þær ekki

Leyfilegt að eiga
byggingar en
eiga þær ekki

Leyfilegt að eiga
byggingar en
eiga þær ekki

Hver á byggingar?

ríkið á
byggingar sem
byggðar eru fyrir
fé úr ríkissjóði
eða fyrir lögbundinn
tekjustofn
(Happdrætti
háskólans
fellur þar undir)

Fjárfestingar

almennt ekki
leyfilegt að
fjárfesta á
hlutabréfamarkaði.
Leyfilegt að færa
ónotað fé yfir á næsta ár.

er heimilt að
fjárfesta hvernig
sem stjórnendur
telja við hæfi
hverju sinni

er heimilt að
fjárfesta hvernig
sem stjórnendur
telja við hæfi
hverju sinni

er heimilt að
fjárfesta hvernig
sem stjórnendur
telja við hæfi
hverju sinni

Lán gegn veði

ekki leyfilegt

Leyfilegt

Leyfilegt

Leyfilegt

1. menntamálaráðuneytið getur heimilað opinberum háskólum mjög takmarkaðar fjárfestingar (Lög um opinbera háskóla,
2008).

niðurstöður
Hér á eftir er greint frá niðurstöðum greiningarinnar. í 1. töflu er gerð nákvæm grein fyrir
stöðunni á íslandi. í 2. töflu er staðan í löndunum þremur borin saman.
1. tafla sýnir að íslenska ríkið ræður skipulagi
einkaháskóla. í lögum um háskóla frá 2006 er

kveðið á um hlutverk einkaháskóla; þeir geta ekki
breytt því hlutverki. Taflan leiðir einnig í ljós að
ríkið fjármagnar einkaháskólana og gerir við þá
þriggja til fimm ára samninga. auk þess er einkaháskólum heimilt að innheimta skólagjöld og
ákveða þeir sjálfir upphæðina; skólagjöldin eru
lánshæf úr Lánasjóði íslenskra námsmanna. eftirlit
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

Já

Ársskýrslur.
Fundir á milli
ráðuneytis og
stofnana. Nokkuð
strangt eftirlit.

Ríkið viðurkennir
háskólana og
fræðasvið

Eftirlit ríkisins
með rekstri
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Skv. lögum og reglum um opinbera
starfsmenn.

Ríkisframlög.
Taxameter vegna
kennslu. Grunnframlög vegna
rannsókna. Samkeppnissjóðir utan

Brottvikning úr
starfi

Fjármögnun

Ríkisframlög.
Taxameter vegna
kennslu. Grunnframlög vegna
rannsókna. Samkeppnissjóðir utan

Skv. lögum og reglum um opinbera
starfsmenn.

Framgangskerfi

Störf skulu auglýst.
Launakjör eru skv.
opinberum kjarasamningum ríkis og
viðkomandi
fagfélags.

Ársskýrslur.
Fylgst er með
fjárreiðum fjórum
sinnum á ári.

Já

Opinberir háskólar

Ísland

Ríkisframlög.
Taxameter vegna
kennslu. Grunn-framlög vegna
rannsókna. Samkeppnissjóðir utan

Fer eftir reglum á
almennum
vinnumarkaði.

Framgangskerfi (en
ekki í LHÍ). 3)

Ráða hvort þeir
auglýsa.
Einstaklingsbundnir
ráðningarsamningar
og launakjör. (Ath.
þó LHÍ). 2)

Ársskýrslur undirritaðar af löggiltum
endurskoðanda.
Ríkið hefur ekki aðgang að bókhaldi. 1)

Já

Einkaskólar

Ísland

Ríkisframlög.
Grunnframlög eru
ekki árangurstengd.
Taxameter vegna
kennslu.
Framlög vegna

Skv. lögum og
reglum um opinbera
starfsmenn. (Sbr.
Tjenestemannsloven).

Framgangskerfi

Störf skulu auglýst.
Launakjör eru skv.
opinberum kjarasamningum ríkis og
viðkomandi
fagfélags. (Sbr.
Tjenestemannsloven).

Ársskýrslur.
Fylgst er með
fjárreiðum fjórum
sinnum á ári.

Já

Opinberir háskólar

Noregur

Ríkisframlög.
Grunnframlög eru
ekki árangurstengd.
Taxameter vegna
kennslu. Framlög
vegna rannsókna.

Samkvæmt reglum
sem gilda á almennum vinnumarkaði
(Arbejdsmiljöloven).
Strangar reglur.

Framgangskerfi

Störf skulu auglýst
Ráðningar og launakjör eru á milli
stjórnenda og Félags
háskólakennara við
BI. Laun geta verið
breytileg eftir
störfum. 2)

Ársskýrslur.
Fjárhagsleg
staða/bókhald
skoðað eftir 1/2 ár. 1)

Já

Einkaháskóli BI

Noregur

ríkisins með fjárreiðum einkaháskólanna er mjög
takmarkað, þrátt fyrir víðtæka opinbera fjármögnun. ríkið hefur ekki aðgang að bókhaldi einkaháskólanna og þurfa þeir einungis að skila
ársskýrslu sem er undirrituð af löggiltum endur-

Ekki framgangskerfi. 3)

Einkaháskólar ekki
til staðar

Danmörk

34

Framgangskerfi

Störf skulu auglýst.
Launakjör eru að
mestu leyti samkvæmt kjarasamningum milli ríkis og
viðkomandi
fagfélags. 2)

Opinberir háskólar

Rekstrarform

Ráðningar- og
launakjör
akademískra
starfsmanna

Danmörk

Viðmið til
samanburðar

2. tafla. Samanburður á milli Danmerkur, Íslands og Noregs.
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skoðanda. auk þessa ráða þessir háskólar yfir
eigum sínum og mega ráðstafa þeim eins og
stjórn háskólans telur við hæfi hverju sinni.
ráðningar- og launakjör eru samkvæmt því sem
gerist á almennum vinnumarkaði. íslenskir

Ekki leyfilegt nema
þær séu mjög
öruggar. Leyfilegt að
færa ónotað fjármagn
á milli ára. 7)

Ekki leyfilegt. 8)

Lán gegn veði

Ríkið á byggingar
eða leigir þær. 6)

Hver á byggingar ?

Danmörk

Ekki leyfilegt.

Ekki leyfilegt nema
þær séu mjög öruggar. Leyfilegt að færa
ónotað fjármagn á
milli ára. 7)

Ríkið á byggingar
eða leigir þær.

Ekki leyfileg.

og innan stofnana
Aðrar tekjur.

Ísland

rannsókna. Samkeppnissjóðir.
Aðrar tekjur.

og innan stofnana
Lánshæf skólagjöld.
Aðrar tekjur.

Leyfilegt.

Er heimilt að
fjárfesta hvernig sem
stjórnendur telja við
hæfi hverju sinni.

Leyfilegt að eiga
byggingar .6)

Ekki leyfilegt.

Ekki leyfilegt nema
þær séu mjög öruggar. Leyfilegt að færa
ónotað fjármagn á
milli ára.

Ríkið á byggingar
eða leigir þær.

Leyfileg og lánshæf. Ekki leyfilegt.

Noregur

Ísland

Leyfilegt.

Ekki leyfilegt að nota
ríkisframlag og
skólagjöld til að
fjárfesta á almennum
markaði. Leyfilegt sð
færa ónotað fé á milli
ára. 7)

Leyfilegt að eiga
byggingar.

Leyfileg og lánshæf.

Samkeppnissjóðir.
Lánshæf skólagjöld.
Aðrar tekjur .

Noregur

einkaháskólar eru því fjármagnaðir af ríkinu en
reknir að mjög miklu leyti sem atvinnufyrirtæki í
einkaeigu. Þeir falla hins vegar undir gæðaeftirlit
ríkisins og menntamálaráðuneytið viðurkennir
einkaháskólana og fræðasvið þeirra á sama hátt

Fjárfestingar

Ekki leyfileg fyrir
nemendur í fullu
námi. 5)

og innan stofnana
Aðrar tekjur.

Danmörk

Skólagjöld

Viðmið til
samanburðar

2. tafla. (framh.)
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og opinberu háskólana.
í 2. töflu, er yfirlit yfir samanburð á opinberum háskólum og einkaháskólum í löndunum
þremur.
í töluliðum 1 – 8 hér á eftir er fjallað nánar
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um ýmis atriði í 2. töflu. Töluliðirnir vísa til
sambærilegra talna í töflunni eftir því sem við
á.
1. í ársskýrslum frá opinberum háskólum
og Bi í noregi er gerð grein fyrir viðfangsefnum
og rekstri liðins árs en einnig er lögð fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. eftirlit ríkisins með
opinberum háskólum er nokkuð strangara en
með einkaháskólum þar sem ríkið á ekki byggingarnar. ef ráðuneyti álítur að um einhverja
áhættu eða skekkju sé að ræða heimsækir það
viðkomandi stofnun og getur beðið stofnunina
um skýrslur árfjórðungslega (kunnskapsdepartementet, 2008). samkvæmt upplýsingum
norska menntamálaráðuneytisins (kunnskapsdepartementet) á ráðuneytið einnig árlegan fund
með hverjum háskóla fyrir sig og ræðir markmið ríkisfjárframlaga. ríkið á fund með öllum
einkastofnunum, bæði háskólum og stofnunum
sem eru ekki háskólar, og ræðir fjárframlög
ríkisins og hvernig áætlað er að verja þeim
(munnleg heimild, 10. mars 2009).
2. samkvæmt upplýsingum frá stjórn
danskra háskólabygginga (universitets- og
Bygningstyrelsen í kaupmannahöfn) bætast
ýmsir launaaukar við opinber laun; í sumum
tilvikum eru þeir opinberir og í öðrum tilvikum
ekki (munnleg heimild, 11. maí 2009). samkvæmt upplýsingum frá Listaháskóla íslands
eru störf launuð en ekki einstaklingar; prófessorar fá sömu laun o.s.frv. (munnleg heimild,
20. júní 2009). samkvæmt upplýsingum frá Bi
í Osló semur Félag háskólakennara við Bi (n.
Bi forskerforbund) um laun akademískra starfsmanna. Þetta félag er aðili að almennum samtökum háskólakennara (n. Forskerforbundet).
almennt eru launin í nokkru samræmi við laun
háskólakennara við opinberu háskólana en þó
geta orðið mikil frávik á milli hæstu og lægstu
launa við Bi, jafnvel meðal prófessora. ástæðan
er samkeppni innan fræðasviða sem getur verið
mismikil. Þetta er gert með samþykki Félags
Háskólakennara við Bi (munnleg heimild, 12.
júní 2009). í öllum löndunum eru til staðar litlir
sjóðir sem stofnun getur greitt starfsmönnum
úr samkvæmt árangri.
3. Framgangskerfi er ekki í dönskum háskólum og Listaháskóla íslands.
4. samkvæmt upplýsingum frá íslenska
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háskóla og opinberra háskóla vegna kennslu
reiknuð samkvæmt sömu reglum. ríkið kemur
þó ekki á sama hátt að fjármögnun bygginga
einkaháskóla og hjá opinberum háskólum. rétt
er að geta þess að ekki er til reiknilíkan vegna
fjármögnunar rannsókna í einkaháskólum en
unnið er að því (munnleg heimild, 9. júní 2009).
slíkt reiknilíkan er til staðar í Danmörku og
noregi. í noregi er fjármögnun ríkisins til
einkaháskólanna háð stærð stofnunar og möguleikum á að innheimta skólagjöld að einhverju
marki. ríkisframlag til Bi er hlutfallslega lægra
(u.þ.b. 17%) en fjárframlög til lítilla einkaháskóla sem hafa litla möguleika á að innheimta
skólagjöld, en þeir geta fengið allt að 90% af
tekjum sínum frá ríkinu (kunnskapsdepartementet, 2008). samkvæmt upplýsingum frá Bi
í Osló fékk Bi árið 2007 17,4% af tekjum sínum
frá ríkinu, 70,4% voru innheimt skólagjöld og
12,5% aðrar tekjur (munnleg heimild, 12. Júní
2009).
5. samkvæmt upplýsingum frá stjórn danskra
háskólabygginga borga danskir háskólanemendur í hlutanámi skólagjöld sem eru lánshæf.
atvinnuveitandi borgar gjöldin hins vegar mjög
oft (munnleg heimild, 11. maí 2009).
6. Danska ríkið á háskólabyggingar nema
um sé að ræða sérstaka gjöf en þá á viðkomandi
háskóli bygginguna. Tvær undantekningar eru
á þessu; Danmarks Tekniske universitiet og
Handelshøjskolen i københavn eiga sínar byggingar (Forslag til lov om universiteter no. 403/
2003; Wright og Örberg, 2008).
7. samkvæmt upplýsingum frá stjórn danskra
háskólabygginga er dönskum háskólum ekki
leyfilegt að fjárfesta á almennum hlutabréfamarkaði en þeir geta fjárfest í ríkisskuldabréfum
eða lagt inn á bankabók (munnleg heimild, 11.
maí 2009). íslenskum og norskum opinberum
háskólum er ekki heimilt að fjárfesta á almennum hlutabréfamarkaði. Bæði í noregi og á
íslandi getur menntamálaráðherra þó veitt opinberum háskóla heimild til að eiga aðild að hlutafélögum, sjálfseignarstofnunum eða félögum
með takmarkaða ábyrgð ef sú starfsemi þjónar
hagsmunum viðkomandi háskóla (Lov om
universiteter og høyskoler no. 15/2005; Lög um
opinbera háskóla nr. 85/2008).
8. samkvæmt upplýsingum frá stjórn
danskra háskólabygginga er Danmarks Tekn-
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iske universitet og Handelshøjskolen í kaupmannahöfn heimilt að taka lán gegn veði fyrir
viðhaldi og kaupum á eignum. Þeir mega þó
ekki taka lán til að standa straum af rekstri
(munnleg heimild, 11. maí 2009.
samkvæmt 2. töflu eru einkaháskólar einungis til staðar á íslandi og í noregi. í töflunni
kemur hins vegar í ljós að rekstrarform danskra
opinberra háskóla er sjálfseignarstofnun, þ.e.a.s.
sama heiti og notað er yfir rekstrarform tveggja
íslenskra einkaháskóla. samanburðurinn leiðir
einnig í ljós að opinberir háskólar í löndunum
þremur eru að mestu leyti eins, þ.e.a.s. dönsku
sjálfseignarstofnanirnar eru nær alveg eins og
opinberu háskólarnir í noregi og á íslandi.
Fjallað er nánar um þetta atriði í kaflanum hér
á eftir.
Ályktanir og umræður
greiningin leiðir í ljós að samkvæmt opinberum
skilgreiningum eru einkaháskólar til á íslandi
og í noregi en ekki í Danmörku. samkvæmt
lögum gegna einkaháskólar sömu hlutverkum
og opinberir háskólar og þeir falla einnig undir
gæðaeftirlit ríkisins alveg til jafns við opinberu
háskólana (Lög um háskóla nr. 63/2006; Lov
om universiteter og høyskoler no. 15/2005).
samkvæmt hugmyndum geigers (1985) er
hlutverk íslenskra og norskra einkaháskóla (þ.e.
Bi í noregi) réttlætt með„betri menntun“, frekar
en meira framboði eða aukinni fjölbreytni.
námstilboð einkaháskólanna eru ekki ætluð
jaðarhópum og þau snúast ekki um sérhæfingu
sem gæti allt eins verið í opinbera kerfinu,
heldur eru skólarnir viðbót við opinberu
háskólana þótt ekki sé skortur á námstilboðum
þar. námstilboð þeirra eru að því leyti eins og í
opinberu háskólunum að þeir telja það jafngilt
sambærilegum prófgráðum, þótt vitaskuld sé
áherslumunur á milli skóla; það á líka við í
opinberu skólunum. Þeir stuðla því fyrst og
fremst að samkeppni á milli stofnana um nemendur, en að svo stöddu eru engin gögn sem
sýna að það leiði til betri menntunar.
samanburður og greining á einkennum
opinberra háskóla og einkaháskóla leiddi í ljós
að það voru einungis tvær breytur sem greina á
milli opinberra háskóla og einkaháskóla og kom
það nokkuð á óvart. Þessar breytur eru í fyrsta
lagi umráð yfir eignum. einkaháskólar ráða yfir
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eignum sínum en opinberir háskólar ekki. Frelsi
íslenskra einkaháskóla í þessum efnum er þó
aðeins meira en hjá einkaháskólum í noregi;
þeim norsku er til dæmis ekki heimilt að
fjárfesta það fé sem skólarnir fá sem ríkisframlag eða með innheimtu skólagjalda á opnum markaði. Þeir mega hins vegar flytja
afgangsfjármagn til næsta árs þannig að það
komi nemendum til góða. Þeir ráða yfir eignum
sínum að öðru leyti. á íslandi mega einkaháskólar fjárfesta fjárframlög frá ríkinu sem þeir
fá vegna kennslu og með innheimtu skólagjalda
á opnum markaði og vekur það athygli þar sem
fjárframlög ríkisins til kennslu einkaháskólanna
eru alveg til jafns við opinberu háskólana. í
noregi er tekið tillit til þess hvort stofnunin á
möguleika á að innheimta há skólagjöld og eru
fjárframlögin í samræmi við það. Það er
athyglis- og umhugsunarvert að engar slíkar
reglur eru hér á landi.
í öðru lagi falla opinberir háskólar og
einkaháskólar undir ólíkt laga- og regluverk
hvað snertir ráðningar, launakjör og brottvikningu akademískra starfsmanna. Opinberu
háskólarnir falla undir lög og reglur sem gilda
um opinbera starfsmenn en einkaháskólarnir
undir lög og regluverk sem gildir á almennum
vinnumarkaði. ráðningar- og launakjör sýnast
nokkuð svipuð á íslandi og í noregi en virðast
þó aðeins takmarkaðri í noregi en hjá íslenskum
einkaháskólum, Bi er til dæmis gert að auglýsa
laus störf. Brottvikning úr starfi fellur undir
Arbejdsmiljöloven en þar eru ákvæði um
brottvikningu nokkuð ströng.
Danskir ríkisháskólar urðu sjálfseignarstofnanir með samþykkt laga um háskóla frá
2003 (Lov om universiteter no. 403/2003). Fyrir
samþykkt laganna voru þó tveir háskólar sjálfseignarstofnanir þ.e.a.s. Danmarks Pedagogiske
universitet frá 2000 og Danmarks Tekniske
universitet frá 2001. Dönsku háskólarnir eru
nú átta talsins. Háskólar sem sjálfseignarstofnanir eiga rætur að rekja til fyrri stefnumörkunar
ríkisins á níunda áratugnum þegar það breytti
mörgum opinberum stofnunum í sjálfseignarstofnanir. Hugtakið sjálfseignarstofnun hefur
hins vegar verið til í Danmörku í u.þ.b. 100 ár.
í skýrslunni Selvejende institutioner – styring,
regulering og effektivitet kemur skýrt fram að
hugtakið tekur þó til margs konar stofnana og
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er merking þess nokkuð ólík eftir stofnunum
(Finansministeriet, 2009).
Wright og Örberg (2008) halda því fram að
um 1997, nokkru áður en dönsku háskólarnir
voru gerðir að sjálfseignarstofnunum, hafi ríkt
nokkur sátt í Danmörku um merkingu hugtaksins sjálfseignarstofnun. Þetta var lagalega
sjálfstæð stofnun með réttindi og skyldur
lögaðila (legal person) og bar ábyrgð á öllum
eignum, þar með töldum byggingum. markmið
stofnunarinnar var bundið í lögum og ríkið gerði
samning við hana um starfsemina. stofnunin
var rekin að mestu fyrir opinber fjárframlög
samkvæmt sérstökum samningi við ríkið.
stjórnun stofnunarinnar var sjálfstæð og
meirihluti stjórnar átti að vera utanaðkomandi
(d. extern). stofnunin var undir ströngu eftirliti
ríkisins (d. tilsyn); starfsemi stofnunarinnar og
notkun fjármuna var endurskoðuð af ríkinu og
grannt skoðað hvort fjármunir hefðu verið
notaðir eins og til var ætlast (Wright og Örberg,
2008; sjá einnig forslag til lov om universiteter
no. 403/2003).
á íslandi eru til lög um sjálfseignarstofnanir
sem stunda atvinnurekstur (Lög um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr.
33/1999). merking sjálfseignarstofnunar á
íslandi er nokkuð frábrugðin þeirri dönsku. Þær
búa við opið lagaumhverfi sem virðist vera
sambærilegt því sem á við um félög og fyrirtæki
og falla að mestu undir lög um viðskipti og
atvinnulíf. íslensk sjálfseignarstofnun er annað
orð yfir lögaðila sem getur tekið að sér réttindi
og skyldur. stofnunin á sig sjálf. stjórn stofnunarinnar starfar samkvæmt skipulagsskrá sem
stofnunin er algerlega byggð á. markmið sjálfseignarstofnunar getur verið í lögum um stofnunina en þarf ekki að vera það. Hægt er að setja
yfir hana sérlög og fela henni ýmis verkefni.
sömuleiðis getur ríkið gert samning við hana
og hún verið rekin fyrir opinbert fé en það þarf
ekki að vera svo.
Danir hafa fellt ýmis atriði og takmarkanir
um sjálfseignarstofnanir inn í ólíkar lagasetningar. á íslandi hefur það ekki verið gert. ef
það yrði gert þyrfti að skilgreina fyrirkomulagið
nákvæmlega.
Tvö atriði eru áhugaverð í sambandi við
setningu danskra laga um háskóla frá 2003. í
fyrsta lagi urðu háskólar sjálfseignarstofnanir
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en án þess að eiga byggingarnar og eru að
miklu leyti fjármagnaðir af ríkinu. í öðru lagi
kveða lögin á um breytingu á stjórn háskólanna
og færa hana nálægt því sem þekkist í
einkafyrirtækjum. rúmur meirihluti stjórnar er
fenginn utan háskólans og formaður stjórnar er
úr þeim hópi. stjórnin ræður rektor í stað þess
að hann var kosinn áður. rektor tilnefnir aðra
æðstu stjórnendur; deildaforseta og brautastjóra;
áður voru þeir kosnir. stjórnin skal forgangsraða
viðfangsefnum háskólans og ræður hún
fyrirkomulagi og reglum um háskólana. stjórnin
gerir þriggja ára samkomulag við ráðuneyti og
er ábyrg gagnvart því hvað snertir nýtingu
fjármuna. ef ráðuneyti telur að rekstur sé í
hættu getur það vikið stjórninni frá (Lov om
universiteter no. 403/2003; Forslag til lov om
universiteter no. 403/2003). Háskólarnir virðast
því að vissu marki vera frjálsari en áður en
ríkið heldur fast um stjórnartaumana og stýrir
með fjármagni og ströngu eftirliti. í byrjun var
þessu ekki mótmælt af hálfu háskólanna og
samkvæmt Wright og Örberg (2008) er
líklegasta skýringin að þetta hafi að vissu marki
farið fram hjá talsmönnum háskólana, þ.e. að
þeir hafi talið sig verða frjálsari en raunin varð.
Þessi skýring var staðfest af viðmælendum
okkar í danska ráðuneytinu.
á síðustu árum hafa dönsku háskólarnir þó
látið til sín heyra og talsmenn þeirra krafist
meira fjárhagslegs frelsis og vilja einkum og
sér í lagi eignast byggingar þar sem þeir telja
að það myndi auka fjárhagslegt frelsi þeirra ef
þeir hefðu yfirráð yfir fjármunum og byggingum. í skýrslu starfshóps á vegum fjármálaráðuneytisins frá 2009 má lesa tillögur um aukið
frelsi háskólanna en þó með ströngum skilyrðum (Finansministeriet, 2009). ekki hefur náðst
sátt um málið og ekki ljóst hvort eitthvað
breytist. óánægja með stjórnarform háskólanna
hefur einnig aukist innan háskólanna sjálfra. í
febrúarhefti Forskerforum, málgagns samtaka
háskólakennara og rannsakenda, er þema blaðsins krafa um endurskoðun laga um háskóla. í
inngangi heftisins er fjallað um mikinn fjölda
brottvikninga háskólakennara úr starfi í nokkrum háskólum og þær tengdar tilviljunarkenndum aðgerðum stjórna viðkomandi háskóla og
bendir þar hver á annan; stjórnir háskólanna og
stjórnmálamenn (Forskerforum, 2010). í sama
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hefti fjallar mogens Ove madsen (2010) um
nauðsyn þess að endurskoða háskólalögin. að
hans mati þarf að tryggja frelsi háskólakennara
til rannsókna og festa í lögum að háskólakennarar séu hafðir með í ákvörðunum varðandi
fjárhagsáætlun og vali á faglegum forsvarsmönnum. Til þess að þetta nái fram að ganga
þarf að breyta stjórnarformi háskólanna sem
einkennist af stjórnun ofan frá. ríkisstjórnin er
ekki hlynnt því og einnig kemur fram að stjórnir
háskólanna í kaupmannahöfn og árósum eru
andvígar slíkum breytingum. umræðan heldur
þó áfram og ekki mögulegt að segja fyrir um
hvað muni gerast.
á það var bent að hugmyndin um skólagjöld
er í sjálfu sér óháð umræðunni um einka- eða
opinberan rekstur; hún snýst aðeins um það
hvernig og hverjir greiða fyrir menntunina. Þess
vegna er eðlilegt að greina á milli umræðu um
slík gjöld og rekstrarformið. Það mætti jafnvel
velta því fyrir sér, vegna þess hve erfitt gæðaeftirlit er og hve margslungin sú umræða er (sjá
t.d. Jón Torfa Jónasson og gyðu Jóhannsdóttir,
2008) að séu tekin skólagjöld sé ríkari ástæða
til þess að stofnunin sé opinber svo tryggja
megi að hún sé að öllu leyti innan hins stífa
ramma opinbers rekstrar.
eins og getið var í upphafi þessarar greinar
hefur mikil umræða átt sér stað á íslandi
undanfarin ár um ólíkt rekstrarform háskólanna,
þ.e.a.s. hvort háskólar skuli vera opinberir
háskólar eða einkaháskólar, m.a. í dagblöðum
og á málþingum, en síður á fræðilegum ritrýndum vettvangi. umræða talsmanna ólíkra
rekstrarforma hefur verið nokkuð einsleit og
ráðist af því hvaðan fólk er. Það er einkum
tvennt sem einkennir umræðuna. 1) Talsmenn
opinberra háskóla hafa bent á ójafna stöðu háskólanna, svo sem að ríkið fjármagnar kennslu
opinberra háskóla og einkaháskóla samkvæmt
sömu reglum og að auki fá einkaháskólar að
innheimta skólagjöld. í grein Páls skúlasonar,
þáverandi rektors Háskóla íslands, í morgunblaðinu 8. desember 2003 er því haldið fram að
eigi að jafna þessa aðstöðu þurfi annaðhvort að
ákvarða fjárframlög til einkaháskólanna með
tilliti til þeirra skólagjalda sem þeir innheimta
eða heimila ríkisháskólunum að innheimta
skólagjöld í líkingu við einkaháskólana. síðari
kosturinn kosti lagabreytingu hvað snertir

ríkisháskólana en ekki sá fyrri, þar sem umfang
fjárframlaga til einkaháskólanna komi ekki fram
í lögum. Þetta sé því á borði stjórnmálamanna.
2) Talsmenn einkaháskólanna hafa lýst þeirri
skoðun að best væri að einkavæða opinberu
háskólana. á ráðstefnunni, Skólasaga – Skólastefna sem haldin var að Hólum 1. maí 2006
hélt runólfur ágústsson, rektor Háskólans á
Bifröst, því meðal annars fram að ríkisreknir
háskólar næðu sjaldan efstu sætum á alþjóðlegum matskvörðum og tók sem dæmi að
einkareknir bandarískir háskólar væru mun ofar
á slíkum listum en ríkisreknir háskólar evrópu.
Hann hélt því síðan fram að allir íslenskir
háskólar þyrftu að fá frelsi til að afla tekna að
vild og nota þær aðferðir sem þeir teldu bestar;
innheimta skólagjalda væri þar meðtalin. Best
væri að einkavæða ríkisrekna háskóla og breyta
þeim í sjálfseignarstofnanir eða hlutafélög;
þannig fengju þeir fullt stjórnunarfrelsi (Öflugra
samstarf og jafnvel sameiningar, 2006). Jafnframt hefur verið staðhæft að einkaháskólarnir
hafi veitt ríkisreknu háskólunum nauðsynlega
samkeppni; samkeppni sem þeir brugðust vel
við (ólafur stephensen, 2007).
greining á inntaki rekstrarformsins á grundvelli þeirra viðmiða sem rakin voru hér að
framan sýnir að skynsamlegt sé að færa umræðuna út úr klisjukenndri hugtakanotkun, tengdri
rekstrarforminu, og styðjast alfarið við þau
viðmið sem við notuðum, eða önnur af því tagi.
Þannig virðist gagnslítið að velta því fyrir sér
hvort einkarekstur eða sjálfseignarform sé hið
æskilega heldur verði að ræða vafningalaust
hvort stofnanir eigi að ráða fjármálum sínum
sjálfar (geti t.d. fjárfest að vild), lúta opinberu
fjárhagseftirliti, starfa innan starfsmannalaga
opinbera geirans, hlíta opinberu gæðakerfi eða
aðeins samkeppnisvali stúdenta, vera stýrt af
fólki utan stofnananna og kjósa stjórnunarfyrirkomulag sem byggist á sterku valdi stjórnenda, frekar en jafningjastjórnun. Jafnframt þarf
fólk að gera sér grein fyrir því að innheimta
skólagjalda er þessu ekki tengd.

abstract
The private - public distinction in Nordic
universities
in iceland there are four public universities and
three private universities that receive full per
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student state contributions, exactly the same as
the public universities for their teaching function. They are also allowed to charge a tuition
fee. This state of affairs has been debated and
in particular the question of what differentiates
a public institution from a private one. it has
also been suggested that iceland might move in
the same direction as some of our nordic
neighbours, i.e. in the direction of privatization.
Thus we ask what characterises the privatization
debate generally and what criteria might be
used to probe the operational character of
universities from the perspective of the private
- public debate. in this light we have studied
the characteristics of both public and private
universities in iceland, Denmark and norway
and here discuss privatization on the basis of
the results.
The study
in 2009 we explored what differentiates
public universities from private universities in
three nordic countries, iceland, norway and
Denmark. The principal questions were: a) do
private universities exist in iceland, norway
and Denmark? and b) to what extent are private
universities operationally different from public
university institutions? Official data was
gathered and analysed from the three countries
in 2009. interviews were also carried out with
representatives from the ministries of education
in all countries as well as short interviews with
representatives from the private universities.
Criteria to compare public and private
universities were based on the issues from the
international debate as well as on some of the
characteristics that hold for private enterprises.

Heimildaskrá

Gyða Jóhannsdóttir og Jón Torfi Jónasson

Findings
The main findings were that private universities
exist in iceland and norway but not in Denmark.
Only two criteria differentiated between private
universities and public universities. Firstly, private
universities have power over their assets and are
allowed to own their buildings and mortgage
them. They also have considerable freedom to
manoeuvre their assets on the free market. This
is not the case with public universities. in norway
state control is somewhat stricter than in iceland.
The second criterion is legal structure; public
universities fall under legislation on civil servants
and private universities fall under general
regulation for the labour market, which means
that private universities have more freedom
regarding conditions and terms of employment
as well as suspension of employment. The form
of operation did not differentiate between public
and private universities. in Denmark the form of
operation for public universities is self-owning
institutions. The Danish public universities are
quite similar to the norwegian and icelandic
public universities. The same term (self-owning
institution) is used for two of the icelandic private
universities which are even somewhat less
constrained than private universities in norway.
Conclusion
The study showed that the private - public
distinction is not useful when applied to the
nordic scene and does not provide a helpful
framework to describe and discuss the characteristics of these institutions. it is suggested,
however, that the universities can be usefully
described and compared using the framework
presented in the paper.
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að undirbúa nám í nýjum skóla:
Áhersluþættir stjórnanda og mannaráðningar
Birna maría svanbjörnsdóttir
Háskólanum á akureyri, miðstöð skólaþróunar,

allyson macdonald

Háskóla íslands, menntavísindasviði
og

guðmundur Heiðar Frímannsson
Háskólanum á akureyri
Þróun og mótun skóla er flókið ferli sem felst í því að byggja upp færni til að efla nám nemenda. nám
og kennsla er í brennidepli í allri skólaþróun en margir óskilgreindir þættir hafa áhrif þar á.
skólastjórnendur hafa þar mikið að segja. Það sem einkennir skilvirka skóla er meðal annars námsárangur, dreifð forysta og samvinna. rannsóknin sem hér er um rætt er hluti af starfendarannsókn með
starfsfólki í nýjum grunnskóla í þéttbýli. skólastjóri var ráðinn til starfa til skólans tæpu ári áður en
eiginlegt skólastarf hófst. meginmarkmið rannsóknarinnar er að skilja og varpa ljósi á sýn skólastjóra
á forystuhlutverkið í upphafi starfsins, hvaða viðfangsefni biðu hans og hvað hann hugsaði þegar hann
réð fólk til starfa.
gögnum um sýn og viðfangsefni var safnað með viðtölum og vettvangsathugunum. mikið kapp
var lagt á að undirbúa jarðveg hins nýja skóla þannig að þar gæti farið fram farsælt skólastarf.
skólastjóri vann að stefnumótun skólans í samvinnu við nýmyndað foreldraráð. Hann fékk einnig
tíma til að lesa sér til um strauma og stefnur í skólamálum og kynna sér fyrirkomulag í öðrum skólum.
auk þess sinnti hann mannaráðningum og hagnýtum þáttum sem lutu að skipulags- og byggingarmálum.
skólastjóri sagðist vilja vera sýnilegur, faglegur þátttakandi í skólastarfinu og leita lausna með
samræðu að vopni. skólanum bárust margar umsóknir um störf en sóst var eftir áhugasömu og fjölhæfu fólki sem gæti samsamað sig stefnu skólans og unnið í teymum í opnum rýmum með þarfir nemenda að leiðarljósi. Vandað var til verka við ráðningar og tekin fjölmörg viðtöl við hæfa umsækjendur
en þeir sem sóttu um voru flestir fremur reynslulitlir. skólastarf er farið af stað en ekki hefur allt
gengið upp eins og áformað var. Byggingarframkvæmdum seinkaði og það olli ringulreið og töfum á
áætlaðri faglegri samvinnu kennara. Vísbendingar eru um að í skólanum séu aðstæður til að þróa
námssamfélag og samvinnu.

Hagnýtt gildi: rannsóknin færir fræðasamfélaginu nýja þekkingu á því hvaða þáttum þarf að
sinna við upphaf og undirbúning skólastarfs í nýjum skóla og hvað þarf að hafa í huga þegar
ráða á fólk til starfa. Hún varpar ljósi á ýmsa þætti sem huga mætti nánar að og veita stuðning í
því sambandi. má þar nefna mikilvægi þess að væntingar skólastjórnenda til skólastarfsins og
forystuhlutverksins séu skýrar og ráðningarferli skipulagt og úthugsað.
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Haustið 2006 var myndað teymi til að undirbúa
hönnun nýs grunnskóla í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins. áætlað var að skólinn tæki til
starfa haustið 2008 en upphafi skólastarfs
seinkaði um eitt ár í hluta skólahúsnæðisins.
Teymið hafði hug á að fara þá leið í hönnun
skólans sem notuð hafði verið við hönnun
nokkurra skóla á íslandi undanfarið, þ.e. „undirbúningsferli hönnunar, frá hinu almenna til hins
sérstæða“1 (e. The Design Down Process)
(gerður g. óskarsdóttir, 2001). Til samstarfs
við teymið voru fengnir fulltrúar hópa úr
samfélaginu. Þessi hópur myndaði vinnuhóp
sem undir stjórn fyrsta greinarhöfundar leitaðist
við að móta sameiginlega sýn á það hvað æskilegt væri að einkenndi starf þessa nýja skóla.
Helstu niðurstöður vinnuhópsins voru þær
að áhersla yrði lögð á að allir yxu, þroskuðust og
lærðu í þessum skóla; bæði nemendur og
starfsfólk. einnig að starfshættir einkenndust af
samvinnu, víðsýni, virðingu og hlýju þar sem
komið væri til móts við ólíkar þarfir einstaklinga
og að tekið yrði mið af því að skólinn væri hluti
af stærri heild eða samfélagi. enn fremur var
lögð áhersla á að starfsfólk skólans yrði ráðið á
forsendum skólans (Birna maría svanbjörnsdóttir, 2006). Tíð notkun hugtaka eins og
samvinna, ólíkar þarfir, sveigjanleiki, sjálfsvitund, tengsl við samfélag, virðing og hlýja gefur til kynna að leiðarstef skólans gæti verið
námssamfélag (e. professional learning community) þar sem nýta mætti hugmyndafræði einstaklingsmiðaðrar kennslu. skólastjóri var ráðinn
til starfa til skólans tæpu ári áður en eiginlegt
skólastarf hófst. ári síðar réð hann 25 starfsmenn
til skólans, þ.e. deildarstjóra, sem er staðgengill
skólastjóra, og ellefu kennara auk tólf annarra
starfsmanna, úr stórum hópi umsækjenda.
að mörgu er að hyggja þegar farið er af
stað með nýjan skóla og vert að huga að því
hvaða viðfangsefni skuli hafa forgang við
undirbúning og upphaf skólastarfs hjá skólastjóra sem tekur til starfa á undan öðru starfsfólki skólans og hverjar væntingar hans og sýn

eru á forystuhlutverkið og skólastarfið. Vænta
má að mannaráðningar skipi þar stóran sess
auk ýmissa hagnýtra og faglegra þátta. í þeim
tilgangi að öðlast skilning á þessum þáttum var
leitað svara við rannsóknarspurningunum:
• Hver er sýn skólastjóra á stjórnunarhlutverk
sitt og skólastarf við undirbúning og upphaf
skólastarfs í nýjum skóla og hver eru helstu
viðfangsefnin?
• Hvað lá til grundvallar við ráðningu kennara
og deildarstjóra til skólans?
rannsóknin er tilviksrannsókn sem fram fór í
einum skóla. Tekin voru einstaklingsviðtöl við
skólastjóra, deildarstjóra og fimm kennara skólans. auk þess átti sér stað óformleg samræða
við skólastjóra og gerðar voru vettvangsathuganir í skólanum. greint verður frá helstu
þáttum sem rannsóknir sýna að einkenni ráðningamál, stjórnunarhætti og árangursríkt skólastarf og námssamfélag og dregnar ályktanir af
niðurstöðunum.2
Fræðileg umfjöllun
Þróun skóla er flókið ferli sem felst í því að
byggja upp færni innan skólans til að efla nám
nemenda. um miðjan sjöunda áratug síðustu
aldar var álitið að árangur nemenda væri
einkum háður félagslegum bakgrunni þeirra.
smám saman komust menn að því að skólarnir
sjálfir höfðu mikið um árangurinn að segja og
að skólastjórnendur eða forystan hefði óbein
áhrif á námsárangur nemenda (stoll, 2009). Það
sem hefur mest áhrif á árangur nemenda að
mati reeves (2009) er kennsla, fagleg starfsþróun, samvinna og tími. allar helstu rannsóknir
á skilvirkni skóla sýna að skólastjórnandi hafi,
með sýn sinni og forystuaðferðum, mikið um
það að segja hvort breytingar og þróun gangi
eftir eða ekki (Fullan, 2007). Það á ekki síður
við um nýja skóla.
Það sem einkennir skilvirka skóla er t.d. að
þar er námssamfélag, dreifð forysta, miklar
væntingar til nemenda og kennara og samvinna
starfsfólks (anna kristín sigurðardóttir, 2006).

1 Þýðing gerðar g. óskarsdóttur, 2001.
2 greinin er byggð á rannsókn sem er hluti doktorsverkefnis fyrsta höfundar. Doktorsrannsóknin hófst
haustið 2009 og er rannsóknar- og þróunarvinna í formi starfendarannsóknar. rannsóknin miðar að því að
skoða hvort forysta til náms stuðli að námssamfélagi, í hverju hún felst og hvernig megi standa að henni.
Leiðbeinendur eru: allyson macdonald og guðmundur Heiðar Frímannsson.
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1. mynd. Forysta til náms í nýjum skóla.

nemendur geta náð góðum námsárangri án
þess að hægt sé að rekja það beint til starfsins í
skólanum, t.d. fyrir eigin burði eða með stuðningi frá fjölskyldu (macgilchrist, myers og
reed, 2004). schein (2004) telur áhrif stjórnanda á störf og sérkenni stofnunar hvað mest á
fyrstu árum hennar því sú stefna og sýn sem
lagt er upp með í upphafi eigi gjarnan rætur að
rekja til hans og hann geti valið fólk til að fylgja
henni.
mannaráðningar eru taldar lykilatriði fyrir
faglega þróun skóla og því mikilvægt að skólastjóri sé virkur í ráðningarferlinu. Þaulhugsuð
áætlun og skipulag ráðninga er grundvöllur þess
að ráða skilvirka kennara til skóla (schaefers og
Terhart, 2006).
í 1. mynd eru sett fram tengsl þátta í starfi
skólans og sérstaklega þeirra sem þarf að huga
að í nýjum skóla. skólinn sem er til athugunar í
þessari rannsókn stefnir að því að stofna námssamfélag og tileinka sér einstaklingsmiðaða
kennslu í viðleitni sinni til að auka og efla
námsárangur innan skólans. sumir þessara þátta
eru teknir til umræðu hér á eftir.

Forysta til náms
áherslur í skólastjórnunarfræðum snúast gjarnan um tvær leiðir í forystu. annars vegar er það
sú sem hefur verið kölluð valdaforysta (e.
transactional) og leggur áherslu á sterka miðstýringu og stjórn á skólakerfinu og formgerð
þess. Hins vegar er um að ræða svokallaða
áhrifaforystu eða framsækna forystu (e. transformational) þar sem lögð er áhersla á að dreifa
valdi og áhrifum meðal starfsfólks. Þeir sem
beita framsækinni forystu leggja áherslu á sameiginlega ákvarðanatöku, hafa væntingar um
góða frammistöðu nemenda og eru opnari fyrir
menningarlegum breytingum en þeir sem aðhyllast þá fyrrnefndu (anna kristín sigurðardóttir, 2006; sergiovanni, 2006).
Framsækin forysta virðist hafa bein áhrif á
skuldbindingu kennara til umbóta í skólastarfi
og þá vinnu sem þeir eru tilbúnir að leggja á sig
til slíkra umbóta. Þetta leiðir svo af sér aukinn
innri hvata hjá kennurum og hefur áhrif á
kennsluna og framkomu við nemendur sem síðan skilar sér í auknum árangri nemenda (geijsel,
sleegers, Leithwood og Jantzi, 2003). skólastjórnendur sem vinna í anda framsækinnar
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forystu veita einstaklingsstuðning og vitsmunalega hvatningu, skapa andrúmsloft og menningu
trausts og virðingar, dreifa forystu og hvetja
kennara til virkrar þátttöku og ábyrgðar. Þeir
vinna að sameiginlegri sýn og markmiðum allra
innan skólans og vænta mikils af nemendum
og starfsfólki (mulford, 2006).
Hægt er að beita framsækinni forystu með
mismunandi áhersluþáttum. Þó megináherslan
sé á valddreifingu eru aðrir þættir einnig mikilvægir, s.s. að leggja áherslu á nám, kennslufræði
og sjálfbærni. Dæmi um þetta er dreifð forysta
(e. distributed leadership) (Harris, Leithwood,
Day, sammons og Hopkins, 2007), forysta til
náms (e. leadership for learning) (DuFour og
marzano, 2009; macBeath, 2006), kennslufræðileg forysta (e. instructional leadership)
(Hopkins, 2003), uppeldisfræðileg forysta (e.
pedagogical leadership) (sergiovanni, 1998),
hugsmíðaforysta (e. constructivist leadership)
(Lambert, 2003) og sjálfbær forysta (e. sustainable leadership) (Hargreaves og Fink, 2006).
Forysta til náms leggur áherslu á að til að
tryggja nám nemenda á háu stigi þurfi að íhuga
hvaða nám hafi átti sér stað og hvernig nýta megi
vitneskju um nám til að efla faglegt skólastarf og
auka námsárangur nemenda. mestur árangur er
talinn nást ef skólastjórar vinna með kennurum
að því að byggja upp sameiginlega þekkingu,
bæta og efla starfshætti, ræða gildi og móta sýn
og stefnu (DuFour og marzano, 2009). macBeath
(2006) bendir á að forysta sé lítils megnug þegar
ekkert nám á sér stað og að námið sé það sem
næri hana og efli. Hann telur að saman geti nám
og forysta stuðlað að því að skapa nýja þekkingu
og gera nemendur að virkum neytendum þekkingar. í sama streng tekur Lambert (1998, 2003).
Hún segir forystu snúast fyrst og fremst um að
læra saman og að byggja í sameiningu upp skuldbindingu, sameiginlega sýn, skilning og þekkingu
með samræðum, ígrundun og rannsóknum með
áherslu á nám. Hún leggur áherslu á að forysta
þurfi að eiga sér stað á öllum stigum innan skólanna; ekki síður hjá kennurum og nemendum en
hjá skólastjórnanda, og að byggja þurfi upp hæfi
til forystu í skólum (Lambert,1998).
Námssamfélag
Ýmsar vangaveltur hafa verið uppi um það
hvernig stofnanir læra. Vænta má að stofnanir
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

læri í gegnum einstaklinga en það að einstaklingar læri þarf þó ekki að vera trygging þess að
stofnanir læri. senge o.fl. (2000) hafa lagt mikla
áherslu á að í skólum sé lifandi námssamfélag
og gera ráð fyrir fimm eftirfarandi þáttum eða
lögmálum sem séu forsenda þess að skóli læri.
Þau eru: persónuleg færni (e. personal mastery);
að sameiginlega sýn (e. shared vision) sé að
finna meðal allra innan stofnunarinnar; að mótað
sé starfslíkan (e. mental models) sem felur í sér
ígrundun á eigin viðhorfum og annarra; að fram
fari teymisnám (e. team learning) sem feli í sér
samskipti og samræður starfsmanna sín á milli
og við aðra; og að til staðar sé kerfissýn (e.
system thinking) sem er fólgin í því að skilja
breytingar og átta sig á því hvernig hlutir
tengjast innbyrðis (senge o.fl., 2000).
Hugtakið námssamfélag (e. professional
learning community) má skilgreina sem faglega
starfsþróun í námsstofnun en til að geta komið
til móts við mismunandi þarfir í kennslu og
veitt leiðsegjandi mat þarf stöðug þróun að eiga
sér stað. mikilvægt er að námið eigi sér stað
bæði hjá hverjum og einum og í samfélagi og
samvinnu við aðra (anna kristín sigurðardóttir,
2006; Fullan, Hill og Crévola, 2006). um er að
ræða námssamfélag þegar samhugur er innan
stofnunar eða skóla um það að byggja stöðugt
upp nýja þekkingu og nýta hana á vettvangi.
Þar vinnur fólk náið saman út frá mótaðri námssýn sem allir skilja á sama hátt. allt starfsfólk
hefur miklar væntingar til nemenda og ber
sameiginlega ábyrgð á námi þeirra en einnig
hvað á annars námi, það rannsakar starf sitt og
ígrundar það í þeim tilgangi að efla það og
stuðla að auknum námsárangri hjá nemendum
(Lambert, 2003; stoll o.fl., 2006).
niðurstöður rannsóknar á samstarfi kennara
í nokkrum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu
sýndu að það sem kennarar kölluðu samstarf
féll fremur undir skilgreininguna samráð og
skilaði þeim ekki þeirri faglegu starfsþróun sem
nauðsynleg er til að koma á námssamfélagi
(anna kristín sigurðardóttir, 2006). anna
kristín bendir þó á að fagmennska kennara sé
að breytast með breyttu samfélagi, frá því að
einskorðast við einstaklingshyggju kennarans
yfir í samvinnu og samræðu kennara um
skólastarfið með áherslu á nám nemenda.
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Nám og einstaklingsmiðuð kennsla
Þar sem nám er meginatriði í öllu skólastarfi er
mikilvægt að skilja hvernig nám fer fram. í
þeim skóla sem hér um ræðir skal einstaklingsmiðuð kennsla höfð að leiðarljósi og athygli
því beint að hugmyndafræði hennar.
skilgreina má einstaklingsmiðaða kennslu
sem viðleitni kennara til að laga kennslu, námsaðferðir og námsumhverfi að mismunandi getu,
áhuga og þörfum hvers einstaklings í námshópi,
samhliða því sem leitast er við að styrkja
nemendahópinn sem heild. ekki er um að ræða
eina aðferð heldur hugarfar sem styðst við
margvíslegar lausnir. Lögð er áhersla á að auka
sjálfsvitund nemenda og ábyrgð þeirra á eigin
námi (Tomlinson, 2004).
algengast er að rökin fyrir þeim kennsluháttum sem falla undir einstaklingamiðaða
kennslu séu sótt til hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindarkenningar gardner. gengið er út frá því
að auka megi hæfni barna í námi með því að sjá
þeim fyrir auðugri námsreynslu (ingvar sigurgeirsson, 2005; rúnar sigþórsson, 2004; Tomlinson, 1999).
Til að auka líkurnar á að nemendur læri á
sem árangursríkastan hátt getur kennari haft
áhrif á það sem kennt er, aðstoðað nemendur
við að tengja námið fyrri reynslu og þekkingu
til að það verði þeim merkingarbært og lagað
námsumhverfið að þörfum þeirra. að auki geta
kennarar sett sig inn í námshæfi (e. readiness)
nemenda, áhuga þeirra og námssnið (e. learning
profile) til að geta brugðist við mismunandi
þörfum þeirra (Tomlinson, 2003).
samkvæmt námskenningum hugsmíðahyggjunnar er litið á nám sem félagslega athöfn þar
sem samskipti og samspil við aðra einstaklinga
gegnir lykilhlutverki. ekki er gert ráð fyrir að
nám geti átt sér stað nema fyrir tilstuðlan og
virkni nemandans sjálfs í þekkingaröflun (Falkenberg, 2007). Til að búa til þekkingu er mikilvægt
að tala saman, rökræða um hlutina og setja þá í
samhengi (Bruner, 1996). Hlutverk kennarans er,
í samstarfi við nemanda, að átta sig á hæfileikum
nemandans og fyrri reynslu til að þeir geti í
sameiningu fundið leiðir til að byggja raunhæft
ofan á þær (Dewey, 1938/ 2000).
Hugsmíðaforysta byggist á kenningum hugsmíðahyggjunnar. Þar er gert ráð fyrir því að
fullorðnir og börn læri á sama hátt. allir hafi fyrri
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reynslu sem þeir tengja við það sem þeir læra
hverju sinni og úr verður ný þekking og færni.
Hugsmíðaforysta krefst samspils allra í
samfélaginu og þá er hlutverk forystunnar að sinna
gagnkvæmu námi í samfélagi (Lambert, 2003).
Mannaráðningar og nýr skóli
mannauður, þ.e. rétt fólk á réttum stað, er talinn
undirstöðuatriði í hröðum vexti og þróun
fyrirtækja en mannaráðningar krefjast mikils
undirbúnings, skipulags og vinnu. skilgreina
þarf í hverju starfið felst, hver eru sérkenni
þess, hvaða eiginleikum starfsmaður þarf að
búa yfir og hvað umsækjandi þarf að vita áður
en hann tekur starfið að sér. mikilvægt er að sá
sem sinnir ráðningunum sýni umsækjendum
hollustu og taki á sig ábyrgð á því hvernig til
tekst og dragi úr skekkju í ráðningum með því
að gefa áreiðanlega og eftirsóknarverða mynd
af starfinu sem á að ráða í (Delli, 2003; Torrington, Hall og Taylor, 2008). í skrifum schein
(2004) kemur fram að áhrif stjórnanda á störf
og sérkenni stofnunar eru talin hvað mest á
fyrstu starfsárum hennar því sú stefna og sýn
sem gengið er út frá í upphafi er gjarnan frá
honum komin og hann er í aðstöðu til að velja
fólk til að vinna eftir henni.
mannaráðningar eru taldar lykilatriði fyrir
faglega þróun skóla og því mikilvægt að skólastjóri og jafnvel kennarar séu virkir í ráðningarferlinu, en ekki eingöngu utanaðkomandi aðilar.
Það er talið ýta undir ábyrgð skólastjóra og
kennara á ráðningunni. ef skólastjórar og kennarar sjá um ráðningarnar geta þeir með þekkingu sinni á sviðinu vakið áhuga umsækjenda á
starfinu og ráðið fólk út frá persónulegum
eiginleikum þess með tilliti til sérkenna skóla.
um leið eru þeir skuldbundnir til að bregðast
við niðurstöðum ráðninganna, að styðja við
bakið á nýráðnum kennurum og viðhalda og
þróa áhuga og þekkingu þeirra á starfinu
(schaefers og Terhart, 2006).
í rannsóknum Crosby (2000) og Dipoye
(1992) kemur fram að undirbúningur fyrir ráðningar kennara felist yfirleitt í viðtölum. Viðtölin
eru hornsteinn ráðningarferlis því að þar eiga
sér oft stað fyrstu kynni umsækjanda og þess
sem stendur að ráðningunni. Þar hittast þeir
augliti til auglitis og það á sér stað félagslegt
samspil þeirra í milli (Delli, 2003). Þættir sem
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hafa áhrif á það hvort umsækjandi kemst áfram
í ráðningarferli eru t.d. það hvort sá sem tekur
viðtalið og stendur að ráðningunni laðast að
umsækjanda og líkar við hann á einhvern hátt,
hvort umsækjandi hefur reynslu eða sérfræðikunnáttu sem hentar því starfi sem sótt er um
og hvort hann líkist viðmælanda, svo sem hvað
varðar kyn eða aldur. kinicki o.fl. (1990) benda
á að þessi hughrif í viðtölum virðast oft hafa
meira að segja um framgang ráðninga en eiginlegir kostir (e. credentials) umsækjanda (Delli,
2003). aðrir þættir sem einnig hafa áhrif á
framgang viðtala og ráðningarferlis eru þjálfun
og reynsla þess sem tekur viðtölin, form viðtalanna, stjórnunarlegir þættir og aðstæður í skólum og samfélagi hverju sinni. sértækar kröfur
umsækjanda, fötlun hans eða veikindi draga
gjarnan úr líkum á því að hann sé ráðinn (Delli,
2003).
Coleman (1985) og galbo o.fl. (1986) komust að því að við ráðningu kennara sé algengt
að höfð séu að leiðarljósi fjögur meginviðmið
(Broadley og Broadley, 2004). Það er að
persónulegir eiginleikar séu við hæfi, að siðferði
og hátterni samræmist stefnu eða menningu
skólans, að viðkomandi fullnægi kröfum um
nám og loks að hann hafi á valdi sínu þá
þekkingu og færni sem til þarf. rannsóknir
ralph o.fl. (1998) gefa þó til kynna að vægi
viðmiðanna séu mismikil og virðast tvö fyrstu
viðmiðin vega þyngst (Broadley og Broadley,
2004). Talið er mikilvægt að kennarar sem
ráðnir eru til starfa hafi reynslu af því að vinna
með nemendum, séu fjölhæfir og tilbúnir að
kenna mismunandi námsgreinar og uppfylli
kröfur sem felast í stefnu skólans. einnig er
talið mikilvægt að kennarar séu tilbúnir að stýra
áhugasviðshópum, séu samfélagslega virkir,
hafi reynslu af starfi með foreldrum og hafi
jákvæða persónulega eiginleika (Broadley og
Broadley, 2004; schaefers og Terhart, 2006).
Þegar ráðnir eru til starfa nýútskrifaðir kennarar
virðist helst litið til þess að þeir séu samstarfsmiðaðir og að þeir setji nemendur í brennidepil
(Broadley og Broadley, 2004).
Það skiptir máli fyrir skilvirkni skóla hvaða
hugmyndir og væntingar starfsfólk hefur um
og til náms og hvort þær samræmist stefnu
skólans og þeirra sem fyrir eru í skólanum. ef
ekki er samræmi milli starfsmannastefnu og
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menntastefnu skóla er spurning hvernig gengur
að ná þeim námsmarkmiðum sem skólinn setur
sér. Því er mikilvægt að vanda til verka við
ráðningar, ekki síst þegar ráðið er frá grunni í
heila stofnun eins og hér um ræðir.
aðferðir
meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilja
og varpa ljósi á sýn skólastjóra á forystuhlutverkið og skólastarfið í nýjum skóla, hvaða viðfangsefni biðu hans og hvað hann hugsaði þegar
hann réð fólk til starfa. rannsóknin er tilviksrannsókn sem gerð var í einum skóla. í rannsókninni var stuðst við viðtöl og vettvangsathuganir. Við val á úrtaki var notað tilgangsúrtak (e. purposive sampling). í tilgangsúrtaki
eru valdir viðmælendur sem hafa dæmigerða
almenna og sértæka reynslu af viðfangsefninu,
þ.e. ekki dæmigerða reynslu, og eru taldir henta
vel markmiði rannsóknarinnar (katrín Blöndal,
2004; sigríður Halldórsdóttir, 2003).
Haustið 2009, þegar skólinn tók til starfa,
voru nemendur 150 talsins í 1.–7. bekk. Hann
er opinn skóli með opnum rýmum þar sem gert
er ráð fyrir teymisvinnu kennara. skólahúsnæðið var ekki tilbúið þegar skólastarf hófst. í
skólanum eru 25 starfsmenn. Það eru skólastjóri, deildarstjóri, ellefu kennarar og tólf
starfsmenn sem hafa að aðalstarfi annað starf
en kennslu, s.s. skólaliðar, iðjuþjálfi, forstöðumaður frístundaheimilis, umsjónarmaður
húsnæðis og stuðningsfulltrúar. í síðastnefnda
hópnum eru ellefu konur og einn karlmaður.
kennararnir ellefu starfa í fjórum teymum, þ.e.
1. bekkjar teymi, teymi 2. og 3. bekkjar, teymi
4. og 5. bekkjar og teymi 6. og 7. bekkjar. í
hverju teymi starfa tveir til þrír kennarar.
íþróttakennari starfar þvert á teymi. sjö kennarar af ellefu í skólanum eru konur og algengast
er að starfsreynsla kennara sé fimm til sjö ár.
einn kennari hefur áberandi lengstu starfsreynsluna, sautján ár, og einn kennari er nýútskrifaður. í stefnu skólans er mikil áhersla lögð
á smiðjur þar sem unnið er út frá áhugasviði
nemenda og er sveigjanleiki hafður í fyrirrúmi
til að mæta mismunandi þörfum nemenda. í
stefnunni kemur einnig fram að stuðla skuli að
umhyggju og virðingu með jákvæðri agastefnu
(e. positive discipline), samvinnu og teymiskennslu, að foreldrar og nemendur taki þátt í á-
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kvörðunum og að foreldrar séu virkjaðir til
þátttöku.3
með tilliti til skipulagsins í skólanum,
kynjaskiptingar starfsfólks og starfsreynslu var
ákveðið að tala við að minnsta kosti einn kennara úr hverju teymi, tvo karlmenn og þrjár
konur. einnig var ákveðið að hafa með í úrtakinu reyndasta og óreyndasta kennarann. Fyrsti
höfundur tók einstaklingsviðtal við skólastjóra,
deildarstjóra og fimm kennara.
skólastjóri var spurður spurninga eins og
hvert hann teldi vera hlutverk sitt, hvaða
væntingar hann hefði til samstarfsmanna sinna
og hvernig hugmyndavinnunni frá vinnufundum
2006 hefði verið fylgt eftir við mótun sýnar
skólans. einnig var spurt í hverju starf hans
hefði falist þetta tæpa ár áður en raunverulegt
skólastarf hófst og hvaða hugsun og væntingar
lægju að baki ráðningu kennara og deildarstjóra.
Til að sjá hugmyndir skólastjóra í víðara samhengi og ganga úr skugga um hvort samræmi
væri milli sýnar og væntinga skólastjórnanda
og hugmynda deildarstjóra og kennara um sýn
hans og væntingar til þeirra voru tekin einstaklingsviðtöl við deildarstjóra og fimm kennara.
Viðtölin voru öll tekin í september 2009 til
janúar 2010 á vinnustað viðmælenda að þeirra
ósk. nokkur óformleg viðtöl voru auk þess
tekin við skólastjóra. Viðtölin hófust með opinni
og víðri rannsóknarspurningu með nokkrum
undirspurningum. Viðtölin voru öll hljóðrituð
og afrituð undir dulnefni. kennararnir kallast
hér, k1, k2, k3, k4 og k5 en skólastjórinn og
deildarstjóri eru nefndir svo.
Til að kynnast aðstæðum, upplifa andrúmsloftið og fá mynd af starfinu voru einnig gerðar
sex vettvangsathuganir á fyrstu tveimur mánuðunum eftir að skólinn tók til starfa. ein
heimsóknin stóð í eina og hálfa klukkustund,
þrjár voru rúmlega klukkustundar langar og
tvær hálftíma langar. gengið var um skólann,
setið, horft og spurt og spjallað við nemendur,
kennara, skólastjórnendur og annað starfsfólk í
skólanum.
Til að tryggja siðferðilegar kröfur rannsóknarinnar um virðingu, skaðleysi, velgjörðir og
réttlæti voru viðmælendur upplýstir um tilgang
3

og markmið rannsóknarinnar áður en viðtölin
áttu sér stað og þeim heitið algjörum trúnaði og
nafnleynd (sigurður kristinsson, 2003). skrifað
var undir upplýst samþykki og rannsóknin
tilkynnt til persónuverndar.
nefndar hafa verið fjórar meginógnanir við
réttmæti eða trúverðugleika eigindlegra rannsókna. í fyrsta lagi að það vanti fyllri mynd af
fyrirbærinu, í öðru lagi að það sé skekkja í úrtaki, í þriðja lagi að fagleg fjarlægð rannsakanda
sé ónóg og í fjórða lagi að um sé að ræða
ótímabær rannsóknarlok (sigríður Halldórsdóttir, 2003). Hér er einungis um að ræða
helming kennara og því hætta á að fyrsta ógnunin sé til staðar. Til að forðast ógnun tvö voru
viðmælendur m.a. valdir með tilliti til kyns,
reynslu og starfsvettvangs. Þeir hófu allir nýlega
störf í nýjum skóla og er því mögulegt að
fjarlægðin sé ekki næg og ógnun þrjú til staðar.
Vegna seinkunar á framkvæmdum við byggingu
skólahúsnæðis og annríkis kennara vegna
ýmissa ófyrirséðra þátta í upphafi skólastarfs
drógust viðtöl á langinn og þau áttu sér ekki öll
stað alveg í upphafi skólans eins og fyrirhugað
var í fyrstu. Því er ógnun fjögur til staðar, þ.e.
að greiningarferlið hafi ekki verið fullþróað og
meiri tíma hefði þurft til að lifa með gögnunum.
niðurstöður
skólastjórinn samsamaði sig sýn vinnuhóps frá
2006 um skólastarfið og taldi skýrslu hans hafa
legið til grundvallar stefnumótun skólans, þar
sem lögð var áhersla á að skólinn væri athvarf
þar sem allir væru með og komið væri til móts
við mismunandi þarfir með samvinnu, umhyggju og gleði í skólastarfinu. Hann vill vera
sýnilegur og virkur þátttakandi í hinu daglega
skólastarfi og leggur áherslu á dreifða forystu,
samræðu og lausnaleit. áherslur í starfi og
undirbúningur eiginlegs skólastarfs gefa mynd
af viðfangsefnum, viðhorfum, sýn og væntingum í starfi hins nýja skólastjóra við upphaf
skólastarfs í nýjum skóla. ráðningamál skipa
þar stóran sess.
Áherslur skólastjóra í starfi
skólastjórinn taldi hugmyndir sínar um skóla-

Þessar upplýsingar fengust á heimasíðu skólans. Til að tryggja nafnleynd er hennar ekki getið hér.
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starf litaðar af hugsmíðahyggju og af uppbyggingarstefnunni. uppbyggingarstefnan er aðferð
sem þróuð hefur verið til að sporna gegn
agavanda í samfélaginu. Hún felst í því að
byggja upp sjálfsaga og ábyrgð hjá einstaklingum með samræðum um lífsgildi og eigið
sjálf. Hún varar við umbunum en hefur að
leiðarljósi að setja skýr mörk um hegðun og
þróa leiðir til að halda sig innan þeirra marka
(gossen, 2006, 2007). einnig sagðist skólastjórinn aðhyllast jákvæða agastefnu (e. positive
discipline) sem leggur áherslu á bekkjarfundi
sem kennslutæki í samskiptum. agastefnan
leggur áherslu á að leita orsaka hegðunar og að
horft sé á þörfina á að tilheyra, og varar við
umbunum og refsingu (nelsen, Lott og glenn,
2000). skólinn ætlar að hafa þessa stefnu að
leiðarljósi í starfi sínu en að mati skólastjóra á
hann enn langt í land með að innleiða hana.
skólastjórinn taldi nám og kennslu vera
samspil kennara og nemenda og snúast um
„...að virkja nemendur þannig að þeir séu sjálfir
að pæla í hlutunum.“ Honum finnst kennslustund hafa heppnast vel þegar nemendur ná
„...að grafa sig niður í eitthvert viðfangsefni og
maður er að ýta hinu og þessu að þeim og þau
grípa. Þá er hægt að koma svo mörgu inn.“
skólastjóri sagðist hafa lagt áherslu á það í
gegnum tíðina að hafa gaman í vinnunni. Hann
sagðist fá mikið út úr því að vinna og sagðist
vilja að það væri ekki bara hann sem upplifði
þetta. Hann sagðist langa mikið til að ná því
fram í skólanum að öllum liði vel, að þar væri
ríkjandi gleði, vingjarnlegt, opið og traust andrúmsloft, að komið væri til móts við mismunandi þarfir og að börnin lærðu; að hægt yrði að
segja um skólann að hann væri „skóli sem
lærir“. Líðan og nám er samfléttað í huga skólastjóra og hann sagði: „maður hefur rekið sig of
mikið í gegnum tíðina á leiða krakka. Þeir
vantreysta fullorðnum. Ég legg mikla áherslu á
að byggja upp traust.“ Þessu taldi hann vera
hægt að koma á með hreinskilnum samræðum,
samvinnu og uppbyggjandi samskiptum.
Deildarstjóra og flestum kennurum fannst
stefna skólans vera skýr og stjórnun skólastjórans leiðbeinandi. Þannig sagði k2 að sér hefði
fundist „verkstjórn skólastjórans svo markviss
... hún var svo skýr og ég vissi nákvæmlega að
hverju ég væri að ganga. Það kom mér eiginlega
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svolítið á óvart. Ég var búinn að fá uppskriftina.“ k3 sagði jafnframt að skólastjóri setti línu
sem fylgt væri eftir og legði á sig ábyrgð sem
umsjónarkennara. Þetta fannst k3 gott og hann
vildi hafa þetta svona. Deildarstjóri sagði að
skólastjórinn miðlaði vel hugsunum sínum,
breytti í samræmi við það sem hann segðist
standa fyrir, og að skólastefnan væri skýr. Hann
sagði um skólastefnuna: „Ég máta mig svo vel
inn í hana því þetta er einmitt það sem ég hef
verið að hugsa um svo lengi.“ k3 sagði hins
vegar um stefnuna að hún væri „kannski ekki
alveg skýr hér... Þetta er ekki alveg niðurnjörvað. Ég held hann sé ennþá að reyna að finna út
úr hlutunum.“
aðspurður hvernig hann teldi sig í stakk
búinn að takast á við það verkefni að veita
nýjum skóla forystu sagði skólastjóri það
leggjast vel í sig. Hann sagðist þó vera að takast
á við viðfangsefni sem hann hefði ekki prófað
áður heldur bara lesið um, þ.e. að vinna í opnu
rými þar sem áherslan væri á teymiskennslu og
samvinnu. Hann sagði samvinnuna vera þau
vinnubrögð sem lögð væru til grundvallar í
skólanum, bæði hjá nemendum og kennurum,
og hann sagðist treysta fólkinu í kringum sig.
skólastjóri sagðist vilja vera stjórnandi sem
starfaði með fólkinu „á gólfinu“ og vonaði að
fólk upplifði hann þannig og sagði: „Ég er
meðvitaður um að loka mig ekki inni, loka mig
ekki inni í pappírsflóðinu.“ Hann sagði ennfremur: „Ég sé stefnu mína algjörlega endurspeglast í hugmyndum vinnuhóps ... áður en ég
réð mig skoðaði ég það. Ég hefði sennilega
aldrei farið inn í þessa vinnu nema af því að
mér hugnuðust þessar hugmyndir. sá bolti var
á lofti og ég greip hann.“
í vettvangsathugunum mátti sjá að skólastjórinn gekk í tilfallandi verkefni, fór í forfallakennslu og vann með teymum að innleiðingu
ákveðinna kennsluaðferða. Hann var vel sýnilegur og þátttakandi í starfinu og var á sífelldu
vappi um skólann. kennarar staðfestu þennan
sýnileika skólastjórans og sögðu hann mikinn
þátttakanda í öllu skólastarfinu. Þeir töldu það
nauðsynlegt og mikinn kost.
skólastjórinn sagðist vilja nota samræðuna
sem verkfæri, stuðla að því að fólk læsi saman
og lærði saman og lagði upp með að kynna
starfsfólki eigin sýn og kenningargrunn. mikil-
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vægt var þó að hans mati að fara varlega í
sakirnar og gefa hlutunum tíma til að þróast.
„auðveldlega er hægt að slá fólk út af laginu ef
maður fer of mikið á flug ... Það er auðvelt að
setja kennara í vörn með hugtakinu einstaklingsmiðuð kennsla.“
samhljómur var meðal starfsmanna um að
auðvelt væri að leita til skólastjórans, hann ynni
með fólki við að leita lausna og væri sýnilegur
í skólastarfinu. allir voru sammála um að
skólastjórinn væri boðinn og búinn að styðja
starfsfólk, væri hluti af hópnum, leitaði lausna
með starfsfólki, ætti samræðu við það en sýndi
því jafnframt traust og legði mikið í þess hendur. Þannig sagði k5: „mér fannst skólastjórnendur sýna það strax að þeir voru boðnir og
búnir að hjálpa okkur í þessu, ótrúlega þolinmóðir þó að aðstæður voru eins og þær voru.
Við hjálpuðumst öll að en þau komu manni á
réttu brautina.“
k4 sagði ennfremur: „Við höfum fengið
mikið svigrúm til að þróa þetta og búa þetta til
en alltaf innan faglegs ramma. Það er alltaf
verið að ýta manni inn á einhverja braut en
ekki verið að segja manni hvað á að gera. mér
finnst [skólastjóri] ýta þessu mjög vel af stað
og ég hef fengið allan þann stuðning sem ég
hef þurft, hvort sem það er persónulegur stuðningur eða einhver vandamál innan teymisins.“
k3 og deildarstjóri bentu hins vegar á að
skólastjóri hefði haft mjög mikið að gera og
væri upptekinn og að hann væri meðvitaður um
að minni tími hefði farið í leiðbeinandi starfshætti en hann teldi æskilegt. k3 taldi að innra
starfið hefði verið látið sitja á hakanum því svo
mikill tími hefði farið í ytra starfið. Hann sagði
skólastjórann meðvitaðan um að þess vegna
hefði farið minni tími í leiðsögn hans fyrir
starfsfólk, svo sem um teymisvinnu.
Undirbúningur eiginlegs skólastarfs
skólastjórinn, sem tók til starfa í október 2008,
er kennaramenntaður og með diplómapróf í
stjórnun. Hann hefur 13 ára starfsreynslu sem
kennari, deildarstjóri og aðstoðarskólastjóri í
nokkrum skólum og rúmlega tveggja ára
reynslu sem skólastjóri. Hann sagði tímann fram
að setningu skólans hafa verið eins og námsleyfi
á köflum, þó að ýmislegt hefði farið á annan
veg en fyrirhugað var. að mati skólastjórans
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var það mikið metnaðarmál fyrir bæjarfélagið
að búa vel að skólanum en aðstæður í þjóðfélaginu urðu til þess að um tíma var óljóst
hvort fresta þyrfti framkvæmdum enn frekar. í
desember var tekin ákvörðun um að halda
upphaflegri áætlun. skólastjórinn sagði mikinn
tíma hafa farið í umræður um skólann. Hann
lýsti fyrstu mánuðum sínum í starfi með
eftirfarandi orðum: „Fyrsti mánuðurinn fór
eiginlega í að tala við foreldra í hverfinu. Þegar
ég mætti á svæðið var byrjað að byggja skólann
og fólk þyrsti í að fá svör. Jú, það var skýrslan
frá vinnuhópnum, sem var gott, en það þurfti
meira. Það var þrýst dálítið á mig. kynningarfundir með foreldrum. Fólk þurfti að fá svör.
svo fór ég í skólaheimsóknir í ... í þrjár vikur,
upplifði ég mig sem kennaranema. Fá þetta í
blóðið, tala við fólk, svara tölvupósti, setja upp
heimasíðuna.“
kosið var í foreldraráð sem tók þátt í því
með skólastjóranum að móta stefnu fyrir
skólann og það tók einnig þátt í ráðningarferli
deildarstjóra. skólastjóranum fannst mikill
stuðningur í þessu. Hann tók samtals um 80
starfsviðtöl, mörg við suma.
Þegar starfsfólk mætti til starfa í skólann í
byrjun ágúst var skólinn eitt allsherjar byggingarsvæði þar sem iðnaðarmenn unnu baki
brotnu við að koma öllu í stand. ryk, hávaði og
vinnuvélar réðu ríkjum. kraftur kennara og
annars starfsfólks fór því þessa fyrstu daga
mikið í að færa til ýmiss konar byggingarefni,
þrífa ryk og koma fyrir skólagögnum eftir því
sem rými tæmdust, og hin faglega vinna þurfti
að sitja á hakanum.
mikið áreiti var á skólastjórnendur (skólastjóra og deildarstjóra) fyrstu vikurnar; það
vantaði hitt og þetta, þeir þurftu að hitta iðnaðarmenn og meta aðstæður, kaupa bækur,
athuga um sundrútuna og taka við uppþvottavélum og skjávörpum sem voru að koma, svo
dæmi séu nefnd.
Fyrirhuguð hafði verið þriggja vikna fagleg
vinna með kennurum áður en skólastarfið hæfist
með nemendum um haustið en vegna seinkunar
á frágangi skólahúsnæðis fór sú vinna fyrir lítið.
eins fór fyrir lestri fræðiefnis sem lýtur að
stefnu og sýn skólans. Hins vegar höfðu náðst
þrír góðir vinnudagar um vorið með nýráðnum
kennurum og deildarstjóra. Þar hafði skólastjórTímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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inn kynnt starf sitt fram að þeim tíma og mikil
og góð umræða hafði átt sér stað um stefnu og
sýn skólans, vinnubrögð, agastefnu og skipulags- og húsnæðismál. Þetta taldi skólastjórinn
að hefði haft mikið að segja um það hversu vel
gekk að hefja skólastarf þrátt fyrir erfiðar
aðstæður um haustið. kennarar minntust einnig
á að þessir dagar hefðu verið ómetanlegir.
Mannaráðningar
skólastjórinn sá um ráðningar kennara en fékk
foreldraráð til liðs við sig þegar ráðinn var
deildarstjóri til skólans. umsóknir um kennarastöðurnar voru 68 talsins og sautján um deildarstjórastöðuna. Tekin voru viðtöl við umsækjendur
og til að átta sig sem best á þeim, hugmyndum
þeirra og sýn þurfti í sumum tilvikum að taka
fleiri en eitt og jafnvel fleiri en tvö viðtöl. í
auglýsingu um kennarastöður var lögð áhersla á
að umsækjendur byggju yfir ríkri samskiptahæfni
og gætu komið til móts við alla nemendur í
aldursblönduðum hópum og opnum rýmum.
einnig að þeir væru fjölhæfir og gætu unnið í
teymisvinnu. Tekið var fram að deildarstjóri
myndi starfa náið með skólastjóranum að stjórnun
og stefnumótun skólans og vera staðgengill hans
auk þess að sinna kennslu.
Til að undirbúa ráðningu kennara hafði
skólastjórinn að auki nokkur viðmið í huga sem
hann taldi nauðsynlega forsendu til að kenna
við skólann. Hann hafði þau til hliðsjónar við
gerð viðtalsramma sem hann studdist við í viðtölunum. Viðmiðin sem skólastjórinn hafði í
huga, fyrir utan það að kynjaskipting væri jöfn,
voru að umsækjandi:
• hefði sýn sem samræmdist sýn hans og
vinnuhóps og þar af leiðandi stefnu skólans,
• væri barngóður,
• hefði getu og vilja til að vinna með öðrum,
• vildi vera umsjónarkennari,
• sýndi starfinu áhuga,
• væri fjölhæfur og gæti bæði kennt bóklegar
greinar og verk- eða listgreinar (vegna
smæðar skólans),
• hefði styrkleika sem gæti vegið upp veikleika
annars,
• væri faglega sterkur og „kynni“ til verka á
sínu sviði,
• hefði reynslu af kennslu.
skólastjórinn sagðist hafa haft svipuð viðmið
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við ráðningu deildarstjóra en þar hefði hann
einnig lagt ríka áherslu á að viðkomandi hefði
styrkleika sem myndu vega upp hans eigin veikleika þannig að þeir stæðu sterkir saman. Það
sem réð úrslitum um ráðningu deildarstjóra var
hvernig hugrenningartengsl þeirra voru og tilfinning hans um hvernig þeir gætu unnið saman.
Þó að umsóknir um stöðurnar væru margar
duttu að sögn skólastjórans allnokkrar sjálfkrafa
út þegar þær voru skoðaðar með tilliti til framangreindra viðmiða. „maður er fljótur að skera
niður með þetta í huga.“ Tekin voru viðtöl við
40 umsækjendur um kennarastöður. margir þeirra
sem sóttu um höfðu tiltölulega litla reynslu og
góðar umsóknir frá karlkennurum voru mun færri
en frá kvenkennurum. niðurstaðan varð sú að í
ellefu kennarastöður voru ráðnir fjórir karlar og
sjö konur. Tveir kennarar voru reynslulitlir og
einn var með um sautján ára reynslu. Flestir
voru með fimm til sjö ára reynslu.
skólastjórinn lagði sig fram um að ráða
„rétt“ fólk til starfa við skólann. Hann sagði
ómetanlegt að hafa haft foreldraráð með sér í
viðtölum fyrir ráðningu deildarstjóra en vegna
fjölda umsókna var það fyrirkomulag of tímafrekt og flókið í framkvæmd þegar kom að
ráðningu kennara. skólastjórinn sagðist hafa
lagt áherslu á að gera fólki ljóst hvaða væntingar hann hefði til þess og starfshátta þess. í
ljósi reynslu sinnar við ráðningar í fyrri störfum
var skólastjórinn meðvitaður um að oft kæmi
ekki upp rétt mynd af einstaklingum í viðtali;
ekki væri hægt að treysta því blint sem fólk
segði um sjálft sig í viðtölum og eins gæti
samspilið á vettvangi haft þau áhrif að það sem
gengi upp við aðrar aðstæður gengi ekki upp
þarna og öfugt. Hann sagðist nú þegar hafa
rekið sig á þetta. Dæmi væru um að einhverjir
þeirra sem sögðu í viðtölunum að þeir vildu og
gætu unnið á ákveðinn hátt réðu ekki við það
þegar á reyndi eða hefðu aðra sýn á verklag og
leiðir en samstarfsfólk þeirra í þeim efnum. Við
þetta sköpuðust verkefni til að vinna að í sameiningu og finna leiðir til lausna.
Hann sagðist einnig hafa óttast að efnahagsástandið í þjóðfélaginu gæti haft áhrif á hvernig
fólk kæmi fyrir í viðtölum og velti fyrir sér
hvort umsækjandi í brýnni atvinnuþörf myndi
grípa til þess ráðs að segja ósatt til að auka líkurnar á ráðningu. Hann sagðist hafa reynt að
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ráða fólk sem hugsaði á svipaðan hátt og í samræmi við stefnu skólans, væri á svipaðri bylgjulengd. Það hefði svo komið í ljós þegar á reyndi
að það var ekki alveg alltaf tilfellið.
Deildarstjóri og kennarar sögðu ljóst að
skólastjórinn hefði stuðst við ákveðinn ramma
og leitað eftir ákveðinni sýn og eiginleikum hjá
starfsmönnum í ráðningarviðtölum, svo sem
fjölhæfni þeirra og vilja til að vinna með öðrum.
Viðmælendur vissu af hverju þeir höfðu verið
ráðnir til starfa við skólann. Hjá þeim öllum
kom fram að þeir væru sveigjanlegir í hugsun,
vildu vinna með öðrum og gætu gengið í öll
störf. Jafnframt að þeim þætti það spennandi
verkefni að taka þátt í að skapa og þróa nýjan
skóla frá grunni. undantekningarlaust gáfu
viðmælendur í skyn ánægju með starf sitt í
skólanum og með störf skólastjórans.
k5 sagðist hafa fundið það greinilega í ráðningarviðtalinu að skólastjórinn var að leita að
einhverju ákveðnu í fari hans, s.s. hvort hann
gæti unnið með öðrum og hvort hann gæti tekið
gagnrýni. Hann sagðist hafa getað mátað sig
inn í þennan ramma og hefði þar að auki haft
góð meðmæli annars staðar frá. k4 taldi
ástæðuna fyrir ráðningu sinni vera meðal annars
þá að hann hefði mikla og fjölbreytta lífsreynslu, og „... svo hef ég sjálfstraust. Ég á
auðvelt með að tjá mig og koma fram og svona,
vinna með hluti, búa til eitthvað úr þeim og
koma þeim frá mér.“
Deildarstjóri taldi sig hafa verið ráðinn til
starfa vegna þess að hann hefði mikla og góða
reynslu sem nýttist í starfi hans. einnig sagðist
hann hafa sömu sýn á skólastarfið og skólastjórinn og taldi þá hafa mismunandi styrkleika
svo að þeir gætu vegið hvor annan upp. k3
sagðist hafa þann hæfileika að geta samsamað
sig öðrum, væri næmur fyrir tilfinningum annarra og gæti sett sig í spor annarra. k1 sagðist
vera fjölhæfur og geta kennt meira en bekkjarkennslu. Hann sagðist jafnframt vilja mikla
samvinnu en hefði orðið fyrir vonbrigðum með
þann þátt hingað til. Hann sagði: „Ég hélt við
myndum vinna meira saman öll. Ég sá alltaf
fyrir mér að við sem værum með ...krakkana...
myndum vinna saman sem eitt teymi en þannig
hefur það ekki orðið. Ég er svolítið vonsvikinn
með það. Það hefur bara verið samvinna kennara tveggja árganga.“ Hann sagðist ekki vita af
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hverju þetta hefði orðið svona en taldi húsnæðið
eiga þar hlut að máli, það væri of stórt til að
þau gætu ráðið við þetta.
Umræða
meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilja
og varpa ljósi á hvaða viðfangsefni hafa forgang
við undirbúning og upphaf skólastarfs í nýjum
skóla og hvaða viðhorf og sýn liggur þar að
baki. rannsóknarspurningarnar eru:
• Hver er sýn skólastjóra á stjórnunarhlutverk
sitt og skólastarf við undirbúning og upphaf
skólastarfs í nýjum skóla og hver eru helstu
viðfangsefnin?
• Hvað lá til grundvallar við ráðningu kennara
og deildarstjóra til skólans?
niðurstöður gefa til kynna að skólastjórinn
sé virkur þátttakandi í daglegu skólastarfi og
vinni með starfsfólki innan skólans við að finna
lausnir með samræðu og samvinnu að leiðarljósi. Hann leggur áherslu á nám, einstaklingsstuðning og virkni allra og leggur þannig drög
að forystu til náms og námssamfélagi eins og
Lambert (1998), macBeath (2006) og anna
kristín sigurðardóttir (2006) skilgreina þá þætti.
starfsfólki og nemendum líður vel í skólanum
og má gera ráð fyrir að skólastjórinn hafi mikið
um það að segja (geijsel o. fl., 2003; Fullan,
2007; Warrican, 2006). með því að veita einstaklingsstuðning og vitsmunalega hvatningu,
skapa andrúmsloft trausts og virðingar og hvetja
kennara til virkrar þátttöku og ábyrgðar sýnir
skólastjórinn vilja til að beita framsækinni forystu (mulford, 2006). Hann hefur skýrar væntingar og sýn og kallar eftir umræðu um hana
við kennara og vinnur með kennurum. Til að
skólinn megi vaxa og dafna er mikilvægt að
leggja rækt við sýnina og þróa hana áfram í
skólasamfélaginu (Tubin, 2008).
skólastjórinn lítur á faglegt innra skólastarf
sem mikilvægasta hlutverk sitt í starfi. Hann
segist ekki vilja loka sig inni í „pappírsflóðinu“
og vísar þannig til skrifræðishluta starfsins sem
hann minnist að öðru leyti ekki á. Hann segist
aðhyllast hugsmíðahyggju, vilja standa fyrir
skýrri stefnu, vera á gólfinu með fólkinu, taka
þátt í daglegu starfi og finna lausnir með kennurum með samræðu og stuðningi. Þessar hugmyndir hans eru í samræmi við hugmyndir
skólastjóra um hlutverk sitt og starfshætti sem
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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fram koma í TaLis-rannsókninni (2009)4
(ragnar F. ólafsson og Júlíus k. Björnsson,
2009). áhugavert væri að skoða hvort sú sé
raunin á vettvangi, hvort skólastjórnendur taki
virkan þátt í daglegum störfum með kennurum
og eigi við þá samræðu og leiti lausna með
þeim um kennslufræðileg málefni.
samhljómur er í megindráttum í ummælum
viðmælenda um störf og stefnu skólastjóra og
viðmið hans við ráðningar. kennarar og deildarstjóri vissu af hverju þeir höfðu verið ráðnir og
nefndu gjarnan að það væri vegna þess að þeir
væru fjölhæfir, gætu unnið með öðrum, hefðu þá
sýn sem passaði og væru áhugasamir um að taka
þátt í að byggja upp nýjan skóla. kennarar lýstu
skólastjóra og starfi hans að mestu á svipaðan hátt
og hann sjálfur; að það væri gott að leita til hans,
að hann gerði kröfur og sýndi traust, að hann væri
vel sýnilegur, að hann gengi í öll störf og að hann
kallaði eftir samræðu og sameiginlegri lausnaleit.
einum kennara fannst þó stefnan óljós og taldi
skólastjóra hafa haft takmarkaðan tíma til að sinna
innra starfinu með kennurum því áreiti vegna ytri
þátta væri mikið. annar kennari lýsti vonbrigðum
sínum með minni samvinnu kennara en hann hafði
gert sér vonir um. Það kom líka fram hjá deildarstjóra og skólastjóra að faglegt starf hefði þurft að
sitja á hakanum vegna aðkallandi ytri þátta. Þeir
höfðu áhyggjur af þessu. Þetta eru þættir sem lúta
að því að byggja upp námssamfélag og þróa
einstaklingsmiðaða kennslu og því brýnt að
bregðast við þeim. skólastjóri sagði að unnið væri
að því að finna lausnir á þessu, til dæmis með
auknum stuðningi í teymum og markvissri
samræðu og ígrundun til að móta sameiginlegan
skilning og þróa færni.
Það mátti skynja vonbrigði og áhyggjur í rödd
og fasi stjórnanda varðandi ringulreiðina sem
seinagangurinn í byggingarframkvæmdum olli.
miðað við allan þann undirbúning og þá fyrirhyggju sem viðhöfð var hefði þetta ekki þurft að
vera svona að hans mati. Hann fann fyrir þörf á
faglegri umræðu til að móta og slípa leiðir í
skólastarfinu. engu að síður var hann ánægður
með hvernig til hafði tekist og var vongóður um
framhaldið og þakkaði það áhugasömu og já4

kvæðu starfsfólki sem hann sagðist hafa trú á og
einnig þeim ramma sem var utan um skólann.
Það má þó velta fyrir sér hvernig stendur á því að
hin faglega umræða, sem þó hlýtur að vera
grundvöllur skólastarfsins, skuli lúta í lægra haldi
fyrir hagnýtum þáttum.
Við ráðningu kennara og deildarstjóra til
skólans voru tekin viðtöl, jafnvel fleiri en eitt
við hvern umsækjanda. skólastjórinn tók öll
viðtölin við kennara en foreldraráð var með
honum við ráðningu deildarstjóra. af orðum
skólastjórans að dæma, um að hann hafi trú á
starfsfólki sínu, má ætla að vel hafi tekist til
með ráðningarnar. sá varnagli sem skólastjórinn
hafði slegið, þ.e. að viðtölin gætu gefið ranga
mynd af umsækjendum, reyndist þó á rökum
reistur. skólastjórinn skuldbindur sig þó til að
styðja við þar sem þess þarf eins og schaefers
og Terhart (2006) telja nauðsynlegt. kennarar
og deildarstjóri voru einhuga um að svo væri.
sjá má að skólastjórinn réð fólk sem hugnaðist sýn hans og vinnubrögð en það samræmist
því sem einkennir mannaráðningar samkvæmt
Delli (2003). Fjölhæfni, áhugi, samvinnuhæfni
og sveigjanleiki með þarfir barnsins að leiðarljósi
réð úrslitum um ráðningu, fram yfir mikla reynslu
og jafna kynjaskiptingu (Broadley og Broadley,
2004). umsóknirnar stýrðu því þó að einhverju
leyti þar sem fáir reyndir einstaklingar sóttu um
og góðar umsóknir frá karlmönnum voru fáar.
skýr skilaboð í auglýsingu, viðmið og viðtalsrammi bera þess greinileg merki að ráðningarferlið var skýrt og rík áhersla var lögð á að
ráða rétt fólk til starfa og styrkleikar umsækjenda ígrundaðir. Það er í samræmi við niðurstöður um mikilvægi þess að fá inn hæfileikaríkt
fólk og byggja upp mannauð í skólanum
(Torrington o.fl., 2008). skólastjóri virðist þó
ekki síður hafa horft til ýmissa persónulegra
þátta í fari umsækjenda en hæfni þeirra eða
reynslu (Delli, 2003). Velta má fyrir sér hvers
vegna fólk með tiltölulega litla reynslu sótti í
mun meiri mæli um störf í skólanum en reynt
fólk. Hugsanlegt er að efnahagsástandið hafi átt
þátt í því; að þeir óreyndari hafi misst vinnuna
eða ekki verið komnir með vinnu og að þeir

TaLis-rannsóknin (e. Teaching and learning international survey) er megindleg, alþjóðleg rannsókn gerð
á vegum OeCD. á íslandi var rannsóknin framkvæmd í öllum skólum, meðal allra kennara og meðal
skólastjórnenda á unglingastigi skólaárið 2007-2008.
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reyndari hafi ekki viljað segja starfi sínu lausu
upp á von og óvon. einnig gæti hugsast að þeir
sem minni reynslu hafa séu óhræddari og
áhugasamari um að prófa eitthvað nýtt. Þeir eru
e.t.v. ekki heldur búnir að festa sig í ákveðnum
vinnubrögðum og kennslu og því sveigjanlegri.
Tanner og Lackney (2006) og Weedall,
(2002) hafa gert greinarmun á því við stofnun
skóla hvort hann sé einungis nýr eða nýr og
bryddar upp á nýbreytni (e. innovative) (Tubin,
2008). með nýjum skóla er átt við skóla sem
stofnað er til vegna þess að samfélagið þarf
nýjar skólabyggingar og hefðir og væntingar
miðast við það sem almennt hefur tíðkast í
skólum sem fyrir eru í menntakerfinu. nýr skóli
sem sýnir nýbreytni einkennist meira af
frumkvöðlahugsun þar sem venjur og væntingar
skilja sig verulega frá því sem þekkist í þeim
skólum sem fyrir eru. í nýjum skólum er byrjað
á því að huga að fjármagni og byggingum áður
en ráðið er inn fólk og mótuð sýn. sýnin er þá
afsprengi menntakerfisins og þróast á nokkrum
árum. í skólunum sem kenndir eru við nýbreytni
er sýnin grundvöllur alls og starfsfólk ráðið inn
með hana í huga. Leiðbeinandi hlutverk skólastjóra um uppeldisfræðilega sýn er þó hið sama
í báðum tilvikum. illa mótuð sýn og lítt reyndir
stjórnendur auka líkurnar á að skólinn verði
ekki eins og væntingar stóðu til (Tubin, 2008).
staðsetja mætti þann skóla sem hér um ræðir
mitt á milli þessara skilgreininga. samfélagið
þurfti nýjan skóla og stofnað var til hans af
skólayfirvöldum en til þess voru farnar óhefðbundnar leiðir. Ljóst er að mikið kapp var lagt
á að undirbúa jarðveg hins nýja skóla til að þar
gæti átt sér stað farsælt skólastarf í takt við
ríkjandi þarfir og óskir, fyrst með því að koma
á vinnuhópi og síðar með því að ráða skólastjóra
til starfa við skólann tæpu ári fyrir formlega
skólasetningu. Viðfangsefni skólastjóra voru
margþætt fram að skólasetningu en mikill tími
fór í umræður við foreldra, stefnumótun og
mannaráðningar.
Hargreaves fjallar um mikilvægi þess nú á
21. öldinni að efla samstarf og gagnvirkt nám
skóla og samfélags. Hann telur nauðsynlegt að
skólinn nýti sér þá auðlind sem foreldrarnir eru
og leiti eftir raunverulegu samstarfi við þá um
sjálft skólastarfið, nám barnanna og uppeldislega þætti þar sem báðir aðilar gefa og þiggja

(Hargreaves, 2000). Þennan þátt bar ekki mikið
á góma í máli skólastjóra um stefnu hans og
sýn og mætti huga nánar að honum.
Lokaorð
Þegar hér er komið sögu er lítil reynsla komin á
starfið í skólanum. Fyrstu viðbrögð skólastjóra
voru að áhugasamt og fjölhæft fólk á sömu
bylgjulengd hefði ráðist til starfa við skólann og
hann upplifði gott andrúmsloft í skólanum. Vettvangsathuganir staðfestu þetta; rólegt og þægilegt
yfirbragð var komið á skólann svo stuttu eftir að
hann tók til starfa. ekki var annað að sjá en að
nemendum og starfsfólki liði vel í skólanum og
voru allir af vilja gerðir til að takast á við þau
viðfangsefni sem biðu þeirra.
Fagleg vinna er þó komin styttra á veg í
skólanum en væntingar skólastjóra voru um,
meðal annars vegna seinagangs í verklegum
framkvæmdum við byggingu. Hann sagðist
einnig sjá að fáeinir beittu öðrum vinnubrögðum og virtust hafa aðra sýn en þeir gáfu í skyn
í viðtölunum og sumir þyrftu meiri stuðning
við starfið. Hann sagði að unnið væri að því að
finna lausnir á þessu eftir ýmsum leiðum en
þetta eru þættir sem lúta að uppbyggingu námssamfélags og einstaklingsmiðaðri kennslu.
Forvitnilegt verður að fylgjast með hvernig
skólanum reiðir af til lengri tíma litið og hvort
þar eigi eftir að mótast samfélag náms og
samvinnu með framsækinni forystu, en vísbendingar eru um að forsendur séu til þess.

abstract
Preparing for learning in a new school: The
principal’s priorities and selection of staff
Developing a school is a complex process
which involves building skills that will increase
student learning. Teaching and learning are at
the core of all school development but many
undefined factors are influential. in schools
which are thought to have achieved a measure
of success in meeting the needs of students and
confronting change, and thereby increasing
student achievement, strong co-operation and
shared responsibility are found as well as the
active participation of all those in the school,
learning at all levels and a united vision. much
is expected of the teachers and students. The
vision and management style of school leaders
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and the human resources in the schools play a
large part in development.
Here research in a new compulsory school in
an urban area is described. Three years before
the school was established a working group of
representatives from the community and the
employment sector developed a proposal on the
characteristics of the new school. it was stressed
that the school would be an example of a learning
community which would emphasise diversity, cooperation and consultation that would meet the
varying needs of students. The principal was
employed about a year before the opening of the
new school in order to make preparations and
employ staff. The main goal of this research was
to understand and illuminate the attitude of the
principal towards his leadership role and the
issues which need to be addressed in building a
learning community. This article on the first stage
of the study presents an understanding of what
was uppermost in the principal´s mind when he
set about employing teachers and a department
head for the new school. in its first year of activity
there were 150 students in the school, a principal,
a head of department, 11 teachers and other staff,
making a total of 25. Data was gathered through
interviews and field visits. interviews were taken
with the principal himself, the department head
and five teachers, constituting a purpose sample.
a lot of effort was put into preparing the
groundwork of the school. The working group
prepared goals and standards for success which
the principal used in developing a school policy
in co-operation with the newly formed parent
committee. The principal also had the time to
read up on developments and trends in schools
and to acquaint himself with the work of other
schools. in addition he saw to employing staff
and practical matters in relation to organisat-

Heimildaskrá

anna kristín sigurðardóttir. (2006). Studying
and enhancing the professional learning
community for school effectiveness in Iceland. óbirt doktorsritgerð: The university
of exeter, uk.

Birna maría svanbjörnsdóttir. (2006). Undirbúningur að hönnun Naustaskóla. Niður
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

ional affairs and the building of the school. The
principal said that he wanted to be visible, a
professional participant in the work of the
school and to use consultation as a weapon for
achieving solutions. There were many applications for the positions of teachers and the
department head. The principal said that he was
looking for interested people with a broad range
of competence who could identify with the
school policy and could work with others in
open spaces, with the needs of students as a
guiding principle.
The importance of finding the right people
to build up the school community with an
emphasis on learning, teamwork and well-being
was stressed. The choice of staff was carried
out very carefully with many interviews with
applicants, the majority of who did not have
much experience.
The school principal considers professional
internal school work to be the most important
aspect of his job. He is an active participant in the
life of the school and works with his staff within
the school to find solutions with consultation and
co-operation as guiding principles. He emphasises
learning, the support of individuals and the
engagement of all, thus showing leadership for
learning and learning at all levels within the
school. He has clear expectations and a vision
and he invites discussion with teachers and works
with them. The school year started well but at
first not everything worked out as hoped.
Construction was delayed, causing chaos
and delays in the beginning, and there have
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the conditions for developing a learning community and co-operation are present.
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tengsl námsárangurs við viðhorf nemenda og
foreldra til skólagöngu og við félagslegan bakgrunn

1

amalía Björnsdóttir, Baldur kristjánsson
og Börkur Hansen
Háskóla íslands, menntavísindasviði
ein af forsendum góðs námsárangurs er að nemendur séu áhugasamir um námið og búi við góðar
aðstæður til náms. í grein þessari er sjónum beint að tengslum viðhorfa barna í 3. og 6. bekk og
foreldra þeirra við námsárangur eins og hann mælist á samræmdum prófum í 4. og 7. bekk. auk þess
er skoðað hvernig menntun móður tengist námsárangri og hvort námsárangur sé breytilegur eftir
fjölskyldugerð. Lagður var spurningalisti fyrir nemendur og foreldra þeirra þar sem viðhorf til ýmissa
þátta sem tengjast skólagöngu voru könnuð. Þátttakendur voru úr átta heildstæðum grunnskólum (1.10. bekk), fjórum af höfuðborgarsvæðinu og fjórum af landsbyggðinni. meiri menntun móður tengdist
betri árangri á samræmdum prófum. Hjá nemendum í 6. bekk voru jákvæð tengsl milli trúar á eigin
getu og námsárangurs. einnig virtist stuðningur og eftirfylgd foreldra, svo sem að fylgjast með gengi í
námi og heimanámi og tala við barnið um námið, skipta máli fyrir jákvætt gengi barnanna í námi.
Þrýstingur foreldra á að börn þeirra standi sig vel virtist ekki stuðla að betri námsárangri.

Hagnýtt gildi: Það hefur gildi fyrir skólastarf á íslandi að aflað sé upplýsinga um þætti sem
tengjast námsárangri grunnskólanemenda en greinarhöfundum er ekki kunnugt um nýlegar
íslenskar rannsóknir á þessu viðfangsefni þar sem skoðuð eru grunnskólabörn á breiðu
aldursbili. skoðað er m.a. hvernig viðhorf og hegðun foreldra tengist námsárangri hjá börnum
þeirra. auk þess eru skoðuð áhrif félagslegs bakgrunns á námsárangur. niðurstöður benda til
þess að uppeldishættir skipti máli fyrir námsgengi barna og geta þær gagnast til ráðgjafar við
foreldra.

Hér er á ferðinni þriðja greinin úr rannsókninni
Nám og námsumhverfi nemenda í íslenskum
grunnskólum sem greinarhöfundar standa að. í
fyrstu greininni var fjallað um námsáhuga nemenda frá sjónarhorni nemenda og foreldra þeirra
(amalía Björnsdóttir, Baldur kristjánsson og
Börkur Hansen, 2008). í annarri greininni var
viðfangsefnið tómstundir og frítími nemenda
(amalía Björnsdóttir, Baldur kristjánsson og

Börkur Hansen, 2009). í þessari grein er meginviðfangsefnið að kanna tengsl námsárangurs
nemenda við fjölda annarra þátta sem taka til
félagslegra aðstæðna og viðhorfa nemenda til
skólagöngu sinnar, auk viðhorfa og hegðunar
foreldra. námsárangur er skoðaður með hliðsjón
af fjölskyldugerð, menntun foreldra og viðhorfum nemenda til náms síns og námsumhverfis.
í þeirri rannsókn sem hér er gerð grein fyrir

1 Höfundar þakka rannís fyrir veittan styrk til rannsóknarinnar og námsmatsstofnun fyrir upplýsingar um
samræmd próf.
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er m.a. fjallað um námsárangur, námsáhuga og
félagslegar aðstæður barna á ólíkum aldri og
eru svör barna og foreldra þeirra tengd saman.
Þannig gefast möguleikar á að afla fyllri upplýsinga um aðstöðu barnanna og þá sérstaklega
þeirra yngri. einnig er hér um að ræða rannsókn
á tengslum ýmissa ólíkra þátta í umhverfi nemenda og áhrifum þeirra á námsárangur án þess
að stuðst sé við fyrirfram mótuð líkön en Dowson og mcinerney (2003) benda á mikilvægi
slíkra rannsókna.
Þó svo að formleg menntun barna og unglinga fari fram í skólum undir handleiðslu
kennara ræðst námsárangur þeirra að miklu leyti
af öðrum þáttum, ekki síst fjölskylduaðstæðum.
Þetta hafa t.d. marzano (2000) og Wentzel
(1998) bent á. í yfirliti Bongs (2008) um rannsóknir á námsáhuga kemur fram að áhugi barna
mótast meira en áður var talið af því félagslega
umhverfi sem þau búa við. Það er því mikilvægt
að hafa í huga að það er innan vébanda fjölskyldunnar sem grunnurinn er lagður að ýmiss
konar undirstöðufærni og viðhorfum hjá börnum sem hafa mikið að segja um framtíð þeirra í
námi sem á öðrum sviðum.
Það hve duglegir foreldar eru að vekja
forvitni og þekkingarþörf barna sinna á sviðum
sem tengjast námsefni skólans hefur mikið að
segja (Berns, 2007; Luster, Lekskul og Oh,
2004). einnig sýna rannsóknir að börn undir
skólaskyldualdri, sem vanist hafa bókum og að
lesið sé fyrir þau heima, standa sig betur í námi
en önnur börn (Boyer, 1991). að lokum má hér
nefna að það hvernig sjónvarpsefni börn á
forskólaaldri horfa á hefur áhrif á námsárangur
þeirra allan grunnskólann; fræðandi efni tengist
betri námsárangri (anderson, Huston, schmitt,
Linebarger og Wright, 2001). Yfirlitsrannsókn
marzanos (2000) á áhrifaþáttum í námi er
áhugaverð í þessu samhengi en hann kemst að
þeirri niðurstöðu að um 80% námsárangurs
megi heimfæra upp á þætti eins og félagslegan
bakgrunn nemenda. aðeins u.þ.b. 20% námsárangurs tengjast beint aðstæðum í skólanum
eða kennslustofunni, að mati marzanos.
Chiu og Xihua (2008) og Chiu og Chow (í
prentun) benda á að fjölskylduaðstæður, svo
sem menntun foreldra, skiptir miklu máli fyrir
námsárangur barna. einnig kemur fram í
yfirlitsrannsókn Pettits, Davis-keans og magnu-
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sons (2009) að fjölskylduaðstæður, einkum
menntunarstig foreldra, segja fyrir um námsgengi og námsárangur nemenda; því meiri
menntun sem foreldrarnir hafa, þeim mun betri
árangri ná börnin í námi. Pettit o.fl. telja að
þessa jákvæðu fylgni megi rekja til þess að
með aukinni menntun foreldra hlúi þeir betur
að námi barna sinna og hafi um leið meiri væntingar til þeirra um að standa sig vel í skólanum.
auk þess halda Pettit o.fl. því fram að stuðningur af þessum toga skapi skilyrði fyrir meiri
vitsmunaþroska hjá nemendum sem í framhaldinu verður þeim hvatning til að afla sér
víðtækrar menntunar og standa sig vel í námi.
Loks telja Pettit o.fl. að þau samskipti sem fram
fara á heimilum barna og unglinga móti viðhorf
þeirra og væntingar til náms til frambúðar, hver
svo sem menntun foreldranna er, og að þessi
sömu viðhorf hafi afgerandi þýðingu fyrir skólagöngu þeirra og árangur.
Fáar íslenskar rannsóknir eru til um námsumhverfi, námsáhuga og námsárangur barna á
ólíkum aldri en benda má á rannsókn álfgeirs
L. kristjánssonar og ingu D. sigfúsdóttur
(2009) á áhrifum foreldra á námsárangur unglinga. Hún sýndi að stuðningur foreldra, hversu
miklum tíma þeir vörðu með börnunum, tengdist betri námsárangri (álfgeir L. kristjánsson
og inga D. sigfúsdóttir, 2009). Önnur íslensk
rannsókn sýndi fram á tengsl heilsuþátta,
líkamsþyngdarstuðuls (Bmi), fæðu og hreyfingar og námsárangurs. Þessir heilsutengdu
þættir skýrðu þó minna en menntun foreldra,
skróp og sjálfsmat (inga D. sigfúsdóttir, álfgeir
L. kristjánsson og allegrante, 2007).
samkvæmt ginther og Pollak (2004) er
mikilvægt að gefa gaum að fjölskyldugerð, og
þá sérstaklega hjúskaparstöðu foreldra, þegar
meta á áhrif fjölskyldunnar á þroska barns og
námsárangur. í sama streng taka Chiu og Xihua
(2008). Börn sem alast upp hjá báðum kynforeldrum sínum ná að jafnaði betri námsárangri
en þau sem alast upp í stjúpfjölskyldu eða hjá
einstæðu foreldri (ginther og Pollak, 2004).
rannsóknir á áhrifum fjölskyldugerðar eru
þó erfiðar í framkvæmd þar sem fjölskyldugerð
er breytingum háð. samkvæmt Dencik og Lauterbach (2002) skiptir stöðugleiki fjölskyldna
barna meira máli en samsetning þeirra fyrir
skólagöngu barnanna. í rannsókn þeirra á heilTímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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um árgangi danskra barna kemur fram að börn
sem alast upp í fjölskyldum þar sem ríkir mikill
óstöðugleiki eru líklegri til að lenda í erfiðleikum; eðli málsins samkvæmt þurfa þau oftar að
skipta um skóla og aðlagast nýjum aðstæðum.
rannsóknir alberts Bandura á trú barna á
eigin getu benda til að hún byrji að mótast á
unga aldri. Þetta gerist í framhaldi af því að
barnið fæst við ýmsa hluti og aðstæður í daglegu umhverfi sínu. Þessar hugmyndir halda
svo áfram að þróast lífið á enda, samfara því að
einstaklingurinn öðlast nýja færni, reynslu og
skilning (Bandura, 1994).
Önnur mikilvæg uppspretta hugmynda
barnsins um eigin getu er að áliti Bandura svokallað félagslegt herminám (e. social modeling).
T.d. eflist trú barns á eigin getu ef það sér
fyrirmynd, sem það lítur upp til og samsamar
sig við, takast vel að leysa viðfangsefni og
hljóta umbun fyrir. í langflestum tilvikum eru
þessar fyrirmyndir foreldrarnir. Bandura taldi
einnig að munnleg hvatning (e. verbal persuasion) væri líkleg til að styrkja trú á eigin
getu, t.d. ef einhver hælir nemanda eða segir
eitthvað jákvætt um hann og ýtir undir áhuga
hans á að ná ákveðnu markmiði (Bandura,
1994).
Wigfield o.fl. (1990) telja að trú á eigin
getu (e. self-efficacy), þ.e. sú fullvissa nemenda
að þeir geti sjálfir leyst viðfangsefni sem
tilheyra ákveðnum námssviðum, svo sem tungumálum, raungreinum eða samfélagsgreinum, sé
sá undirliggjandi þáttur sem best spái fyrir um
námsárangur og að slík trú byrji að mótast
snemma í lífi barnsins. Þeir byggja þessa staðhæfingu á rannsókn sinni á nemendum úr 1., 2.
og 4. bekk í tíu bandarískum skólum sem stóð
yfir í fjögur ár. meginályktun þeirra er að trú
nemenda á eigin getu á ákveðnu sviði þróist
snemma og að ekki séu bein tengsl á milli þess
að nemendum finnist einhver námsgrein spennandi eða skemmtileg og trúar þeirra á eigin
getu í sömu grein. í rannsókninni kom fram að
við upphaf skólagöngu var trú nemenda á eigin
getu mismunandi, og þó að þeir tækju þátt í
fjölbreyttum námsverkefnum sem sum hver
vöktu jafnvel áhuga þeirra og þeim fannst
skemmtileg hafði það ekki afgerandi áhrif á trú
þeirra á eigin getu á þeim sviðum sem þessi
verkefni tóku til (Wigfield o.fl. 1990).
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simpkins, Davies-kean og eccles (2006)
gerðu langtímarannsókn á tengslum milli viðhorfa nemenda í 5. bekk til náms á ákveðnum
sviðum og námsvals þeirra síðar. meginniðurstaða þeirra var sú að viðhorf nemenda á yngri
stigum hefðu mikil áhrif á námsval og að þeir
nemendur sem hefðu mikla trú á getu sinni á
ákveðnum sviðum væru líklegri til að velja nám
í háskóla á þeim sviðum. Þessir þættir skýra
betur gengi nemenda í námi en námsárangur,
menntun og tekjur foreldra. Því virðist trú nemenda á eigin getu skipta miklu máli fyrir nám í
framtíðinni.
áleitin spurning í framhaldi af umfjölluninni
um trú á eigin getu er: Hvernig má það vera að
hugmyndir um eigin getu (eða getuleysi, sé því
fyrir að fara) á einu eða fleiri sviðum náms
virðist hafa svo mikið forspárgildi um námsárangur? rannsakendurnir guay, marsh og
Boivin (2003) telja skýringuna að finna í eins
konar keðju- og hringvirkni þeirra þátta sem að
baki liggja, t.d. kyndi sterk trú nemanda á getu
sinni undir áhuga hans á að takast á við viðfangsefni; þetta hvetur hann til að beita skilvirkri námstækni, sem síðan leiðir til góðs
námsárangurs og styrkir loks trú hans á eigin
getu enn frekar.
sigrún aðalbjarnardóttir (2007) vekur
athygli á mikilvægum þætti í uppvexti barna og
unglinga sem rannsóknir sýna að hefur þýðingu
fyrir sjálfsmynd þeirra og félags- og persónulegan þroska og tengist jafnframt námsárangri.
Þetta eru þeir uppeldishættir sem foreldrar nota
í samskiptum við börn sín. Þeir geta verið
leiðandi, þar sem foreldrar ætlast til ábyrgrar
og þroskaðrar hegðunar af börnum sínum um
leið og þeir eru hlýir í viðmóti og sýna því
áhuga sem börnin eru að fást við í skólanum
jafnt sem annars staðar; eftirlátir, þar sem foreldrar eru styðjandi en setja börnum hvorki skýr
mörk né hafa miklar væntingar til þeirra; skipandi, þar sem þeir stjórna með boðum og bönnum og gera kröfur til barna sinna en eru
tilfinningalega fjarlægir þeim og loks afskiptalausir, þar sem uppeldið einkennist af stjórnog reiðuleysi. sigrún bendir á að börn og unglingar sem alist hafa upp við leiðandi uppeldishætti ráða yfir meiri samskiptahæfni, hafa meira
traust á sjálfum sér og ná almennt betri
námsárangri en þau börn sem búa við annars
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konar uppeldishætti. Cripps og Zyromki (2009)
komust að sambærilegri niðurstöðu og sigrún,
en þau gerðu samantekt á fjölda rannsókna á
áhrifum foreldra á börn og unglinga. uppeldishættir virðast því hafa mikið að segja um líðan
og sjálfsmynd nemenda, trú þeirra á eigin getu
og námsárangur. Turner, Chandler og Heffer
(2009) taka í svipaðan streng og benda á jákvæð
áhrif leiðandi uppeldis fyrir námsárangur í
háskóla.
af framansögðu er ljóst að það eru aðallega
leiðandi og skipandi foreldrar sem gera kröfur
til barna sinna um góða frammistöðu í námi.
samkvæmt klassískri rannsókn rosen D‘andrades (1959) virðist þó vera mismunandi, eftir
því hvort foreldrarnir eru leiðandi eða ekki,
hvernig þessar kröfur eru settar fram og til
hvers er höfðað. Þátttakendur í rannsókninni
voru feður og synir þeirra. Þeir feður sem voru
leiðandi höfðu raunhæfari væntingar til sona
sinna og tóku í ríkari mæli mið af getu þeirra
en skipandi feður gerðu. einnig voru synir
þeirra fyrrnefndu látnir bera meiri ábyrgð.
síðast en ekki síst mældist metnaður í námi (e.
achievement motivation) þeirra drengja sem
áttu leiðandi föður mun sterkari en hjá hinum.
á síðari árum hefur verið mikið rætt um að
skólinn höfði frekar til stúlkna en drengja (sax,
2007). ein vísbending í þá átt er vaxandi
agavandamál, sérstaklega hjá drengjum. Önnur
slík vísbending er lakari námsárangur drengja
en stúlkna, og virðist munurinn fara vaxandi. í
Pisa-skýrslunni Northern Lights on Pisa 2003
(mejding og roe, 2006) er gerður samanburður
bæði milli kynja og norðurlanda á sviði stærðfræði-, vísinda- og textalæsis. meðal íslensku
nemendanna er munurinn afar skýr á öllum
sviðum læsis stúlkunum í hag. niðurstöðurnar
hér á landi skera sig úr hvað þennan kynjamun
áhrærir, því á hinum norðurlöndunum koma
strákarnir betur út bæði í stærðfræði- og vísindalæsi (að Finnlandi undanskildu í vísindalæsi). einnig er kynjamunurinn hér á landi að
þessu leyti frábrugðinn því sem gerist meðal
OeCD-ríkjanna í heild sinni.
samræmd próf eru jafnan lögð fyrir í
grunnskólum hjá nemendum í 4., 7. og 10.

63

bekk. niðurstöður úr þessum prófum gefa vísbendingar um afrakstur skólastarfsins í hverjum
skóla ár hvert. samanburður einkunna á samræmdum prófum við þætti eins og félagslegan
bakgrunn nemenda, kyn, áhuga þeirra og
viðhorf og félagslegar aðstæður þeirra í skóla
eru því áhugaverðar.
í þessari grein er, eins og áður segir, meginviðfangsefnið að kanna tengsl námsárangurs
nemenda í grunnskólum við fjölda félagslegra
þátta eins og t.d. viðhorf nemenda og foreldra
til náms og skólastarfs og hegðun foreldra.
könnuð eru tengsl árangurs á samræmdum
prófum við fjölskyldugerð, menntun foreldra
og viðhorf nemenda og foreldra.
spurt var:
• Hver eru tengsl námsárangurs við félagslegan bakgrunn nemenda, þ.e. menntun
móður, og það hjá hverjum barnið býr?
• Hver eru tengsl námsárangurs við stuðning
foreldra við nám barna sinna og mat þeirra
á upplifun barnanna af skólanum?
• Hver eru tengsl námsárangurs við mat
nemenda á eigin stöðu í námi og mat nemenda á hegðun og viðhorfum foreldra sinna?
• Hver eru tengsl námsárangurs við félagslega
stöðu nemenda í skóla, þ.e. þátttöku nemenda í félagslífi í skólanum og félagsleg
tengsl þeirra við aðra nemendur?
aðferð
Þátttakendur: Haustið 2007 voru spurningalistar lagðir fyrir nemendur og foreldra í 3., 6.
og 9. bekk í átta grunnskólum til að kanna
námsáhuga og námsumhverfi nemenda.2 Valdir
voru heildstæðir skólar, þ.e. með 1.–10. bekk,
sem höfðu starfað í að minnsta kosti tíu ár og
mátti skoða sem fulltrúa skóla á ólíkum
svæðum. skólar voru valdir með hentugleikaúrtaki. Tveir skólanna eru í reykjavík, tveir á
höfuðborgarsvæðinu utan reykjavíkur, tveir í
stærri kaupstöðum, einn í sjávarþorpi og einn í
sveitahéraði. í 1. töflu eru upplýsingar um þátttöku nemenda og foreldra, flokkaðar eftir bekkjum.

2 gögnum var einnig safnað í 1. bekk en þau eru ekki til umfjöllunar í þessari grein. gögn frá nemendum í 9.
bekk voru notuð í þáttagreiningu til að tryggja nægilegt magn gagna en annars ekki notuð.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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1. tafla. Hlutfall og fjöldi nemenda og foreldra sem tóku þátt í rannsókninni, flokkað eftir bekkjum.

3. bekkur
6. bekkur
9. bekkur
samtals

Úrtak
324
344
367
1035

nemendur
svöruðu Hlutfall
253
78,1
271
78,8
265
72,2
789
76,2

eins og sést á töflunni voru 1035 nemendur
valdir til þátttöku og svöruðu 789. rúm 76%
nemenda tóku þátt í rannsókninni en hlutfall
foreldra er nokkuð hærra, eða tæplega 81%. í
71% tilfella svöruðu mæður barnanna spurningalistunum, í 19% tilfella foreldrar saman, í
9% tilfella feður.
munur á svarhlutfalli barna og foreldra
skýrist einkum af því að í nokkrum tilvikum
voru nemendur veikir eða forfallaðir af öðrum
ástæðum þegar gagnasöfnunin fór fram og tóku
þá ekki þátt í könnuninni þó að foreldrar hefðu
svarað og veitt skriflegt leyfi fyrir þátttöku
barna sinna. annað atriði sem skýrir brottfall
nemenda er að sumir þeirra sem skráðir voru í
bekkina sem lentu í úrtakinu gátu ekki tekið
þátt í könnuninni vegna fötlunar.
Þegar aflað var upplýsinga um námsárangur
þessara nemenda á samræmdum prófum í 4.
bekk fengust niðurstöður fyrir 250 nemendur í
stærðfræði í 4. bekk og 253 í íslensku í sama
bekk. í 7. bekk fengust einkunnir frá 281
nemanda í stærðfræði og 283 í íslensku.
Mælitæki. spurningalistarnir sem voru lagðir
fyrir nemendur og foreldra voru samdir af
rannsakendum (sjá amalíu Björnsdóttur, Baldur
kristjánsson og Börk Hansen, 2008). engir
spurningalistar fundust sem hægt var að nota í
heild sinni fyrir alla þá hópa sem könnunin tók
til. í spurningalistunum var spurt um þætti sem
tengdust félagslegum bakgrunni nemenda,
viðhorfum til skólans og námsins og daglegum
högum.
miða þurfti spurningalistana við aldur
nemenda og að sama skapi laga spurningalista
foreldra að aldri barnanna. Hér verður aðeins
fjallað um þá þætti í spurningalistunum sem
eru til umræðu í þessari grein. spurningaTímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

Úrtak
324
344
367
1035

Foreldrar
svöruðu
269
297
270
836

Hlutfall
83,0
86,3
73,6
80,8

listarnir voru í upphafi forprófaðir á nokkrum
einstaklingum þar sem m.a. var farið yfir skilning á hugtökum og orðum. Listarnir voru síðan
endurbættir og því næst forprófaðir í einum
grunnskóla. unnið var úr niðurstöðum þess
skóla og í framhaldi af því voru gerðar breytingar á listunum. Þar sem mjög breiður aldurshópur nemenda svaraði spurningalistunum varð
að taka tillit til mismunandi þroska þeirra. Þess
vegna innihéldu spurningalistarnir ekki alveg
sömu spurningar fyrir alla aldurshópa
auk eiginlegra spurninga var hafður með
fjöldi staðhæfinga til að fá sem yfirgripsmest
mat á viðhorfum nemenda til skólagöngu sinnar,
á félagslegum tengslum og á áliti þeirra á
hegðun foreldra, svo dæmi séu tekin.
Broskarlar voru notaðir í þeim spurningalistum sem lagðir voru fyrir nemendur í 3. bekk
en þar voru svarkostir fimm og voru þeir einnig
útskýrðir í texta. Brosandi andlit var mjög
skemmtilegt, venjulegt var allt í lagi og leitt
andlit táknaði mjög leiðinlegt. á milli þessara
þriggja kosta voru síðan möguleikarnir frekar
skemmtilegt og frekar leiðinlegt (útskýrt í texta).
nemendur í 6. og 9. bekk svöruðu hefðbundnum spurningalistum með blöndu af spurningum og staðhæfingum sem taka átti afstöðu
til. í spurningalistunum var spurt um þætti sem
tengdust félagslegum bakgrunni nemenda, viðhorfum til skólans og námsins og daglegum
högum. staðhæfingar snertu ýmis viðhorf. Þátttakendur voru beðnir að taka afstöðu til þeirra
og merkja við: 1 mjög ósammála, 2 frekar ósammála, 3 aðeins ósammála, 4 aðeins sammála, 5
frekar sammála og 6 mjög sammála.
í spurningalista til foreldra var beðið um
upplýsingar um heimilisaðstæður og viðhorf
foreldra til atriða sem tengdust námi og kennslu
barna þeirra, svo sem mat þeirra á upplifun
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barnanna af skólagöngu sinni, líðan í skólanum,
námsgetu, auk mats á eigin hegðun og viðhorfum. í þeim voru spurningar og staðhæfingar
eins og í nemendalistunum í 6. og 9. bekk.
svarkvarði í staðhæfingum var sá sami og hjá
nemendum. sami spurningalisti var sendur til
allra foreldra nemenda í öllum bekkjunum en
þó með smávægilegum breytingum á einstaka
spurningu eftir því á hvaða aldri börn þeirra
voru.
niðurstöðum úr samræmdum prófum í
íslensku og stærðfræði var safnað þegar nemendur voru í 4. bekk og 7. bekk, þ.e.a.s. rúmu
ári eftir að þeir svöruðu spurningalistunum.
einkunnir eru normaldreifðar með meðaltal 30
og staðalfrávik 10.
Framkvæmd. Haft var samband við alla þátttökuskólana og gerður við þá samningur um
þátttöku í rannsókninni. Þetta var gert til að
stuðla að sem mestri þátttöku en umsjónarkennarar í viðkomandi árgöngum voru rannsakendum innan handar við að senda spurningalista
heim til foreldra og við að afla skriflegra leyfa
frá þeim fyrir þátttöku barna þeirra og leyfis til
að tengja niðurstöður við útkomu úr samræmdum prófum. Foreldrar fengu jafnframt upplýsingablað um rannsóknina og framkvæmd
hennar og þeim var heitið trúnaði.
rannsakendur fóru í þátttökuskólana og
lögðu spurningalistana fyrir þá nemendur í 3.,
6. og 9. bekk sem foreldrar höfðu gefið leyfi
fyrir. áður en spurningalistar voru lagðir fyrir
var rætt við nemendur um að þeir þyrftu ekki
að taka þátt í könnuninni og að farið yrði með
allar upplýsingar sem trúnaðarmál. spurningalistar fyrir alla foreldra voru sendir heim með
nemendum og sáu umsjónarkennarar um að
innheimta þá. söfnun upplýsinga frá nemendum
í 1. bekk fór öðruvísi fram, en sérstakur starfsmaður aðstoðaði nemendur við að fylla út
spurningalista. gagnasöfnun fór fram í október
til desember 2007, nema í einum skólanna þar
sem hún fór fram í mars 2008.
niðurstöður úr samræmdum prófum voru
fengnar frá námsmatsstofnun en nemendur tóku
samræmd próf haustið 2008. einnig var ætlunin
að fá niðurstöður úr 10. bekk vorið 2009 en
hætt var við að prófa samræmt það vor. starfsmaður námsmatsstofnunar fékk kennitölur
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þátttakenda og tengdi við niðurstöður í samræmdum prófum. rannsakendur báru síðan
þessar niðurstöður saman við svör úr spurningalistum frá nemendum og foreldrum þeirra.
Úrvinnsla. unnið var úr gögnum í sPss 17.0.
notaðar voru hefðbundnar aðferðir við úrvinnslu: t-próf, dreifigreining og margfaldur
samanburður. Valið var að nota games-Howell
aðferðina við margfaldan samanburð því hún
hentar vel þegar unnið er með misstóra hópa
þar sem aðferðin hefur góða stjórn á villum en
gefur jafnframt góðan tölfræðilegan styrk
(Toothaker, 1991).
í spurningalistanum, sem saminn var sérstaklega fyrir rannsóknina, var mikill fjöldi
staðhæfinga sem mæla áttu ólíka þætti eins og
lýst er í kaflanum um mælitæki. Þar sem ekki
var um stöðluð mælitæki að ræða var ákveðið
að beita leitandi þáttagreiningu (e. principal
components analysis) til að kanna hvernig
breytur röðuðust á þætti. með þáttagreiningu
eru myndaðir þættir sem síðan er kannað
hvernig tengjast námsárangri frekar en að prófa
fyrirfram skilgreind líkön. snúningur þátta var
hornréttur (varimax snúningur), þ.e. ekki er
fylgni á milli þeirra. Þáttagreiningin hentar hér
ágætlega miðað við úrtaksstærð og fjölda staðhæfinga sem unnið er með og leyfir að niðurstöður séu settar fram með þeim hætti að þær
séu aðgengilegar fyrir skólafólk.
niðurstöður
Kyn og félagslegur bakgrunnur. Þeir nemendur
sem tóku þátt í rannsókninni voru fyrir ofan
meðallag í árangri á samræmdum prófum en
meðaltalið á normaldreifðum kvarða er 30 stig.
í 4. bekk var meðaltalið í íslensku 32 stig
(n=252) og einnig 32 stig (n=250) í stærðfræði.
ekki var munur á árangri pilta og stúlkna í
stærðfræði en stúlkurnar voru að meðaltali 5
stigum hærri en piltarnir í íslensku (t(250)= –
4,1, p<0,001). svipuð niðurstaða var í 7. bekk;
árangur í bæði íslensku og stærðfræði var
rúmlega 32 stig, enginn munur á árangri pilta
og stúlkna í stærðfræði en stúlkur rúmlega
fjórum stigum hærri en piltar í íslensku (t(280)=
–3,2, p=0,002).
í 4. bekk var marktækur munur í íslensku
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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1. mynd. námsárangur eftir því hjá hverjum nemendur búa.
(F(2, 231)= 3,3, p=0,04) en ekki í stærðfræði
(sjá 1. mynd). í 7. bekk var ekki munur á
námsárangri eftir hjúskaparstöðu foreldranna.
eins og sést á 1. mynd náðu þau börn slökustum
árangri sem bjuggu hjá móður og stjúpföður en
bestur var árangurinn hjá þeim börnum sem
bjuggu hjá báðum foreldrum.
á 2. mynd sést árangur nemenda eftir
menntun móður. almennt má segja að tilhneigingin sé sú að nemendur nái því betri árangri
sem menntun móður er meiri. munur var á
árangri í íslensku í þessum efnum. í 4. bekk
(F(3, 237)= 12,7, p<0,001) náðu þeir nemendur
sem áttu móður með grunnskólapróf slakari
árangri en þeir sem áttu móður með stúdents-

2. mynd. námsárangur eftir menntun móður.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

próf eða háskólapróf (games-Howell margfaldur samanburður).
í stærðfræði í 4. bekk (F(3, 237)= 9,8,
p<0,001) var einnig munur á árangri nemenda
eftir því hjá hverjum þeir bjuggu. árangur
nemenda sem áttu móður með grunnskólapróf
eða iðnnám var slakari en árangur þeirra sem
áttu móður með háskólapróf. í íslensku í 7.
bekk var árangur þeirra nemenda sem áttu
móður með háskólapróf betri en hinna (F(3,
267)= 12,7, p<0,001) og í stærðfræði í 7. bekk
(F(3, 265)= 14,5, p<0,001) var árangur
nemenda sem áttu móður með háskólapróf betri
en þeirra sem áttu móður með grunnskólapróf
eða iðnmenntun. einnig var munur á árangri
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2. tafla. Þáttagreining á mati nemenda í 3. bekk á skólagöngu sinni og félagslegum tengslum. Hátt
gildi á staðhæfingu þýðir að viðkomandi var sammála. Þáttum var snúið hornrétt (Varimax).

Læra í skólanum
Vera í skólanum
Vinna verkefni í skólanum
Lesa og læra heima
reikna í skólanum
Lesa bækur
Fara í skólann á morgnana
Lesa í skólanum
Tala við kennarann
Leika við krakkana í skólanum
Leika heima við krakkana
Tala við mömmu eða pabba um skólann
þeirra sem áttu móður með stúdentspróf og
þeirra sem áttu móður með grunnskólapróf.
Viðhorf nemenda. kannað var hvernig viðhorf
nemenda í 3. bekk tengjast námsárangri í 4.
bekk, þ.e. ári síðar. nemendur tóku afstöðu til
þrettán staðhæfinga á 5 punkta kvarða frá mjög
leiðinlegu (1 stig) yfir í mjög skemmtilegt (5
stig). svör nemenda voru þáttagreind en notuð
var leitandi þáttagreining sem tengir saman
breytur í þætti. gögnin voru skoðuð fyrir þáttagreiningu og kannað hvort þau uppfylltu skilyrði hennar. staðhæfingunni um að vera heima
með pabba og mömmu var sleppt þar sem
breytileiki á henni var nánast enginn. Bartlettspróf var marktækt (p>0,001) og kaiser-meyerOlkin stærð var 0,88. gögnin virtust því henta
ágætlega.
Þær tólf staðhæfingar sem eftir stóðu og
nemendur áttu að taka afstöðu til mynduðu tvo
þætti. Fyrri þátturinn er kallaður skólaþáttur –
virkni nemandans en sá síðari félagsþáttur –
félagsleg tengsl. Þættirnir skýra til samans 53%
af breytileikanum í safninu. Þáttahleðslur má
sjá í 2. töflu.
Skólaþátturinn sýndi jákvæða fylgni við
árangur í stærðfræði (r (216)=0,21, p=0,002)
en ekki í íslensku (r (218)=0,12 p=0,07).
Félagslegi þátturinn sýndi hvorki fylgni við
íslensku (r (218)=-0,04, p=0,64) né stærðfræði
(r (216)= 0,01, p=0,86).

Þættir
skólaþáttur Félagsþáttur
0,83
0,02
0,82
0,08
0,75
0,11
0,72
-0,04
0,72
0,16
0,67
-0,06
0,64
0,23
0,55
-0,12
0,51
0,26
0,03
0,82
-0,08
0,81
0,49
0,49

h2
0,68
0,68
0,58
0,52
0,54
0,45
0,47
0,32
0,33
0,68
0,66
0,48

Við þáttagreininguna fyrir nemendur í 6.
bekk voru notuð svör nemenda í 6. og 9. bekk
sem fengu sams konar spurningalista. Báðir
aldurshóparnir voru notaðir til að tryggja
nægilegt magn af gögnum fyrir þáttagreininguna. Þeir svöruðu hversu sammála eða
ósammála þeir væru staðhæfingum á kvarða frá
1 (mjög ósammála) upp í 6 (mjög sammála).
upphaflega hafði verið ætlunin að fá niðurstöður úr samræmdum prófum í 10. bekk en
þau voru felld niður. kannað var hvort gögnin
uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. Tvær staðhæfingar voru felldar út vegna sterkrar fylgni
við aðrar staðhæfingar: Mér finnst gaman í
skólanum og Mér finnst verkefnin í skólanum
spennandi og skemmtileg. Tvær staðhæfingar
voru felldar burt af öðrum ástæðum, vegna
lítillar dreifingar eða lélegs svarhlutfalls: Það
eru oft læti í bekknum mínum og Mér finnst oft
gott að vera ein(n).
Bartletts-próf var marktækt (p<0,001) og
kaiser-meyer-Olkin stærð var 0,90. Þær 35
staðhæfingar sem eftir stóðu mynduðu fimm
þætti og skýrðu þeir samtals 48% af dreifingu
breytanna. Þessir þættir eru kallaðir ánægja
með skólann, stuðningur foreldra, samkeppni,
félagslegur þáttur og trú á eigin getu. Þáttahleðslur má sjá í 3. töflu.
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3. tafla. Þáttagreining á mati nemenda í 6. og 9. bekk á námi sínu og skólagöngu, félagslegum
tengslum og hegðun og viðhorfum foreldra og kennara. Hátt gildi á staðhæfingu þýðir að viðkomandi
var sammála henni. Þáttum var snúið hornrétt (Varimax).
ánægja með stuðnskólann
ingur
foreldra
mér finnst gaman að vinna heimaverkefnin
0,75
0,16
mér finnst gaman að læra, líka þegar ég
geri mistök
0,73
0,17
mér finnst námið í skólanum áhugavert
0,73
0,27
Ég hlakka til að fara í skólann eftir sumarfrí
0,72
0,06
mér finnst skemmtilegast að læra þegar námið
fær mig til að hugsa
0,66
0,32
Ég læri af því að mér finnst gaman að læra
nýja hluti
0,60
0,26
Ég lít upp til þeirra krakka í bekknum sem
eru duglegir að læra
0,57
0,14
Foreldrar mínir fylgjast vel með hvernig mér
gengur í skólanum
0,16
0,69
Foreldrar mínir gefa sér yfirleitt góðan tíma
til að spjalla við mig um allt mögulegt
0,27
0,67
mér finnst gott að tala við foreldra mína um
skólann, hvort sem mér gengur vel eða illa
0,34
0,63
Foreldrar mínir hrósa mér þegar mér gengur
vel í skólanum
0,10
0,59
Foreldrar mínir styðja mig, hvort sem mér
gengur vel eða illa í skólanum
0,08
0,58
Foreldrum mínum finnst skólinn mikilvægur
-0,09
0,54
Foreldrar mínir trúa því að ég sé dugleg(ur) að læra 0,18
0,52
Heima hjá mér er oft rætt um skólann og framtíð mína 0,30
0,52
Foreldrar mínir hvetja mig til að fara í háskóla 0,20
0,42
mig langar til að vera best(ur) að læra í mínum bekk 0,29
0,07
Það skiptir mig máli að vera betri í að læra en
hinir krakkarnir í bekknum
0,18
-0,01
mig langar til að geta sýnt kennaranum að ég
sé klárari en hinir í bekknum
0,28
-0,08
mér finnst mikilvægt að bekkjarfélögum
mínum finnist ég vera góður námsmaður
0,36
0,21
Foreldrar mínir vilja að ég sé með háar einkunnir -0,09
0,32
Ég vil vera dugleg(ur) í skóla því þá eignast
ég meiri peninga í framtíðinni
-0,03
0,08
Ég á marga vini í skólanum
0,06
0,09
Ég er frekar vinsæl(l) í skólanum
-0,02
0,06
Ég er oft einmana í skólanum
0,04
-0,04
Bestu vinir mínir eru í sama skóla og ég
0,03
0,04
Ég hef verið lögð/lagður í einelti
0,07
-0,09
Ég tek mikinn þátt í félagslífinu í skólanum
0,24
0,20
mér finnst eins og ég sé aðallega að læra
fyrir foreldra mína
-0,11
-0,15
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samkeppni

Félagsleg
tengsl
-0,06

Trú á
eigin
getu
0,16

0,10

h2

0,63

0,07
0,14
0,05

0,04
0,03
0,17

0,36
0,20
0,11

0,70
0,68
0,56

0,20

0,06

0,04

0,58

0,14

0,09

0,20

0,49

0,31

-0,09

0,04

0,45

0,01

0,03

0,12

0,52

-0,01

0,06

0,07

0,53

0,08

0,01

0,19

0,55

0,02

0,22

0,21

0,46

-0,01
0,31
0,18
0,28
0,24
0,75

0,20
0,12
0,03
0,06
0,08
-0,04

0,30
0,08
0,35
-0,07
0,08
0,10

0,47
0,42
0,46
0,45
0,29
0,66

0,75

0,04

-0,05

0,60

0,69

0,09

0,19

0,60

0,65
0,55

-0,01
0,04

-0,04
-0,07

0,60
0,42

0,50
0,08
0,18
0,02
-0,04
0,01
0,08

0,09
0,82
0,74
-0,67
0,61
-0,56
0,53

0,20
0,00
0,05
-0,20
-0,02
-0,30
-0,04

0,30
0,69
0,58
0,49
0,37
0,41
0,38

0,07

-0,08

-0,62

0,43
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3. tafla (Framhald)

ánægja með stuðnskólann
ingur
foreldra

Ég ræð mestu um það sjálf(ur) hvernig mér
gengur í skólanum
Ég ætla að hætta sem fyrst í skóla til að geta
farið að eignast peninga
Ég er stundum svo leið(ur) í skólanum að
mig langar til að hætta
mér finnst ég vera góður námsmaður
Ég geri það sem ég ætla mér, sama hvað
vinum mínum finnst
Ég vil standa mig vel í skólanum

samkeppni

Félagsleg
tengsl

Trú á
eigin
getu

h2

0,11

0,03

0,24

0,11

0,54

0,38

-0,07

-0,09

0,08

0,00

-0,54

0,31

-0,13
0,31

0,01
0,33

0,00
0,32

-0,40
0,06

-0,50
0,50

0,43
0,56

0,10
0,31

0,11
0,25

0,09
0,25

0,04
0,08

0,47
0,47

0,25
0,45

4. tafla. Fylgni þátta við árangur nemenda á samræmdu prófi í 7. bekk.

íslenska

Fylgni
p
Fjöldi

stærðfræði

Fylgni
p
Fjöldi

ánægja með stuðningur
skólann
foreldra
- 0,03
0,08
0,619
0,224
255
255
0,06
0,333
257

0,13*
0,031
257

samkeppni
0,03
0,673
255

Félagslegur
þáttur
- 0,01
0,953
255

Trú á
eigin getu
0,29**
0,000
255

0,08
0,179
257

0,06
0,383
257

0,29**
0,000
257

** Fylgni marktæk við 0,01. * Fylgni marktæk við 0,05.

Tengsl milli þáttanna fimm og árangurs á
samræmdum prófum má sjá í 4. töflu. í íslensku
er það einungis þátturinn trú á eigin getu sem
hefur fylgni við árangur (r (255)=0,29, p=0,001)
en í stærðfræði eru það tveir þættir, fyrrnefndur
þáttur (r (257)=0,29, p=0,001) og stuðningur
foreldra (r (257)=0,12, p=0,031).
Viðhorf foreldra. Foreldrar barnanna í 3. og 6.
bekk tóku afstöðu til ýmissa staðhæfinga um
nám barna sinna, eigin viðhorf og væntingar.
svör við staðhæfingunum voru á 6 punkta
kvarða frá 1 (mjög ósammála) upp í 6 (mjög
sammála). svör við þessum staðhæfingum voru
þáttagreind en kannað var áður hvort gögnin
uppfylltu skilyrði þáttagreiningar. nokkrum
staðhæfingum var sleppt, t.d. vegna þess að
dreifing var nánast engin á svörunum, þ.e. allir
voru sammála þeim. Þetta á við um staðhæfingarnar: Ég tel mikilvægt að barn mitt taki þátt
í tómstundastarfi, íþróttastarfi eða listnámi, Í

fjölskyldu barns míns leggjum við mikið upp úr
að eiga góðar samverustundir og Við ræðum oft
saman um skólafélaga barnsins míns. í einu
tilfelli var fylgni staðhæfingar við aðrar staðhæfingar mjög sterk: Barn mitt á marga vini í
skólanum. Þrjár staðhæfingar til viðbótar virtust
ekki eiga samleið með hinum, þ.e staðhæfingarnar: Í bekk barnsins eru nemendur sem
skemma skólastarfið með hegðun sinni, Ég tel
æskilegt að barn mitt ljúki iðnnámi og Barn
mitt á auðvelt með að gera það sem það ætlar
sér, sama hvað vinum þess finnst.
Bartletts-próf var marktækt (p<0,001) og
kaiser-meyer-Olkin stærð var 0,90. Þær 44
staðhæfingar sem eftir stóðu mynduðu fjóra
þætti og skýrðu þeir samtals 50% af dreifingu
breytanna. Þessir þættir eru kallaðir Ánægja
barnsins með skólann, Stuðningur og eftirfylgd
foreldra, Félagslegur þáttur og Þrýstingur á að
standa sig vel í skóla. sjá 5. töflu.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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5. tafla. Þáttagreining á mati foreldra nemenda í 3. og 6. bekk á námi barna sinna og skólagöngu,
félagslegum tengslum þeirra við aðra nemendur og viðhorfum foreldra til náms barna sinna. Hátt
gildi á staðhæfingu þýðir að viðkomandi var sammála henni. Þáttum var snúið hornrétt (Varimax).

Barni mínu finnst námsefnið áhugavert
Barni mínu finnst verkefnin í skólanum
spennandi og skemmtileg
Barni mínu finnst gaman að vinna
heimaverkefnin sín
Barn mitt stundar námið af samviskusemi
Barni mínu finnst gaman að læra íslensku
Barn mitt á gott með að læra
Barni mínu finnst gaman að læra að reikna
Barn mitt hlakkar til að fara í skólann eftir
sumarfríið
Barn mitt er vinsælt meðal skólasystkina sinna
Barn mitt er mjög félagslynt
Barn mitt er stundum einmana í skólanum
Barn mitt tekur virkan þátt í félagslífi í
skólanum
Barn mitt hefur verið lagt í einelti í skólanum
Ég fylgist vel með hvernig barni mínu gengur
í skólanum
sem foreldri get ég lítið gert til að hafa
áhrif á nám barns míns, áhugi þess og árangur
byggist aðallega á kennaranum
Ég þekki ekki námsefnið/kennsluaðferðirnar
nógu vel til að geta aðstoðað barn mitt við
heimanámið
Ég fylgist vel með heimanámi barns míns
Við tölum oft saman um það sem barn mitt
er að læra í skólanum
Það sem mestu ræður um námsárangur
nemenda er kennarinn og skólinn
Ég fer eins oft og ég get til að horfa á
barnið mitt þegar það tekur þátt í keppni
eða sýningu, í eða utan skólans
Ég tel góða menntun vera undirstöðu fyrir
fjárhagslegu öryggi barns míns í framtíðinni
Ég tel góða menntun barns míns eina bestu
trygginguna fyrir velgengni í lífinu
Ég tala oft við barnið mitt um mikilvægi
þess að standa sig vel í skólanum
Ég tel æskilegt að barn mitt ljúki háskólaprófi
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ánægja
barnsins
með
skólann
0,84

Félags- stuðn- Þrýstingur h2
legur
ingur og
á að
þáttur eftirfylgd standa sig
foreldra vel í skóla
0,21
0,16
0,06
0,78

0,82

0,13

0,07

0,11

0,70

0,78
0,70
0,69
0,61
0,61

0,07
0,18
0,12
0,12
0,12

0,11
0,25
0,07
0,07
0,23

0,08
0,08
0,22
0,14
-0,06

0,63
0,60
0,55
0,42
0,44

0,58
0,23
0,22
-0,05

0,27
0,80
0,73
-0,67

0,07
0,08
0,03
-0,14

0,11
0,08
0,18
0,07

0,43
0,70
0,62
0,47

0,27
-0,16

0,63
-0,62

0,12
-0,15

0,22
0,11

0,53
0,45

0,17

0,14

0,68

0,35

0,63

-0,21

-0,09

-0,65

0,04

0,48

-0,13
0,17

-0,09
0,15

-0,61
0,60

0,12
0,27

0,41
0,48

0,30

0,06

0,56

0,32

0,51

0,09

0,05

-0,52

0,37

0,42

0,06

0,20

0,46

0,28

0,33

0,06

0,01

0,11

0,73

0,55

0,11

0,01

0,03

0,72

0,53

0,02
0,23

0,02
0,07

0,12
-0,02

0,63
0,48

0,41
0,29

Tímarit um menntarannsóknir_Layout 1 1/17/11 5:18 PM Page 71

71

Tengsl námsárangurs við viðhorf nemenda og foreldra

6. tafla. Fylgni þátta foreldra við einkunnir á samræmdum prófum.
ánægja
barnsins
með
skólann
íslenska 7. bekkur
stærðfræði 7. bekkur
íslenska 4. bekkur
stærðfræði 4. bekkur

Fylgni
p
Fjöldi
Fylgni
p
Fjöldi
Fylgni
p
Fjöldi
Fylgni
p
Fjöldi

0,32**
0,000
258
0,43**
0,000
256
0,24**
0,000
224
0,27**
0,000
222

Félagslegur stuðningur
þáttur
og eftirfylgd
foreldra
-0,08
0,225
258
-0,10
0,098
256
0,06
0,344
224
0,10
0,129
222

0,14*
0,028
258
0,22**
0,000
256
0,13
0,054
224
0,14*
0,040
222

Þrýstingur
á að
standa
sig vel
í skóla
-0,09
0,166
258
-0,11
0,073
256
-0,02
0,735
224
-0,07
0,265
222

** Fylgni marktæk við 0,01.
í 6. töflu sést fylgni þeirra þátta sem byggjast á
svörum foreldra við árangur barna þeirra á
samræmdum prófum. Þátturinn Ánægja barnsins
með skólann hefur fylgni við einkunnir í íslensku
og stærðfræði í 4. og 7. bekk. Fylgnin er sterkust
við stærðfræði í 7. bekk (r=0,43) en veikust við
íslensku í 4. bekk (r=0,24). Þátturinn Stuðningur
og eftirfylgd foreldra hefur sterkustu fylgnina
við árangur í stærðfræði í 7. bekk (r=0,22) en
einnig fylgni við árangur í íslensku í 7. bekk og
stærðfræði í 4. bekk.
Umræða
Þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni
sýndu árangur yfir meðallagi á samræmdum
prófum í 4. og 7. bekk. Ýmsar skýringar kunna
að vera á því en hafa skal í huga að skólarnir
voru ekki valdir af handahófi heldur þurftu þeir
að vera búnir að starfa í 10 ár eða lengur og því
var um rótgróna skóla að ræða. einnig eru
hlutfallslega fleiri nemendur af höfuðborgarsvæðinu þar sem árangur nemenda er að jafnaði
betri en á landsbyggðinni samkvæmt upplýsingum á heimasíðu námsmatsstofnunar (www.
namsmat.is). Það hvaða nemendur og foreldrar
kjósa að taka ekki þátt í rannsókn sem þessari
getur einnig skýrt þennan mun að einhverju leyti.

Þess ber að geta að þátttaka var mjög almenn.
kynjamunur kom fram í árangri nemenda.
stúlkur stóðu sig betur í íslensku en munurinn
var enginn í stærðfræði. Þetta er í samræmi við
fyrri niðurstöður, t.d. úr Pisa-könnunum, sem
sýna að íslenskum stúlkum gengur betur í lestri
en piltum. Hinn hefðbundni kynjamunur piltum
í hag í stærðfræði sem kemur fram á hinum
norðurlöndunum er aftur á móti ekki til staðar á
íslandi (mejding og roe, 2006).
Það þarf ekki að koma á óvart að nemendum
sem eiga langskólagengna móður gengur betur
en hinum eins og fjöldi rannsókna hefur sýnt
(Chiu og Chow, 2010; Chiu og Xihua, 2008; inga
D. sigfúsdóttir, álfgeir L. kristjánsson og
allegrante, 2007) en í nýlegri yfirlitsrannsókn
Pettits o.fl. (2009) kom skýrt fram að menntunarstig foreldra segir hvað best fyrir um
námsgengi barna þeirra. en eins og Pettit o.fl.
halda fram hafa einnig þau samskipti sem fara
fram á heimilum barnanna mótandi áhrif á viðhorf
þeirra og væntingar sem síðan hafa afgerandi
þýðingu fyrir skólagöngu þeirra. Þetta er mikilvægt atriði því þáttur eins og menntunarstig
foreldra breytist ekki auðveldlega nema á löngum
tíma. með bættri ráðgjöf og upplýsingum til
foreldra um uppeldishætti mætti aftur á móti búa
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börnum betra umhverfi og auka þannig
möguleika þeirra á að standa sig vel í námi.
Benda má á skrif sigrúnar aðalbjarnardóttur
(2007) um uppeldishætti sem leiðarvísi í þessu
sambandi.
Þegar viðhorf nemenda í 6. bekk eru skoðuð
kemur í ljós að þátturinn Trú á eigin getu hefur
jákvæða fylgni við námsárangur í 7. bekk. Þetta
er í samræmi við niðurstöður Wigfields o.fl.
(1990) um að trú á eigin getu sé stöðugur þáttur
sem byrjar að mótast snemma á lífsleiðinni og
segir vel fyrir um námsárangur. í þessari
rannsókn mældist ekki fylgni milli þáttarins
Ánægja með skólann hjá 6. bekkingum og
námsárangurs í 7. bekk. Það virðist því vera að
ánægja barnsins með skólann sé ekki sjálfstæður þáttur sem hafi fylgni við námsárangur.
Þess ber að geta að Wigfield o.fl. (1990) benda
einmitt á að ekki séu bein tengsl hjá nemendum
á milli þess að finnast námsgrein spennandi og
skemmtileg og trúar á eigin getu til að takast á
við sömu námsgrein. Það er vert að hafa í huga
að í rannsókn simpkins o.fl. (2006) reyndust
viðhorf bandarískra nemenda í 5. bekk hafa
áhrif á námsval þeirra í háskóla og því má ætla
að þau viðhorf sem okkar þátttakendur hafa
móti að einhverju leyti framtíð þeirra.
samkvæmt rannsóknum Bandura (1994)
mótast trú einstaklings á eigin getu snemma,
þ.e. þegar barnið tekur að fást við ýmsa hluti
og aðstæður í daglegu umhverfi sínu. einnig
kemur fram að félagslegt herminám geti eflt trú
þess á eigin getu. Hlutur foreldra er stór í þessu
sambandi og því þarf ekki að koma á óvart,
þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru
skoðaðar, að jákvæður stuðningur foreldra
tengist námsárangri barna þeirra. Foreldrar sem
skora hátt á þættinum Stuðningur og eftirfylgd
foreldra eiga börn sem gengur betur í námi en
foreldrar sem skora lágt. Þarna gæti verið
ákveðin vísbending um að félagsleg hæfni og
stuðningur bæti námsárangur. aftur á móti
virðist þrýstingur foreldra á að barn standi sig
vel ekki tengjast námsárangri þess. Það bætir
með öðrum orðum ekki námsárangur barns að
ræða við það um mikilvægi þess að standa sig
vel í námi og leggja áherslu á að það sé í hópi
bestu námsmanna. Þarna má sjá ákveðið samræmi við niðurstöður sigrúnar aðalbjarnardóttur (2007) og Cripps og Zyromkis (2009)
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

sem benda á tengsl leiðandi uppeldishátta við
betri námsárangur barna, en þar er átt við
foreldra sem eru hlýir í viðmóti og sýna því
áhuga sem börn þeirra eru að fást við. Þeir gera
jafnframt kröfur um ábyrgð og sjálfstæði barna
sinna. rétt er að minna á að stuðningur foreldra,
bæði metinn út frá svörum foreldra og barnanna
í 6. bekk, sýnir jákvæða fylgni við námsárangur.
Það vekur athygli að þeir þættir sem meta
félagsleg tengsl nemenda, eins og þau koma
fram í þáttagreiningunni, fylgjast ekki að við
námsárangur. Þetta þýðir að það skiptir ekki
máli fyrir námsárangur barnanna hvort þau eru
„mjög vinsæl“ eða bara venjuleg á vinsældakvarðanum. Þetta má þó ekki skilja sem svo að
félagsleg útskúfun hafi ekki neikvæð áhrif,
heldur frekar að í þessu sambandi skiptir þessi
þáttur ekki máli fyrir nemendahópinn sem heild.
í þessari grein var ekki skoðaður sérstaklega sá
hópur sem virtist eiga erfitt uppdráttar félagslega.
athyglisvert er að flestir þættirnir sem hér
eru teknir til skoðunar vitna um sterkari tengsl
við árangur í stærðfræði en íslensku. engin augljós skýring er á þessu en fróðlegt væri að kafa
dýpra ofan í hvers vegna þetta er tilfellið. svo
virðist sem mynd nemenda af sjálfum sér sem
námsmönnum og viðhorf þeirra til skólans
tengist frekar árangri í stærðfræði en íslensku.
Hugsanlegt er að þeir fái skýrari skilaboð í
þeirri námsgrein um hvernig þeim gengur. Vert
er að benda á að sama mynstur kemur fram í
svörum foreldra, þ.e. þar kemur einnig fram
sterkari fylgni við árangur í stærðfræði en
íslensku.
af niðurstöðum þessarar rannsóknar má
álykta sem svo að nokkrir þættir standi upp úr
hvað varðar forspárgildi fyrir námsárangur íslenskra skólabarna. í fyrsta lagi skiptir menntun
foreldra máli, en hér var skoðuð menntun
móður. menntun foreldra er þáttur sem ekki er
hægt að hafa mikil áhrif á, þ.e. eftir að þeir eru
orðnir foreldrar. annar þáttur sem samfélagið
getur aftur á móti haft áhrif á er stuðningur
foreldra við nám barna sinna en hann hefur forspárgildi um námsárangur. Langflestir foreldrar
vilja börnum sínum vel en velta má fyrir sér
hvort þeir hafi allir þá þekkingu og færni eða
búi við aðstæður sem geri þeim kleift að sinna
uppeldi barna sinna með markvissum hætti; það
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er ekki nóg að vilja styðja barnið, heldur þarf
færni og þekkingu til að vita hvers konar
stuðningur og hvatning er árangursríkust. Foreldrar læra af sínu eigin uppeldi og af fyrri
kynslóðum en hafi sá arfur ekki verið góður má
búast við að foreldrahlutverkið reynist þeim
erfitt. aftur á móti er vert að benda á að
langflestir foreldrar hafa t.d. tileinkað sér þau
viðhorf að tómstundastarf barna sé nauðsynlegt
(amalía Björnsdóttir, Baldur kristjánsson og
Börkur Hansen, 2009) en mikil áhersla hefur
verið lögð á forvarnargildi tómstundastarfs í
almennri umræðu.
í ljósi þess sem fram hefur komið er því
spurning hvort ekki þurfi að leiðbeina um uppeldishætti. skv. rannsóknum Bandura (1994)
mótast trú á eigin getu meðal annars með
félagslegu herminámi og hvers kyns hvatningu
frá þeim sem barnið ber tiltrú og lítur upp til.
Hvatning foreldra og að þau séu góðar
fyrirmyndir skiptir því gríðarlega miklu máli
því svo virðist sem trú á eigin getu mótist
snemma.

abstract
The relationship between student achievement,
social background and attitudes towards
education
Context
This is the third paper in a series from the
longitudinal study Motivation of students in
basic schools in Iceland. The review of the
literature indicates that students’ academic
achievement is to a large extent attributable to
circumstances within their families and to
parent-child interactions, typically present well
before the children‘s formal school start.
according to Bandura (1994), students’ selfefficacy is a primary factor underlying good
school results. He claims that self-efficacy
develops when children observe valued rolemodels accomplishing tasks successfully, and
by their own experiences of successfully dealing
with challenges in their everyday life. second,
research suggests that an authoritative parenting
style, which is characterized by a mixture of
high parental expectations and active responsiveness, fosters personal responsibility. This
style is seen as crucial for high academic
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achievement. Finally, research suggests that
parental stimulation of intellectual curiosity in
their children paves the way for their subsequent intrinsic motivation to learn.
Method
Data was collected in eight basic schools (age
6–16); four of them located in the greater
reykjavík area and four in rural areas. Questionnaires were constructed for students in
grades 3, 6 and 9, and for their parents. a
review of the literature on student motivation
served as the basis for conceptualization and
the questionnaire construction. The questions
were mostly based on expectancy-value theory,
and on self-efficacy theory, putting the focus
on student expectations and the valuationvaluing of schooling and learning; perceptions
of ability; perceptions of studying different
subjects; and perceptions of themselves as
learners. The same theoretical framework
guided the development of a questionnaires for
parents but thisit contained additional questions
concerning social background. The size of the
sample of students and parents was 1035 for
each group. The response rate was 76% for
students and 81% for parents.
Factor analysis was carried out on the data
from students and parents questionnaires. Data
from the study of motivation of students and
the results of the factor analysis were used to
examine the relationship between student
achievement and standardized tests in grades 4
and 7. scores on standardized tests in grades 4
and 7 in both icelandic and mathematics were
obtained from The educational Testing institute
in iceland.
The analysis in this paper is based on
information from students and their parents
when the students were in grades 3 and 6, but
their scores on standardized tests a year later,
i.e. in grades 4 and 7 when the same students
were a year older.
Findings and discussion
There was a positive relationship between
mother’smothers education and student’sstudents academic achievement. also, there was
a positive correlation between student scores
on a factor measuring self-efficacy and
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beliefbelieve in own ability and achievement.
Furthermore, there was also a positive correlation between achievement in mathematics and
scores on a factor measuring parents’parents
support as reported by the students. On the
other hand, there was no correlation between
achievement and scores on the factors social
connections and activities, oractives, and how
happy the students are with their school. Factor
analysis of the parents’ responses produced
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Kennarar og kennarastarf í
fjölmenningarlegu samfélagi:
Raddir kennara innflytjendabarna
rósa guðbjartsdóttir
grandaskóla og

Hanna ragnarsdóttir
Háskóla íslands, menntavísindasviði
á liðnum árum hefur skólasamfélagið hér á landi tekið breytingum, sem meðal annars tengjast innflytjendum með börn sem stunda nám í grunnskólum landsins. kennarar þurfa því að skapa námshvetjandi umhverfi svo að erlendir nemendur séu virkir í allri vinnu, nái árangri í námi og öðlist
félagsfærni. Viðhorf kennarans til innflytjendabarna hlýtur að hafa áhrif á það með hvaða hætti hann
sinnir faglegu hlutverki sínu sem kennari þeirra. Þessi grein byggist á rannsókn1 þar sem könnuð voru
viðhorf grunnskólakennara til kennslu innflytjendabarna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta konur
á ólíkum aldri með mislanga kennslureynslu og voru þær úr fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.
markmið með rannsókninni var meðal annars að varpa ljósi á sjónarhorn viðmælenda, upplifun þeirra
og reynslu af kennslu í fjölbreyttum nemendahópi, með sérstöku tilliti til innflytjendabarna, og þær
áskoranir og hindranir sem þeir standa frammi fyrir í slíkri kennslu.
niðurstöður rannsóknarinnar gáfu meðal annars til kynna að þátttakendur álíta að faglegur
undirbúningur sé mikilvægur fyrir kennslu innflytjendabarna því að sú kennsla sé ólík annarri kennslu,
sérstaklega íslenskukennslan. einnig kom fram að kennarar telja að námsver séu mikilvæg sem
stuðningur við erlenda nemendur meðan þeir aðlagast nýju skólaumhverfi. að auki bentu niðurstöður
til þess að fela þyrfti foreldrum barna af erlendum uppruna meiri ábyrgð og gefa þeim einnig tækifæri
til að kynnast íslenskri skólamenningu.

Hagnýtt gildi: gildi þessarar rannsóknar felst í nýjum skilningi á viðhorfum kennara sem fást
við kennslu innflytjendabarna og hagnýtum ráðum til þeirra sem fást við slíka kennslu. einnig
felst gildi rannsóknarinnar í því að hún stuðlar að almennri umræðu um málaflokkinn og
leggur grunn sem auðveldar kennurum að takast á við kennslu innflytjendabarna. Traustur
grunnur ætti að stuðla að auknum árangri í kennslu innflytjendabarna og um leið að gera
námsumhverfi þeirra enn betra.

í greininni er fjallað um niðurstöður rannsóknar
þar sem kannað var með hvaða hætti viðhorf
grunnskólakennara til kennslu innflytjendabarna

birtast. einnig er vísað í skrif fræðimanna og
greint frá nokkrum rannsóknum sem tengjast
umfjöllunarefninu og m.a. fjallað um markmið

1 rannsóknin var hluti meistaraverkefnis til m.ed. gráðu í menntunarfræðum við Háskóla íslands,
menntavísindasvið. Leiðbeinandi var dr. Hanna ragnarsdóttir. rannsóknin var styrkt af rannsóknarsjóði
Háskóla íslands.
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kennslu, skólaumhverfi og fagmennsku. Þá er
greint frá því hvernig kennarar nýta skólanámskrá til hliðsjónar í starfi sínu og hve vel
dulda námskráin, þ.e. óskráðu reglurnar, sýnir
samskiptamynstrið innan skólans.
í þessari umfjöllun er rætt um innflytjendabörn, en það er hugtak sem notað er um börn af
erlendum uppruna sem flutt hafa til íslands með
foreldrum sínum. í greininni er hugtakið einnig
notað um börn sem fædd eru hér á landi en eiga
erlenda foreldra og börn sem eiga annað foreldri
íslenskt en hitt erlent.
Þó megináhersla í greininni sé á kennslu
innflytjendabarna er einnig fjallað um kennslu
fjölbreyttra nemendahópa og hugmyndafræði
fjölmenningarlegrar menntunar. Hugmyndafræði
og kennsluaðferðir fjölbreyttra nemendahópa
gera ráð fyrir erlendum börnum, sem og öðrum
börnum. Fræðimenn sem hafa fjallað um
kennslu innflytjendabarna undanfarna áratugi
hafa lagt áherslu á kennsluaðferðir fjölbreyttra
nemendahópa í því skyni að tryggja jöfnuð í
skólastarfi (sjá t.d. Banks, 2005a; Tomlinson,
1999). í slíkum aðferðum felst nauðsynlegur
sveigjanleiki og áhersla á nám hvers nemanda.
með þeirri nálgun er enn fremur unnið gegn
einangrun innflytjendabarna og leitast við að
tryggja að þau séu virkir þátttakendur í
skólastarfinu.
Fagmennska kennara og kennsluhættir í
fjölbreyttum nemendahópum
undanfarna áratugi hefur skólastarf breyst
töluvert í takt við örar samfélagsbreytingar
(Banks, 2005a; Ladson-Billings, 2001). á íslandi
hafa samfélagsbreytingar undanfarna áratugi með
auknum flutningi fólks milli landa vakið upp
spurningar um það hvers konar breytingar þurfi
að eiga sér stað í skólastarfi (Hanna ragnarsdóttir, 2008; Hanna ragnarsdóttir og Hildur
Blöndal, 2010). í tengslum við breytingar í
skólastarfi er þess meðal annars getið hér að þau
markmið flestra kennara að mæta ólíkum þörfum
nemenda hafi ekki breyst þótt umhverfi, andrúmsloft og fagmennska hafi breyst á síðustu
hundrað árum. með fagmennsku er átt við að
kennarinn búi yfir fræðilegri þekkingu á námi og
kennslu, ígrundi starf sitt með gagnrýnum hætti
og læri af eigin reynslu. Þá er gert ráð fyrir að
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hann komi til móts við námslega getu nemenda í
verkefnavali og noti kennsluaðferðir sem
líklegastar eru til að auka árangur þeirra (ólafur
Proppé, 1992). með svipuðum hætti bendir
Tomlinson (1999) á að markmið kennara hafi
ætíð verið að koma til móts við mismunandi
þarfir nemenda miðað við þroska þeirra, áhuga
og fyrri reynslu. Hún telur einnig að þeir kennarar sem hafa fjölbreyttan bakgrunn nemenda í
huga við undirbúning kennslunnar taki meira tillit
til hæfileika einstakra nemenda, séu yfirleitt
sveigjanlegir og noti fjölbreyttar kennsluaðferðir.
undir þetta tekur Banks (2005a) sem segir að
kennarar þurfi að taka tillit til nemenda með
mismunandi menningarlegan bakgrunn. Það geri
þeir meðal annars með því að haga kennslunni
þannig að allir nemendur af báðum kynjum og af
mismunandi uppruna eigi auðveldara með að
auka árangur sinn í námi. Liður í því er að mati
Banks að skapa gott andrúmsloft, námshvetjandi
umhverfi, hafa verkefni miðuð við færni og getu
nemenda og nota fjölbreytta kennsluhætti.
skólamenningin hefur sín áhrif á skólastarfið. Bæði kennarar og nemendur hljóta að
eiga sinn þátt í að móta þá skólamenningu sem
ríkir í skólum á hverjum tíma. Bruner (1996)
bendir á að skólastarfið sé undir því komið að
kennarar fái svigrúm til að breyta því sem betur
má fara. skólanámskrá inniheldur yfirlýst markmið skólans, hvað er kennt og hvernig. einnig
bendir Bruner á að óskráðu reglurnar eða dulda
námskráin sýni vel samskiptamynstrið og
andrúmsloftið innan skólans. Því telur Bruner
að kennarar þurfi ákveðna aðlögun og undirbúning til að verða virkir í umbótastarfi skóla. í
þessu sambandi má nefna það sem segir í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (menntamálaráðuneytið, 1999) um að menntakerfið þurfi
að geta mætt nýjungum og breyttum kröfum.
Þar er nefnt að samfélagslegar þarfir og aðstæður
breytist ört og því þurfi námskráin að vera í
sífelldri endurskoðun. einnig kemur þar fram
að kennarar beri faglega ábyrgð á því að velja
heppilegar kennsluaðferðir og vinnubrögð til að
ná markmiðum námskrárinnar. Loks er þess
getið að taka þurfi mið af þörfum og reynslu
nemenda og ekki megi mismuna þeim eftir
uppruna, litarhætti, kynferði eða félagslegri
stöðu.
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aukin menntun kennara sem starfa í grunnskólum veitir þeim ákveðna sérþekkingu eða
fagvitund, sem er mikilvægur liður í því að skila
daglegu starfi með nemendum sem best. slík
fagvitund er að mati sigrúnar aðalbjarnardóttur
(1999) mikilvæg fyrir umbætur í skólastarfi.
rannsókn sigrúnar á þróun fagvitundar kennara
beindist meðal annars að því hvernig efla mætti
samskiptahæfni og félagsþroska nemenda. um
140 kennarar tóku þátt í námskeiðum, mislöngum, um þetta verkefni. Hlutverk þátttakenda
var meðal annars að rökstyðja þá persónulegu
og faglegu merkingu sem þeir legðu í störf sín.
sigrún álítur að meiri framfarir verði í starfi
þegar kennarar fái tækifæri til að íhuga kennsluaðferðir sínar, hvað og hvernig þeir kenna og
hvers vegna. Hún telur jafnframt að kennsluaðferðir sem notaðar eru í verkefnavinnu með
nemendum skipti máli, ásamt fræðilegri þekkingu kennarans og hæfni hans til að setja sig í
spor annarra. niðurstöður úr rannsókn sigrúnar
sýndu meðal annars að þeir kennarar sem tóku
þátt í námskeiðum hennar höfðu breytt um
kennsluhætti. einnig komu þeir auga á mikilvægi þess að kenna nemendum að hlusta á
skoðanir annarra, bera virðingu fyrir öðrum og
hvetja nemendur til þess að taka sjálfstæðar
ákvarðanir í námi sínu (sigrún aðalbjarnardóttir,
1999). efling samskiptahæfni og félagsþroska
nemenda eru einmitt tveir af lykilþáttum í
fjölmenningarlegu skólastarfi þar sem markmiðin eru m.a. að koma jafnt til móts við alla
nemendur og að þeir finni að reynsla þeirra og
þekking sé metin að verðleikum (Banks, 2005a;
gay, 2000; nieto, 1999).
Fagvitund kennara birtist einnig í því að
leyfa öllum að njóta hæfileika sinna, líka nemendum úr jaðarhópum. í tengslum við það bendir
sears (1998) á að kennarar þurfi að kynna sér
bakgrunn barna úr öðru tungumálaumhverfi svo
þeir geti undirbúið kennsluna í samræmi við
getu barnanna og útbúið verkefni sem hentar
hverju og einu þeirra. gay (2000) telur að þegar
kennarar noti fjölmenningarlega kennsluhætti
skapist tækifæri til að rækta hæfileika nemenda
með fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn,
bæði námslega og félagslega. með fjölmenningarlegum kennsluháttum er átt við ýmsar
aðferðir sem viðurkenna, byggjast á og virkja
reynslu og þekkingu hvers einstaklings. Litið er
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á fjölbreytnina í nemendahópnum sem auð sem
nýttur er markvisst í kennslunni þannig að hver
nemandi læri af öðrum (Banks, 2005a, 2005b;
gay, 2000; nieto, 1999).
í hverju samfélagi eru ólíkir einstaklingar
sem mynda margbrotið mannlíf þess og menningu. Því er æskilegt að kennarar sýni fagmennsku í starfi sínu með því að vera
sveigjanlegir og opnir fyrir fjölbreyttum bakgrunni nemenda. í því samhengi bendir Corson
(1998) á að hvort sem um er að ræða stefnumótun skóla eða undirbúning kennslu ættu
kennarar að telja það eðlilegt að taka mið af
ólíkum menningarbakgrunni nemenda. Hann
telur að einkum þurfi að hafa tvennt í huga. í
fyrsta lagi að skólinn búi yfir vel menntuðum
og þjálfuðum kennurum, sem geti mætt áskorunum og hafi áhuga á að bæta skólastarfið. í
öðru lagi að kennararnir búi yfir góðri þekkingu og gagnrýnu hugarfari til að stuðla að
fjölmenningarlegum kennsluháttum. undir þetta
tekur nieto (1999) þegar hún fjallar um hlutverk
kennara. Hún álítur að þeir eigi að taka mið af
styrkleikum nemenda til að auka árangur þeirra.
einnig bendir hún á mikilvægi þess að kennarar
vinni saman að umbótastarfi með það í huga að
allir nemendur eigi að hafa jöfn tækifæri til
menntunar. Til þess þurfa kennarar að hafa trú
á öllum nemendum sínum, hver svo sem
bakgrunnur þeirra er.
kennarar ættu að reyna að tileinka sér
jákvæða framkomu við alla nemendur, þótt
þeim líki misvel við þá. Cummins (2001) bendir
á að gagnkvæm tengsl nemenda og kennara
byggist fyrst og fremst á virðingu og kennarinn
verði að hafa trú á nemendum sínum og vænta
þess að þeir nái árangri, bæði í skóla og lífinu
sjálfu. Hann telur að þegar nemandi finni að
kennarinn meti ekki hæfileika hans eða beri
ekki virðingu fyrir honum sýni nemandinn ekki
eins góðan árangur í námi þótt hann hafi getu
til þess. Cummins álítur einnig að kennarinn
þurfi að móta heppilegt námsumhverfi svo að
hver nemandi geti verið virkur þátttakandi í
öllu námsferlinu. einnig þurfi kennarinn að
kynna sér menningarlegan bakgrunn nemenda
og fyrri reynslu þeirra svo að kennslan geti
skilað þeim árangri sem vænst er.
Fleiri hafa fjallað um umbótastarf í skólum
og hvaða leiðir gætu skilað góðum árangri.
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Wrigley (2000) telur að þegar kennarar taki
mið af ólíkum menningarlegum bakgrunni
nemenda við skipulag kennslunnar geti nemendur byggt ofan á fyrri reynslu sína í náminu
og það eigi þátt í að auka árangur þeirra. Hann
bendir einnig á að bætt samskipti stuðli að betra
andrúmslofti innan skólans. Wrigley heldur því
fram að í menntun felist einnig skilningur á því
sem er sameiginlegt milli menningarheima og
að nemendur tileinki sér góða framkomu hver
við annan.
Hafdís guðjónsdóttir (2004) er á sama máli
og álítur hún að fræðilegur skilningur aukist
strax í kennaranámi og mótun fagmennskunnar
hefjist einnig þá. Hún telur að fagmennskan
aukist þegar kennarinn íhugar starf sitt með
gagnrýnum hætti og leitar nýrra lausna. Við
það aukist skilningur hans og þekking á starfinu.
Hafdís gerði starfendarannsókn með þátttöku
grunnskólakennara þar sem þeir tengdu hugmyndir og skoðanir sínar á kenningum um nám,
kennslu og siðfræði og framkvæmdu þær í
kennslunni. meðal þess sem fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar var hve fjölbreytt og
flókið kennarastarfið var þegar kannaðar voru
þær kröfur sem gerðar voru til kennara, sú mikla
ábyrgð sem þeir báru og hver staða þeirra í
samfélaginu var (Hafdís guðjónsdóttir, 2004).
Þessar niðurstöður eru samhljóða niðurstöðum
annarra rannsókna meðal kennara í fjölmenningarlegum samfélögum og skrifum fræðimanna
sem leggja áherslu á að fjölbreyttir nemendahópar, ekki síst hvað varðar uppruna, tungumál
og trúarbrögð, geri kröfur um margvíslega
þekkingu og skilning kennara á fjölbreyttri
reynslu nemenda (Brooker, 2002; gay, 2000;
Hanna ragnarsdóttir, 2008, 2010; nieto, 1999;
Wrigley, 2000).
Rannsóknir á skólastarfi í fjölmenningarlegum
samfélögum
rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að
kennarar og skólastjórar taki virkan þátt í
breytingum í átt að fjölmenningarlegu skólastarfi. Wrigley (2000) rannsakaði í tíu skólum í
englandi hvernig bæta mætti námsárangur
nemenda, einkum í minnihlutahópum. Þátttökuskólarnir voru komnir mislangt í að breyta
skólastarfinu með fjölmenningu í huga og
skólastjórarnir höfðu einnig mislanga reynslu í
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starfi. niðurstöður leiddu meðal annars í ljós
að ef einhver breyting á að verða í skólastarfi
er nauðsynlegt að allt starfsfólk taki þátt í
ferlinu. einnig kom fram hve mjög þátttökukennararnir voru bundnir af því að fara eftir
bresku aðalnámskránni, en í henni voru m.a.
fyrirmæli um að efla samræmd próf hjá sjö,
ellefu og fjórtán ára nemendum. auk þess var
áhersla lögð á tækni, tölvur og raungreinar, en
samfélagsgreinar voru aukaatriði. Wrigley taldi
að kennararnir hefðu litla möguleika á að fara
út fyrir námskrána. Hann áleit að fagleg ábyrgð
kennaranna hefði ráðið því að skólarnir
útbjuggu námskrár sínar með hliðsjón af aðalnámskrá og sniðu þær að þörfum nemenda. Þá
sýndu niðurstöður að kostir samvinnunáms
væru miklir meðan erlendir nemendur venjast
vinnubrögðum í nýju skólaumhverfi. Loks kom
fram mikilvægi þess að sýna öðrum virðingu
og að jákvæðar skólareglur, ábyrgð nemenda
og góð hegðun stuðlaði að betri skólamenningu
(Wrigley, 2000). Þegar niðurstöður Wrigleys
eru ræddar í tengslum við hugmyndafræði fjölmenningarlegrar menntunar, sem gerir ráð fyrir
námshvetjandi umhverfi, fjölbreyttum kennsluháttum, sveigjanleika í námskrám og margvíslegum tækifærum nemenda til að miðla og ræða
fjölbreytta reynslu sína (Banks, 2005a; nieto,
1999), má þar finna samhljóm í því að mikil
áhersla á greinakennslu og samræmd próf getur
hamlað þróun fjölmenningarlegrar menntunar.
Til eru rannsóknir sem fjalla um það hvernig
börnum gengur að fóta sig í upphafi skólagöngunnar. eina slíka gerði Brooker (2002). Hún
byggði rannsóknina á þátttökuathugunum í
breskum skóla og kannaði skólaaðlögun fjögurra til fimm ára barna, bæði enskra og frá
Bangladesh. niðurstöður sýndu meðal annars
að skipulag skólastarfsins gerði það að verkum
að ekki var komið eins fram við öll börnin, þó
það hafi ekki verið ætlunin. Til dæmis fengu
sum börn meira krefjandi verkefni en önnur og
taldi Brooker að með því væri hætta á að dregið
væri úr kröfum til sumra barnanna. einnig taldi
hún að árangur barnanna endurspeglaði framkomu kennara við þau (Brooker, 2002).
ein rannsókn var gerð í Bandaríkjunum sem
fjallaði um viðhorf kennara til vinnu með
erlendum nemendum á yngsta stigi grunnskóla
(Lee, Butler og Tippins, 2007). markmið
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rannsóknarinnar var að kanna áhrifaríkar leiðir
til að vinna með börnum með ólíkan menningarlegan bakgrunn. Fylgst var með reyndum
kennara, Tiffany, og starfi hennar, meðal annars
til að kynnast henni og hvaða aðferðum hún
beitti í slíkri kennslu. í ljós kom að mikil áskorun fólst í því að hafa nemendur af erlendum
uppruna í bekknum, bæði fyrir kennarann og
aðra bekkjarfélaga. einnig var bent á að
kennarar og stjórnendur skóla þyrftu að taka
fjölbreytileika nemenda fagnandi því allir hefðu
hag af samskiptum við fólk með mismunandi
menningarlegan bakgrunn. Þá var bent á mikilvægi þess að koma til móts við námslega getu
nemenda og kunnáttu í nýju tungumáli því betri
árangur náist í kennslu ef þess er gætt að
nemandinn hafi verkefni við hæfi. Loks kom í
ljós að kennarinn þyrfti að vera jákvæður,
skilningsríkur og tilbúinn að kynna sér
menningu og tungumál nemenda af erlendum
uppruna.
niðurstöður sýndu einnig að umræður um
mismunandi menningartengda þætti efla áhuga
nemenda og opna augu þeirra, en það er þáttur
í því að efla jákvæð viðhorf og virðingu
nemenda fyrir ólíkri menningu. Þá var bent á
mikilvægi þess að virkja erlenda nemendur
félagslega, þótt menningarmunur geti hindrað
þátttöku þeirra í athöfnum bekkjarfélaga. einnig
kom fram að auka þyrfti samskipti við foreldra
erlendra barna með hjálp túlka. Loks kom í ljós
gildi þess að bjóða foreldrunum að koma í
bekkinn til að segja börnunum frá sinni
menningu (Lee, Butler og Tippins, 2007).
niðurstöður íslenskra rannsókna hafa verið
nokkuð samhljóða þeim erlendu rannsóknum
sem hér hefur verið fjallað um. í niðurstöðum
rannsóknar Hönnu ragnarsdóttur (2008) árin
2002–2005 á stöðu og reynslu tíu innflytjendafjölskyldna á íslandi og barna þeirra fyrstu þrjú
árin í skólum kemur fram að aðstæðum í
skólum barnanna sé víða ábótavant hvað varðar
þekkingu og skipulag til að mæta þörfum
barnanna, svo og hinum fjölmenningarlega
veruleika almennt. skólarnir mæti börnunum á
nokkuð ólíkan hátt og það virðist fara eftir
þekkingu og reynslu einstakra kennara og
stjórnenda, fremur en eftir heildarsýn og
skólastefnu. einnig fari upplýsingaflæði milli
skóla og heimila einkum eftir frumkvæði og
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þekkingu einstakra kennara fremur en heildarstefnu skólanna.
nýlegar íslenskar og erlendar rannsóknir
benda til þess að í fjölbreyttum kennarahópi
hvað varðar menningu, uppruna, tungumál og
trúarbrögð búi almennt fjölbreyttari reynsla,
meiri styrkur og betri innsýn í málefni fjölbreyttra nemendahópa en í einsleitari kennarahópi (Björk Helle Lassen, 2010; LadsonBillings, 2001; schmidt og Block, 2010). rannsóknir Hönnu ragnarsdóttur og Hildar Blöndal
á reynslu erlendra kennaranema af námi sínu
og reynslu starfsfólks leikskóla úr minnihlutahópum af starfi sínu í leikskólum á íslandi
styðja þær niðurstöður (Hanna ragnarsdóttir,
2010; Hanna ragnarsdóttir og Hildur Blöndal,
2007, 2010).
niðurstöður rannsóknar sigrúnar aðalbjarnardóttur, Hafdísar ingvarsdóttur og eyrúnar m.
rúnarsdóttur (2005) á viðhorfi kennara og
skólastjórnenda sem höfðu nokkra reynslu af
starfi með nemendum af ýmsum þjóðernum til
hlutverks síns og starfs sýndu að þátttakendur
höfðu almennt jákvætt viðhorf til vinnu með
nemendum af erlendum uppruna, enda þótt það
hafi einnig reynst þeim krefjandi á margan hátt
að vinna með fjölmenningarlega bekki.
Þau kristín aðalsteinsdóttir, guðmundur
engilbertsson og ragnheiður gunnbjörnsdóttir
(2007) gerðu rannsókn á fjölmenningarlegri
kennslu í noregi, kanada og á íslandi fyrir
nokkrum árum. Tekin voru viðtöl við sex
kennara í hverju landi til að afla upplýsinga um
hvernig kennarar yngri barna teldu sig búna
undir það að kenna erlendum nemendum,
hvernig komið væri til móts við einstaklingsþarfir og hvernig þeir teldu að nemendum gengi
að aðlagast nýju menningarsamfélagi.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu
að enginn þátttakenda hafði fjölmenningarlega
menntun. sumir þeirra töldu sig hafa þekkingu
vegna fyrri reynslu eða uppruna. á íslandi og í
noregi lögðu kennarar ýmist áherslu á að laga
börnin að nýju skólaumhverfi eða þeir brugðust
ekki við vandamálum þeirra. í kanada var
markvisst unnið að jafnrétti allra nemenda og
lögð áhersla á að kennararnir kynntu sér mismunandi menningu. einnig kom fram að á
íslandi töldu kennararnir að erlendu nemendurnir hefðu aðlagast íslenskri menningu vel.
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norsku kennararnir lögðu áherslu á að styrkja
félagslega þætti og samvinnu nemenda. í ljós
kom að þeir álitu að flestir erlendu nemendurnir
hefðu aðlagast vel norskri menningu, en þeir
töldu samt að skólakerfið mætti standa sig betur
gagnvart þeim. kanadísku kennararnir sögðu
að skólinn reyndi að koma til móts við þarfir
allra nemenda. Þeir töldu einnig að nemendur
þyrftu að þekkja mismunandi menningu og
lögðu áherslu á mikilvægi þess að börnin gætu
verið stolt af uppruna sínum. að auki bentu
kanadísku kennararnir á að hjálpsemi, virðing
og viðurkenning ætti að einkenna hvern bekk
(kristín aðalsteinsdóttir o.fl, 2007).
aðferð
rannsóknin sem hér er fjallað um var gerð
vorið 2009. notuð var eigindleg rannsóknaraðferð. Tekin voru hálfopin viðtöl við þátttakendur á vinnustað þeirra og var viðtalsrammi
með opnum spurningum hafður til hliðsjónar í
viðtölunum, sem voru hljóðrituð. að auki voru
notaðar upplýsingar úr handbókum hvers skóla,
upplýsingar af heimasíðu þeirra og önnur gögn
sem viðmælendur létu í té. Leitað var svara við
rannsóknarspurningunni: Með hvaða hætti
birtast viðhorf kennara til kennslu innflytjendabarna? með því að taka viðtöl við þátttakendur
var hægt að fá einlægari umræðu og betri mynd
af viðhorfum viðmælenda til kennslu innflytjendabarna. kvale (1996) bendir á að
mikilvægt sé að spurningar í viðtölum stuðli að
jákvæðum samskiptum. einnig þurfi þær að
hvetja viðmælandann til að segja frá tilfinningum sínum og reynslu. að mati kvale er
mikilvægt að spurningarnar séu stuttar, án
fræðilegs orðalags og að þær geti gefið fjölbreyttar upplýsingar. Helga Jónsdóttir (2003)
telur, líkt og kvale, að viðtöl eigi vel við þegar
verið er að rannsaka til dæmis viðhorf, þekkingu
eða væntingar fólks. Helga bendir líka á að
viðtöl henti vel til að svara fyrirfram ákveðnum
rannsóknarspurningum og því séu þau mikið
notuð við gagnaöflun.
að mati kvale (1996) er góður spyrjandi
fljótur að velja spurningar, hann þekkir vel
umræðuefnið og gefur viðmælandanum tíma til
að svara. einnig bendir hann á að góður spyrjandi geri sér grein fyrir hvaða þekkingu hann
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óski eftir og hvaða tilgang viðtalið hafi. kvale
metur það svo að stundum þurfi að bæta við
spurningum í miðju viðtali eða að breyta röð
efnisatriða. rúnar Helgi andrason (2003) er á
sama máli og álítur mikilvægt að rannsakandinn
geti spurt nýrra spurninga út frá svörum
viðmælandans og dýpkað þannig þekkingu sína.
Hann telur það einnig vera mikilvægt að
rannsakandi tjái ekki skoðanir sínar, heldur sé
virkur hlustandi sem reyni að skilja sjónarmið
viðmælandans. undir þetta tekur Helga
Jónsdóttir (2003) og bendir á að rannsakandinn
sé virkur hlustandi og sýni skilning með því að
endurorða svör viðmælandans og túlka þannig
hið talaða orð.
gert var ráð fyrir að viðtölin við þá átta
einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni yrðu
mismunandi. Það var einkum vegna þess að
þeir höfðu ólíkan bakgrunn, voru með ólíka
menntun og á mismunandi aldri. um þetta atriði
fjallar Helga Jónsdóttir (2003) og telur að
samræður geti þróast á mismunandi hátt, þótt
viðfangsefnið sé það sama, ef sjónarmið
einstaklinga eru ólík.
í rannsókninni var notað markmiðsúrtak (e.
purposive sampling), þ.e. þátttakendur voru valdir
sérstaklega vegna þekkingar þeirra á því sem
rannsaka átti (Cohen, manion og morrison,
2000). Við val á þátttökuskólum var reynt að
finna skóla á höfuðborgarsvæðinu með mismarga
nemendur af erlendum uppruna og þar sem
fjölmenningarleg stefna væri mislangt á veg
komin. allir skólarnir eru heildstæðir með
nemendur frá 1.–10. bekk og voru þátttakendur
rannsóknarinnar kennarar á öllum aldursstigum.
Þannig var reynt að ná betur markmiðum rannsóknarinnar og fá fjölbreyttara sjónarhorn á
viðhorf kennara til kennslu innflytjendabarna. að
því leyti var um fjölbreytniúrtak að ræða (e.
maximum variation). Haft var samband við
viðkomandi skólastjóra og þeir beðnir að nefna
tvo kennara hver, sem mögulega vildu gefa kost
á sér í rannsókninni. Bogdan og Biklen (2003)
taka fram mikilvægi þess að hafa stuðning
stjórnenda skólans sem heimsóttur er áður en sótt
er um leyfi fyrir rannsókninni til opinberra aðila.
Þátttakendur í rannsókninni voru átta kennarar, konur á ólíkum aldri og með mislanga
reynslu af kennslustörfum, allt frá örfáum árum
til yfir 30 ára reynslu. Þær voru ýmist umsjónar-
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kennarar eða sinntu eingöngu nýbúakennslu þann
tíma sem rannsóknin var gerð. Bogdan og Biklen
(2003) benda á að þátttakendur þurfi að fá að vita
hvers vegna þeir voru valdir, til dæmis vegna
skilnings á kennslumálum eða reynslu þeirra sem
kennara.
Við úrvinnslu gagnanna var gengið út frá
rannsóknarspurningunni og spurningum úr
viðtalsrammanum. í upphafi voru viðtölin skráð
orðrétt og voru þau ásamt öðrum gögnum
lykluð og flokkuð í þemu, eftir því sem efni
rannsóknarinnar gaf tilefni til. Hjá Bogdan og
Biklen (2003) kemur fram að fyrst sé gott að
flokka gróflega í yfirflokka það sem snertir
skólann, það sem viðkemur kennaranum og það
sem snýr að nemendum. síðan eru búnir til
undirflokkar, fjallað um einkenni þeirra og
dæmi tekin úr rannsóknargögnunum sem styðja
umfjöllunina. upplýsingar af heimasíðum skólanna og úr handbókum hvers skóla, svo og
önnur gögn sem viðmælendur létu í té voru
einnig flokkuð og greind.
Helstu niðurstöður
Fjölbreyttir kennsluhættir og viðhorf kennara
Þátttökuskólarnir fjórir eru allir í grónum
hverfum reykjavíkur. í stefnum skólanna var
að finna svipaðar áherslur á samvinnu kennara
sem stuðluðu að fjölbreyttum kennsluháttum
með nemandann í forgrunni. einnig var lögð
áhersla á samvinnu nemenda og ábyrgð þeirra
á námi sínu og framkomu. Þá voru fjölbreytt
námstækifæri við hæfi hvers og eins meðal
áhersluatriða. í öllum skólunum áttu nemendur
kost á stuðningi og námsaðstoð í námsveri.
Töluverður samhljómur var meðal þátttakenda
í öllum skólunum og ekki bar á ólíkum
áherslum í störfum þeirra. Til þess að virða
nafnleynd þátttakenda og skólanna sem þeir
starfa við voru þeim gefin dulnefni í þessari
umfjöllun. Úr akureyjarskóla tóku þátt þær
erna og inga. Þeir tveir kennarar sem voru með
úr engeyjarskóla voru Þóra og Bára. Úr
Viðeyjarskóla tóku þátt þær Dóra og Lára og úr
Þerneyjarskóla voru alda og Fríða.
Þegar þessi rannsókn var gerð hafði einungis
einn þátttökuskólanna mótað ákveðna fjölmenningarstefnu, annar hafði slíka stefnu í mótun,
en hinir tveir höfðu ekki lagt grunn að slíkri
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stefnumótun. svo virtist sem einu fjölmenningarlegu áherslur þátttökuskólanna væru
þemadagar, til dæmis í kringum þjóðhátíðardaga
þeirra landa sem erlendir nemendur voru frá,
evrópska tungumáladaginn eða skipulagðan
hátíðisdag einu sinni yfir veturinn. um það
sagði Bára: „Það er til dæmis árlega hérna dagur
sem allir hittast og þeir sem eiga aðra menningu
en við, þeir koma og kynna hana fyrir okkur.“
Það er eflaust undir starfsfólkinu komið
hvernig andrúmsloftið er innan hvers skóla.
námfúsir nemendur, jákvæðir foreldrar og gott
starfsfólk eiga sinn þátt í að byggja upp og
styrkja skólastarfið. inga talaði um að betra
væri að halda utan um alla hluti vegna þess hve
skólinn væri fámennur. Þær Bára og Þóra voru
sammála um að styrkur skólans fælist helst í
áhugasömum og góðum kennurum og góðum
vilja stjórnenda til að greiða götu nemenda af
erlendum uppruna. Bára sagðist ekki alveg hafa
heildaryfirsýn yfir skólann, en hjá eldri nemendum væri unnið eftir ákveðnu ferli sem væri
sniðið að þörfum hvers og eins. Hún sagði að
það mættu vera meiri breytingar og að fólk
þyrfti að setjast niður og ræða saman um hvað
hægt væri að gera betur.
Þegar umræður um kennarastarfið ber á
góma hefur fólk gjarnan myndað sér sína
skoðun á hlutverki kennarans og sitt sýnist
hverjum um það. í samtölunum við þátttakendur
rannsóknarinnar um hlutverk kennara voru svör
þeirra með svipuðum hætti. grundvallarmarkmiðið að mati Fríðu var að hjálpa erlendu
nemendunum af stað svo þeir gætu nýtt sér
námið inni í bekk. svo bætti hún við: „Og þess
vegna er svo mikilvægt að okkur takist að
byggja góðan grunn, að við finnum leiðirnar
hérna í grunnskólanum, sem skila þeim sem
lengst áfram í framhaldsnám.“ alda benti á
nauðsyn þess að kennarar temdu sér jákvæð
viðhorf og létu álagið ekki trufla sig.
Það er ljóst að sumir þátttakendanna hafa
gert kennslu að ævistarfi sínu, að minnsta kosti
þeir sem starfað hafa sem kennarar á þriðja
áratug eða rúmlega það. Það var forvitnilegt að
heyra hvað þeir töldu helst hvetja sig áfram í
starfinu. að mati Báru voru það samskiptin við
erlendu nemendurna og að nálgast þá á getustigi
þeirra í náminu. inga leit meira á þetta sem
hluta af vinnu sinni og fannst að hún ætti frekar
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að nálgast nemendur af erlendum uppruna á
þeirra forsendum og skilja þarfir þeirra. Helstu
hvatninguna sagði Lára vera hvað nemendur
væru jákvæðir og áhugasamir. Hún nefndi
einnig góð samskipti og gott andrúmsloft. Dóru
fannst jákvæðir foreldrar hvetja sig áfram og
einnig jákvætt viðhorf nemenda til námsins.
Þetta hafði alda að segja um hvatninguna: „Ég
held að það sé að sjá þau blómstra, ég held að
það skipti máli og ef þú sérð að þau eru ánægð
og þau eru að ná einhverju valdi á þessu.“
Oft heyrist sagt að kennsla sé ólík öðrum
störfum. Þar sem unnið er með börnum sé erfitt
að gera sér í hugarlund hvað næsti dagur beri í
skauti sér. Því var forvitnilegt að kanna hvaða
hindranir þátttakendur teldu að fælust í kennslu
innflytjendabarna. erna talaði um erfiða stöðu
foreldranna, sem valdi því að börn þeirra standi
oft höllum fæti í námi og leik. ingu fannst of
mikill tími fara í leit að efni og upplýsingum,
sem þyrftu að vera aðgengilegri. Þóra taldi það
vera meiri hindrun að hafa marga nemendur af
erlendum uppruna, sem einnig væru misjafnlega
staddir, bæði í námi og málskilningi. Lára lýsti
þessu svona: „sumir einstaklingar sem mæta
eru kannski eitthvað neikvæðir en ekki endilega
í því sem snýr að íslensku eða hérna hjá okkur,
bara ef eitthvað kemur upp á, kannski einhver
vitleysa eða pirringur í frímínútum.“
Kennarastarfið
Það er misjafnt hvernig kennarar eru undir það
búnir að kenna í blönduðum bekk þar sem
nemendur hafa mismunandi menningarlegan
bakgrunn. inga sagði að áður hefði hún haldið
að kennsla innflytjendabarna væri mikið mál,
en um leið og hún var komin í þá aðstöðu
fannst henni það vera skemmtilegt og taldi að
öðrum þætti það bara spennandi. Hjá Þóru kom
fram að hún og samstarfskonur hennar væru
mjög jákvæðar gagnvart kennslu innflytjendabarna. svo sagði hún: „en maður finnur samt
hvað það er miklu erfiðara að hafa svona
einstakling í bekknum. Hann þarf svo ofboðslega mikla athygli og mikla hjálp.“ Lára sagðist
hafa orðið vör við neikvæðar athugasemdir
kennara um erlenda nemendur og fannst skorta
skilning á stöðu þeirra. Hún bætti við: „auðvitað er það svolítið sjokk fyrir sjö, átta eða níu
ára gamalt barn að flytja í annað land og kunna
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ekki tungumálið og sitja kannski fleiri klukkutíma í skóla og bara skilja ekki neitt.“ Dóra
nefndi að hún og samkennarar hennar vissu
fyrirfram að í hverjum bekk gætu verið einn
eða fleiri nemendur sem töluðu annað tungumál
en íslensku. Því taldi hún að enginn reyndi að
koma sér undan því að kenna þeim. Fríða áleit
að kennararnir veltu því frekar fyrir sér hvernig
þeir ættu að koma námsefninu frá sér þannig að
nemendur skyldu það en að koma sér undan
kennslu innflytjendabarna.
á höfuðborgarsvæðinu eru í sumum grunnskólum sérstök námsver, þ.e. aðstaða fyrir
erlenda nemendur þar sem þeir vinna ýmis
verkefni tengd námi sínu á skólatíma og fá
aðstoð kennara eftir þörfum. Þar hefja sumir
þeirra aðlögun sína að íslensku skólaumhverfi.
aðspurð fannst Báru slík námsver vera algjör
nauðsyn og sagði: „Já, bara fyrir þau svo þau
geti fundið sig öruggari.“ Þóra var á sama máli
og fannst að kynna þyrfti betur fyrir foreldrum
að þeir gætu sent börnin sín í námsver: „Þú
veist, að ekki bara demba þeim beint í bekkinn
því að sumir þurfa kannski að fá smá aðlögun
fyrst.“ í samtali við ernu kom fram að hún
hefði fáa nemendur sem kæmu úr öllum áttum
og væru á mismunandi getustigi. um þá sagði
erna: „Þau þurfa séraðstoð, þó þau eigi að vera
sem mest inni í bekk.“ Lára taldi það vera
einstaklingsbundið hvort nemandi þyrfti að
aðlagast í námsveri. Það væru þá helst þeir sem
væru feimnir eða kynnu ekki tungumálið. Hún
sagði að aðrir vildu koma strax inn í bekkinn
og aðlagast þar.
eins og að framan er getið voru þátttakendur
í rannsókninni á ýmsum aldri og höfðu mislanga
reynslu sem kennarar og einnig sem kennarar
innflytjendabarna. Þegar þær voru spurðar um
starfið voru svör þeirra með ýmsu móti. Lára
hafði starfað við kennslu í tæp þrjú ár, fyrst í
framhaldsskóla og svo í grunnskóla. Hún sagði:
„mér líkar mjög vel hérna og er mjög þakklát
fyrir að hafa fengið það tækifæri að vinna sem
kennari.“ Lára kenndi yngri nemendum að ná
tökum á íslenskunni. starfsferill Báru í kennslu
spannar rúmlega 20 ár. Hún var umsjónarkennari á unglingastigi og svaraði: „mér finnst
þetta mjög skemmtileg vinna, en hún tekur á
og mikið rosalega er þetta mikil þolinmæðisvinna. mér finnst þetta skemmtilegt fólk og
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áhugasamt, það sem ég hef kynnst því.“
erna hefur verið tæplega 30 ár í kennarastarfinu og alltaf starfað við sama skóla, þar
sem hún er mjög ánægð. Hún hefur margra ára
reynslu af kennslu innflytjendabarna. erna var
ekki með umsjón þennan vetur, en sinnti meira
kennslu erlendra nemenda. Hún sagði: „Ég var
mjög tilbúin að fara í smábreytingar því að ég
hef alltaf verið umsjónarkennari í öll þessi ár.“
Fríða hefur starfað sem kennari í tæplega 30 ár,
flest árin í leikskóla og þrjú þau síðustu við
grunnskóla. Hún hafði umsjón með kennslu
innflytjendabarna í yngri deildum og var mjög
ánægð með það, einna helst hversu skapandi
það var. alda hefur rúmlega 30 ára kennslureynslu og hefur sýnt sama skólanum tryggð
öll þessi ár. Hún hefur kennt í flestum árgöngum
en var þennan vetur umsjónarkennari á yngsta
stigi. alda sagði: „Þetta hefur veitt manni
ánægju í starfinu frekar en nokkuð annað, þó
að þetta sé miklu meiri vinna og allt öðruvísi.“
eftir nokkur ár í kennslu tók erna sér hlé og
fór í viðbótarnám. Henni fannst að kennarar
þyrftu að fá undirbúning fyrir kennslu innflytjendabarna, til að fá betri innsýn og skilning
á henni. svo bætti hún við: „Þetta er allt öðruvísi kennsla og allt öðruvísi nálgun á móðurmálið.“ inga taldi þörf á námskeiði um ýmis
atriði sem kennarar þyrftu að vita hvernig ætti
að bregðast við, eins og um trúmál, matarvenjur
og heilsugæslu. Lára var mjög áhugasöm og
hafði hún farið í nám um tvítyngi, lesið sér til
og sótt fundi um kennslu innflytjendabarna.
svo bætti hún við: „Það væri gaman ef maður
gæti kynnst öðrum kennurum sem kenna
íslensku sem annað tungumál. Og líka jafnvel
að hafa sameiginlega fundi og fylgjast með því
hvernig þetta er gert í öðrum skólum.“ Dóra
hefur bætt við sig námi eftir að hún lauk
kennaranámi sínu og hefur líka lesið sér
heilmikið til um fjölmenningu. Hún taldi líka
mikilvægt að halda námskeið fyrir kennara sem
kenna innflytjendum. Dóra sagði:
áður en ég fór í þetta hafði ég enga hugmynd
um hvernig ætti að kenna nemendum með
annað tungumál en íslensku. Ég þurfti alveg
að eyða miklum tíma í að setja mig inn í það
og er náttúrulega alltaf ennþá að leita mér
upplýsinga.
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Bára hefur lesið sér til og heimsótt skóla á
höfuðborgarsvæðinu sem sérhæfa sig í kennslu
innflytjendabarna. einnig hefur hún lært af samkennurum sínum. Þóra hefur farið á námskeið í
fjölmenningarfræðum, sem hún taldi hafa
hjálpað sér mikið. Hún sagði þetta: „Ég hugsa
að ef að ég hefði ekki farið á þessi námskeið,
þá hefði ég bara alveg verið eins og lokuð bók,
ég hefði ekkert vitað.“ alda var sannfærð um
að menntayfirvöld þyrftu að sinna þessum
málaflokki betur, kennararnir ættu að hafa minni
kennsluskyldu og meiri undirbúningstíma vegna
þess hversu mikið álag fylgdi svona kennslu.
Fríða var ekki í nokkrum vafa um að undirbúningur væri nauðsynlegur fyrir kennslu
innflytjendabarna. svo bætti hún við: „Því að
maður er miklu betur undirbúinn og ég hefði
ekki getað unnið þetta eins og ég geri í dag ef
ég hefði ekki farið í gegnum þetta nám.“
Samskipti nemenda og foreldrasamstarf
Það kom fram í viðtölunum að þátttakendur
rannsóknarinnar gættu þess allir að erlendu
nemendurnir kæmust inn í hópinn með því að
raða til sætis, vera með hópavinnu og fela þeim
hlutverk. Þeir væru því ekki félagslega einangraðir í skólanum. Þegar skóladeginum lyki
virtust þó ekki vera mikil samskipti milli þeirra
og íslensku barnanna, en inn í það blandaðist
líka menningarmunur. sumir af eldri nemendunum héldu sig saman í hópum, til dæmis
pólskir og víetnamskir krakkar. Þegar rætt var
við Þóru um þátttöku nemenda talaði hún um
hve samvinna gæti hjálpað þessum krökkum
og sagði: „ ... það er mjög gott að fela þeim
hlutverk, það virkar mjög vel.“ Fríða sagði að
hún og samstarfsfólk hennar hefðu mikla
reynslu af því að taka á móti erlendum nemendum, það væri allt í ákveðnu ferli. í yngri bekkjunum væri þróunin sú að meira væri um
hópavinnu. Þá ynnu börnin oft verkefni saman
og væru því ekki ein eða útundan. Hún sagði:
„Þó að þau geti ekki talað saman, þá eru þau að
vinna saman, þau eru að teikna eitthvað og svo
getur einhver annar skrifað textann við
teikninguna og það þarf að klippa og líma og
margt að gera.“
erna talaði um að kennararnir ræddu stundum um samskipti nemenda sín á milli og þeir
væru mjög meðvitaðir. Hún sagði líka að
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erlendu börnin hefðu ekki mikið frumkvæði, en
að þau íslensku væru hvött til að heimsækja
þau. erna minntist líka á menningarmun í
tengslum við þetta og bætti við: „sumir foreldrar af erlendu bergi vilja bara ekki að börnin
þeirra séu að þvælast eitthvað úti eftir skóla,
þau eru ekki vön því.“ Þegar nýja stelpan frá
kólumbíu kom í sinn bekk, valdi Bára eina
stelpu til að fylgja henni og leiðbeina í fyrstu
meðan hún var að kynnast bekkjarfélögunum.
um það sagði Bára: „Þegar Birna var farin að
finna sér vinkonur kom í ljós að það voru
stelpurnar frá marokkó, Víetnam og hinum
löndunum, en ekki þær íslensku. Þá fannst mér
ég ekki endilega geta gripið inn í.“ svipuð svör
fengust hjá Fríðu, sem sagði að erlendu krakkarnir héldu sig oft saman í hópum, og henni
fannst vera eðlilegt, svona fyrst. eftir því sem
tíminn liði tengdust þau og eignuðust vini, en
ekkert endilega íslenska. alda hélt að erlendu
börnin í skólanum væru ekki mikið með íslensku krökkunum eftir skóla, en hún sagði að
vel væri fylgst með því að þau væru ekki ein í
frímínútum. svo sagði alda: „Það er kannski
pínulítið það að foreldrarnir eru svolítið óöruggir með að senda þau á milli, eftir því hvar þau
búa, í nágrenni við hvern og svona.“
Bára taldi að víetnamskir nemendur héldu
hópinn og væru lítið með öðrum krökkum. Þóra
taldi að börnin ættu félaga í skólanum en væru
frekar ein utan skólans og þar kæmi ólík menning í ljós. Hún hafði þetta að segja um einn
asískan nemanda á miðstigi:
Hún á bara að fara í skólann og svo kemur hún
bara heim að læra og má ekki gera neitt annað.
... Þannig að ef það er eitthvað skipulagt, ef
það er kannski bekkjarkvöld eða að bekkurinn
er að fara að gera eitthvað saman, þá má hún
aldrei taka þátt.

Lára talaði um að það væri á ábyrgð foreldra að
hvetja börnin sín til að hafa samskipti og leyfa
þeim að leika við íslensku börnin. aðspurð um
samskipti eldri barnanna sagði Fríða: „Já, sko,
það eru samskipti en ég held að þetta séu því
miður ekki djúp samskipti, það er því miður
ekki.“
niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig
að foreldrasamstarf var helst í foreldraviðtölum
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og lítið umfram það. sama mátti segja um
samskipti við íslensku foreldrana, sem voru
frekar í gegnum tölvupóst. einnig kom fram að
fela þyrfti foreldrum erlendra barna meiri
ábyrgð og koma þeim betur inn í skólasamfélagið. erna og inga voru sammála um að foreldrar væru alveg tilbúnir að hafa túlk, enda
gætu samskiptin ekki farið öðruvísi fram, að
þeirra mati. erna sagði að íslensku foreldrarnir
hringdu ef eitthvað væri, en inga sagðist frekar
vera í sambandi við íslensku foreldrana gegnum
tölvupóstinn. að sögn Báru og Þóru voru ekki
mikil tengsl kennara við foreldra erlendu
barnanna í skólanum. Þau áttu sér helst stað í
foreldraviðtölunum og lítið umfram það. í bekk
Báru var fenginn túlkur frá alþjóðahúsinu til
að auðvelda samskiptin við foreldrana í viðtölum. Henni fannst hins vegar eðlilegt að tengsl
við foreldra yngri barna væru með öðru sniði
því að þau væru ekki öll fær um að koma
boðum rétt til skila. um tengsl sín við foreldra
sagði Þóra: „Ég hef það nefnilega fyrir vana að
senda þeim alltaf póst vikulega og segi þeim
hvað við erum að gera og hvað er framundan
og þeir eru rosalega jákvæðir og það er rosalega
gott.“ auk þess sagðist hún senda sömu upplýsingar á blaði, með einföldum texta fyrir
erlendu foreldrana því að þeir höfðu ekki tölvu.
Umræður
í þessari grein hafa verið reifaðir nokkrir þættir
sem mótað geta viðhorf kennara til kennslu
innflytjendabarna. rannsóknarspurningin sem
lá til grundvallar var: Með hvaða hætti birtast
viðhorf kennara til kennslu innflytjendabarna?
markmiðið var meðal annars að skilja betur
viðhorf viðmælenda til slíkrar kennslu. svör
þeirra veittu innsýn í nokkur viðhorf til kennslu
nemenda með mismunandi menningarlegan
bakgrunn. einnig kom fram í svörunum hvernig
samskiptum nemenda og foreldrasamstarfi var
háttað í þátttökuskólunum. Hér verða dregnar
saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og
þær settar í fræðilegt samhengi.
Þegar kemur að framkvæmdum í umbótastarfi skóla álítum við að kennarinn gegni
mikilvægu hlutverki við að skipuleggja starfið
þannig að komið sé til móts við alla nemendur,
líka innflytjendabörn þegar þau eru í nemenda-
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hópnum. Þetta er það sem Banks (2005a) bendir
á; að starfsmenn skólanna verði að skipuleggja
vinnu sína með tilliti til þarfa nemenda með
ólíka færni og með mismunandi menningarlegan bakgrunn.
í viðtölum við þátttakendur kom í ljós hve
mislangt skólarnir, sem þátt tóku í rannsókninni,
voru komnir í að móta ákveðna fjölmenningarstefnu. Við teljum að ein ástæða þess geti verið
misjafn fjöldi nemenda af erlendum uppruna
milli ára. Það eitt getur haft áhrif á hvort tekið
sé mið af fjölmenningu þegar kennarar skipuleggja skólastarfið. Við tókum einnig eftir því
hjá viðmælendum okkar að sumum þeirra fannst
starf með innflytjendabörnum vera þolinmæðisvinna, henni fylgdi aukaálag og þá vantaði stundum meiri tíma til að sinna nemendunum betur og skipuleggja starfið. í Aðalnámskrá grunnskóla (menntamálaráðuneytið,
1999) stendur meðal annars að sífellt þurfi að
endurskoða námskrána í takt við samfélagslegar
þarfir. Þar segir einnig að ábyrgð kennarans
felist í því að velja árangursríkar kennsluaðferðir, sem ná einnig markmiðum aðalnámskrár. í tengslum við þetta er vert að benda
á að kennarar eru misopnir fyrir því að tileinka
sér ný og breytt vinnubrögð, sem er mikilvægt
í fjölmenningarlegu umhverfi. í því sambandi
getur fræðslufundur eða símenntunarnámskeið
hjálpað mikið til við að víkka út sjóndeildarhring viðkomandi kennara. Bruner (1996)
telur að kennarar eigi einna stærstan þátt í að
skapa skólamenningu hvers skóla og því þurfi
góðan undirbúning til að virkja þá í umbótastarfi skóla. Tomlinson (1999) segir að markmið
kennara hafi ætíð verið að koma til móts við
þarfir einstakra nemenda. Hún bendir einnig á
að þeir kennarar sem hafi mismunandi menningarlegan bakgrunn nemenda í huga við
undirbúning kennslu noti fjölbreyttar og sveigjanlegar kennsluaðferðir.
Fagmennska kennara
Helmingur kennaranna sem þátt tóku í rannsókninni hafði kynnt sér fjölmenningu með því
að fara á námskeið, lesa sér til eða læra af
samstarfsfólki. kennararnir sýndu ákveðna fagmennsku í starfi með nemendum með því að
reyna iðulega að koma til móts við ólíkar þarfir
þeirra. kennararnir notuðu mikið samvinnu og
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hópavinnu, sem þeir töldu að auðveldaði
erlendum nemendum að komast inn í hópinn
og læra af bekkjarfélögunum. Það álítum við
einmitt góða leið til að auðvelda erlendum
nemendum að aðlagast íslenskri skólamenningu. Þetta samræmist lýsingu Wrigleys (2000)
á því með hvaða hætti bæta megi námsárangur
nemenda með mismunandi menningarlegan
bakgrunn. meðal annars leiddu niðurstöður
rannsóknar hans í ljós að samvinnunám hefði
augljósa kosti. einnig sýndu niðurstöður fram á
að virðing og jákvæðar skólareglur væru
mikilvægir þættir. Þetta kemur heim og saman
við skrif sigrúnar aðalbjarnardóttur (1999),
sem álítur að einn þátturinn í fagmennsku
kennara sé að efla samskiptafærni nemenda og
félagsþroska þeirra. Þar telur hún að skipti
mestu máli að kennarinn setji sig í spor annarra.
að auki sýna niðurstöður rannsókna á reynslu
fjölbreyttra kennarahópa (Björk Helle Lassen,
2010; Hanna ragnarsdóttir, 2010; Hanna
ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2007, 2010;
Ladson-Billings, 2001; schmidt og Block,
2010) fram á mikilvægi þess að styrkur, innsýn
og reynsla fjölbreyttra kennarahópa sé nýtt í
þágu fjölbreyttra nemendahópa. Þetta er í takt
við skrif Hafdísar guðjónsdóttur (2004), sem
telur að strax í kennaranámi mótist fagmennskan og fræðilegur skilningur aukist. Hún heldur
því einnig fram að fagmennska aukist í starfi
kennarans þegar hann metur starf sitt með
gagnrýnum hætti.
Fagmennska viðmælenda rannsóknarinnar
var augljós að okkar mati. Þeir voru meðvitaðir
um fjölbreytilegan bakgrunn nemenda og tóku
mið af honum í kennslunni. einn viðmælenda
hafði á orði hve undirbúningur fyrir kennslu
innflytjendabarna væri nauðsynlegur því að
íslenskukennslan væri allt öðruvísi með erlendum nemendum. Það hvatti kennarana áfram að
upplifa aukinn skilning nemenda og sjá sjálfstraust þeirra vaxa.
mikilvægi fagmennsku kennara er ótvírætt,
svo og áhrif hennar á nemendur bæði námslega
og félagslega. í tengslum við þetta bendir sears
(1998) á að kennarinn verði að kynna sér færni
barna af erlendum uppruna svo hann geti hagað
kennslunni miðað við getu þeirra og fengið
þeim verkefni sem henta hverjum og einum.
í því sambandi má nefna að nieto (1999)
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bendir á að kennarar ættu að kynna sér áhugamál nemenda og velja verkefni sem hæfir hverjum einstaklingi, sem hún telur að skipti sköpum
um hvernig nemendur tileinki sér námsefnið.
Hún telur líka að kennarar eigi að skapa námsumhverfi sem hvetji til virkni nemenda. auk
þess bendir nieto á að þátttaka foreldra í námi
barna þeirra skipti máli fyrir alla framvindu
náms.
Fjölmenningarlegt umhverfi og kennsluhættir
námsumhverfi sem skipulagt er með tilliti til
samsetningar nemendahópsins er til þess fallið
að virkja alla nemendur og hvetja þá áfram.
Líta má á námsver sem hluta af því umhverfi.
Við tökum undir skoðanir viðmælenda okkar
sem töldu að mikilvægt væri að nemendur af
erlendum uppruna ættu kost á að aðlagast nýju
umhverfi í námsverum. Þar gætu þeir aukið
færni sína í nýju tungumáli og fengið stuðning
við verkefnavinnu til að verða betur færir um
að vinna verkefni í bekkjarstofunni. Þetta er í
takt við það sem Cummins (2001) bendir á.
Hann álítur mikilvægt að kennarar komi auga á
hæfileika nemenda sinna og beri virðingu fyrir
þeim. Cummins telur einnig að umhverfið skipti
máli fyrir virkni og námsárangur nemenda og í
því sambandi þurfi kennarar að huga að
menningarlegum margbreytileika þeirra. undir
þetta tekur gay (2000) sem telur að fjölmenningarlegir kennsluhættir séu til þess fallnir að
rækta námslega og félagslega hæfileika allra
nemenda, með mismunandi menningarlegan
bakgrunn og tungumálakunnáttu. Þetta er í anda
þess sem Corson (1998) heldur fram. Hann
metur það svo að skólinn þurfi vel menntaða
kennara sem séu tilbúnir í breytingar í átt að
fjölmenningarlegum kennsluháttum og finnist
það sjálfsagt að koma til móts við fjölbreyttan
bakgrunn nemenda.
Þetta samræmist því sem Lee, Butler og
Tippins (2007) komust að í rannsókn sinni á
viðhorfum kennara til vinnu með erlendum
nemendum á yngsta stigi grunnskóla í Bandaríkjunum. meðal annars leiddu niðurstöður í
ljós að til að ná bættum árangri í kennslu sé
mikilvægt að koma til móts við námslega getu
nemenda. einnig að kennarinn þurfi að vera
jákvæður og skilningsríkur gagnvart ólíkri
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munandi menningartengda þætti hefðu í för
með sér jákvæð viðhorf og virðingu nemenda
fyrir ólíkri menningu. niðurstöður sýndu einnig
fram á mikilvægi þess að efla samskipti við
foreldra barna af erlendum uppruna.
auk námsumhverfis þarf að huga að félagslega þættinum. svör viðmælenda okkar leiddu í
ljós ákveðinn menningarmun í uppeldis- og samskiptavenjum milli íslenskra nemenda og nemenda
af erlendum uppruna. Til dæmis höfðu erlendir
foreldrar ekki vanist því að börn þeirra væru á
flakki með vinum sínum eftir að skóladegi lyki.
Það kom einnig fram að sum erlendu barnanna
áttu að sinna ýmsum verkum á heimilinu og ljúka
við heimalærdóminn. einnig var þess getið að
sum barnanna fengju ekki leyfi til að taka þátt í
bekkjarskemmtunum. Þarna teljum við að kynna
þurfi fyrir erlendum foreldrum íslenskar uppeldisog samskiptavenjur. auk þess mætti fræða þá um
samstarf heimila og skóla og mikilvægi þátttöku
foreldra í námi barnanna. Þetta kemur heim og
saman við umfjöllun Wrigleys (2000) um
umbótastarf í skólum. Hann bendir á að þegar
kennarar taka mið af mismunandi menningarlegum bakgrunni nemenda við skipulag kennslunnar geti nemendur byggt ofan á fyrri reynslu
sína í náminu og það stuðli að bættum árangri
þeirra. Hann nefnir einnig að bætt samskipti stuðli
að betra andrúmslofti innan skólans. Wrigley
heldur því einnig fram að í menntun felist einmitt
skilningur á því sem er menningarheimum
sameiginlegt og að nemendur tileinki sér góða
framkomu hver við annan.
niðurlag
niðurstöður rannsóknarinnar segja til um
hvernig málum er háttað í þátttökuskólunum
og hver viðhorf þátttakendanna eru og ekki
hægt að alhæfa út frá þeim um aðra skóla eða
aðra kennara. Til dæmis er ekki öruggt að svör
viðmælenda endurspegli viðhorf samkennara
þeirra, þar sem ekki var rætt við nema tvo
kennara í hverjum skóla. niðurstöðurnar gefa
þó mikilvægar vísbendingar og innsýn í starf
skólanna fjögurra. gildi rannsóknarinnar getur
falist í nýjum skilningi á viðhorfum kennara
sem fást við kennslu innflytjendabarna og að
hún stuðli að almennri umræðu skólafólks um
kennslu innflytjendabarna og viðhorf til hennar.
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slíkar umræður geta stuðlað að auknum þætti
fjölmenningar í skipulagi skólastarfs.
niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal
annars í ljós að kennsla innflytjendabarna var
með svipuðum hætti, þótt skipulag hennar væri
mislangt á veg komið í þátttökuskólunum.
einnig kom fram að faglegur undirbúningur
kennara væri nauðsynlegur fyrir kennslu innflytjendabarna, sérstaklega vegna þess að
íslenskukennslan væri öðruvísi með erlendum
nemendum. Við getum tekið undir það og teljum
að með faglegum undirbúningi verði kennslan
bæði skemmtilegri og auðveldari. niðurstöður
sýna einnig að námsver koma að miklu gagni
meðan nemendur af erlendum uppruna eru að
aðlagast íslensku skólaumhverfi, einkum hjálpa
þau þeim að auka hæfni sína í verkefnavinnu
inni í bekkjarstofunni. Þá er ljóst að foreldrar
barna af erlendum uppruna þyrftu að fá tækifæri
til að kynnast betur íslenskri skólamenningu.
með þetta í huga teljum við að kennsla
innflytjendabarna og viðhorf kennara til hennar
þurfi að fá meiri athygli. einnig teljum við
mikilvægt að styrkja þátt fjölmenningar í
skipulagi skólastarfs, einkum með því að styðja
kennara með ráðgjöf, námskeiðum eða með
öðrum hætti. að okkar mati styðja kennarar
erlenda nemendur vel með því að nota hópavinnu því að með aðstoð bekkjarfélaganna er
auðveldara fyrir þá að tileinka sér það sem fram
fer í kennslustofunni. Það ætti líka að styrkja
þá í að aðlagast íslenskri skólamenningu.

abstract
Teachers’ experiences in teaching immigrant
students
The main focus of this study was teaching
diverse student groups, in particular teachers’
views towards teaching immigrant students. The
four participating schools had students aged 6
to 16 and all of them emphasized multicultural
learning and teaching. One of the four schools
had formed a clear policy on multicultural
education, but the others had it on their agenda
during the time of the study.
Method
The study was based on qualitative methods
where collection and analysis of data consisted
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of interviews with eight compulsory school
teachers about their experiences in teaching
immigrant students. The participants were all
women of different ages and all had had various
experiences working as teachers. The main aim
was to identify some elements that might affect
teachers’ points of view when offering learning
conditions, learning experiences and materials
to diverse groups of students, especially when
immigrant children are part of the group.
Findings
some of the participants emphasised that teachers
should embrace positive attitudes towards
multicultural teaching. The participants’ motivations were, among other things, immigrant
students’ increased confidence and joy when they
began to understand more and more. But the main
constraints seemed to be not enough time to find
or develop suitable assignments for children of
diverse origins. some of the things they claimed
counted in providing a multicultural environment
and learning conditions were suitable sizes of
schools, administrators’ readiness to change, good
school culture, and teachers who show interest or
are devoted to multicultural policy. Participants
also thought that professional preparation was
important since teaching immigrant students is
inevitably quite different from teaching mainstream groups. some of them thought that the
work was stressful, challenging and that it
included a great deal of work and patience.
The participants also agreed on the relevance
of a learning centre for immigrant children as a
support for new icelanders when adjusting to
their new environment. They also thought that
immigrant children seemed to have friends
among icelandic children in their schools, but
they did not seem to mingle much with them
after school. The participants also noticed that
cultural differences were prominent when it came
to interaction between icelandic and immigrant
children with respect to their roles and duties at
home. Participants said they interacted with
icelandic parents through email but with
immigrant parents directly with assistance from
an interpreter. They agreed that the immigrant
parents should be given opportunities to get more
acquainted with the icelandic school culture.
Discussion
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The study affirmed that teaching immigrant
children proved to be very congruent in the
participant schools, though their planning
seemed to differ. as to reforming programmes
or policies in schools, it turned out to be
important that all teachers are positive about
changes that are relevant for the benefit of
multicultural learning conditions. Teachers
proved to play major roles in making plans that
suit all students, especially when immigrant
children are part of the group. according to our
findings we believe that the participants were
professional when they responded to the
different needs of immigrant children. all the

teachers used co-operation and teamwork to
make it easier for the immigrant students to be
part of the group and to learn from their
classmates. We believe that is a rational way
for them to adjust to the icelandic school
culture. We agree with the participants about
the importance of operating a learning centre
for immigrant children as a support for new
icelanders when helping them to adjust to their
new environment. This would provide the
immigrant students with opportunities to
improve their language skills in icelandic and
thus making them more capable of carrying out
other assignments in their classrooms later on.
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Skilningur framhaldsskólakennara á almennum
námsmarkmiðum
atli Harðarson
Fjölbrautaskóla Vesturlands
meðal nýmæla í Aðalnámskrá framhaldsskóla sem út kom árið 1999 var upptalning á almennum
markmiðum framhaldsskóla. í annarri útgáfu, frá árinu 2004, var þessi markmiðskafli nokkuð breyttur
og tekið sérstaklega fram að markmiðin snertu allar námsgreinar. með útgáfu þessarar námskrár settu
yfirvöld skólunum ítarlegri markmið en áður hafði verið gert. Ég kannaði hvaða áhrif þessi
markmiðssetning hafði á kennslu bóklegra greina til stúdentsprófs með viðtölum við sex
raungreinakennara, sex stærðfræðikennara og sex sögukennara, þ.e. alls átján kennara í átta
framhaldsskólum1.
af orðum viðmælenda minna var ljóst að markmiðin, sem unnið skal að í öllum greinum samkvæmt því sem segir í almennum hluta Aðalnámskrár, hafa ekki mótað kennsluhætti þeirra þótt þeir
álitu að hefðbundin kennsla í raungreinum, stærðfræði og sögu þjónaði að ýmsu leyti svipuðum
markmiðum.
Viðmælendur mínir töldu flestir að almennum markmiðum yrði náð með því að leggja rækt við
námsgreinarnar: nám á forsendum þeirra færði nemendum upplýsingu, menntun eða þroska sem
þokaði þeim áleiðis að markmiðum á borð við að tileinka sér gagnrýna hugsun, skilning á samfélaginu
eða siðferðileg gildi. menntastefnan sem þeir orðuðu sór sig um margt í ætt við menntahefð sem
kennd er við frjálsar listir þar sem hún fól bæði í sér að almenn markmið næðust með kennslu á
forsendum námsgreinanna og að skilningur á þessum greinum væri eftirsóknarverður í sjálfum sér.

Hagnýtt gildi: í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 1999 var hluti af opinberri menntastefnu fyrir
skólastigið settur fram sem almenn markmið. nú er unnið að nýrri aðalnámskrá þar sem tilgreind
eru ný almenn markmið. í þessari grein er fjallað um það hvaða áhrif markmiðssetningin frá
1999 hafði á kennslu í nokkrum bóklegum greinum. Vitneskja um það hlýtur að vera gagnlegt
veganesti þeim sem vilja móta nýja menntastefnu með því að skilgreina almenn námsmarkmið.
meðal nýmæla í Aðalnámskrá framhaldsskóla
sem út kom árið 1999 var upptalning á almennum markmiðum framhaldsskóla. í annarri
útgáfu, frá árinu 2004, var þessi markmiðskafli
nokkuð breyttur og tekið sérstaklega fram að
markmiðin snertu allar námsgreinar.
Bæði í upphaflegu útgáfunni frá 1999 og í
útgáfunni frá 2004 eru tilgreind markmið eins
1

og að hvetja nemendur til stöðugrar þekkingarleitar, efla með þeim gagnrýna hugsun, dómgreind og umburðarlyndi, veita þeim þekkingu
á samfélagi sínu og búa þá sem best undir virka
þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. (markmiðskaflinn
frá 2004 fylgir hér í viðauka.)
auk þessara almennu markmiða tilgreindi
Aðalnámskrá markmið einstakra námsbrauta en

Ég þakka leiðbeinendum mínum í doktorsnámi, þeim kristjáni kristjánssyni og ingólfi ásgeiri
Jóhannessyni, og kennurum mínum í aðferðafræði, þeim Hönnu Björgu sigurjónsdóttur og Þorgerði H.
Þorvaldsdóttur, fyrir aðstoð og góð ráð við samningu þessarar greinar. einnig þakka ég eiginkonu minni,
Hörpu Hreinsdóttur, fyrir yfirlestur og ábendingar og sömuleiðis ritrýnum Tímarits um menntarannsóknir.
síðast en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum og þeim sem hjálpuðu mér að komast í samband við þá.
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það var ekki nýmæli því hliðstæð markmiðssetning fyrir brautir hafði verið í eldri námskrám. almennu markmiðin voru ekki heldur
alger nýlunda því í lögum og reglugerðum frá
fyrri tíð höfðu framhaldsskólum verið sett
almenn markmið. í reglugerð fyrir Lærða skólann sem gefin var út 1850 sagði t.d. í 4. grein
að skólinn ætti „að sjá um að piltar verði guðræknir og siðprúðir“ (kristinn ármannsson,
einar magnússon, guðni guðmundsson og
Heimir Þorleifsson, 1975, bls. 19) og í reglugerð
fyrir Hinn almenna menntaskóla í reykjavík
frá árinu 1904 sagði að markmið skólans væri
að „efla sálar- og líkamsþroska nemendanna“
(kristinn ármannsson o. fl., 1975, bls. 70).
Heildstæð löggjöf um framhaldsskóla varð
ekki til fyrr en með lögum nr. 57 frá 1988.
markmiðssetningin í þeim er stuttorð. Hún er í
2. gr. þar sem segir:
Hlutverk framhaldsskóla er eftirfarandi:
• að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi með því að skapa skilyrði til
náms og þroska við allra hæfi,
• að búa nemendur undir störf í atvinnulífinu
með sérnámi er veiti starfsréttindi,
• að búa nemendur undir nám í sérskólum og á
háskólastigi með því að veita þeim þekkingu
og þjálfun í vinnubrögðum.

Lögin frá 1988 giltu í átta ár þar til sett voru ný
framhaldsskólalög, nr. 80 frá 1996, þar sem
tilgreind voru eftirtalin markmið í 2. gr.
Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða
þroska allra nemenda svo að þeir verði sem best
búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi. Framhaldsskólinn býr nemendur undir
störf í atvinnulífinu og frekara nám.
Framhaldsskólinn skal leitast við að efla
ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust
og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum
og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni
hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra
verðmæta og hvetja til stöðugrar þekkingarleitar.

markmiðskaflinn í almennum hluta Aðalnámskrárinnar frá 1999 (menntamálaráðuneytið,
1999) byggist á þessari lagagrein en bætir
töluvert miklu við hana og er mun ítarlegri en
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fyrri tilraunir yfirvalda til að skilgreina markmið
náms á framhaldsskólastigi.
Tvenns konar kenningar um almenn markmið
Hollenski námskrárfræðingurinn Jan van den
akker (2003) hefur skipt lýsingum á námskrám
skóla í þrjár hæðir eða stig þar sem hver skiptist
í tvö millistig svo þrepin eru alls sex. á efstu
hæðinni eru menntahugsjónir og almenn markmið sem skólum eru sett af yfirvöldum. á
miðhæðinni er námskráin eins og kennarar túlka
hana og framkvæma. á neðstu hæð er svo
reynsla nemenda og það sem þeir ná að læra.
samkvæmt því sem akker (2003) segir er
æði vandasamt að skýra hvernig þessar hæðir
tengjast og hann segir að oft sé mikið bil milli
almennra yfirlýsinga á efstu hæðinni og þess
sem kennarar gera í raun.
Fleiri sérfræðingar hafa efast um að skólar
vinni í raun að almennum markmiðum sem
þeim eru sett. enski menntaheimspekingurinn
John White (2005) hefur t.d. sagt frá könnun
sem hann gerði á ensku námskránni frá árinu
2000, þar sem hann skoðaði hvernig markmið
kennslu í einstökum greinum tengdust almennum markmiðum. niðurstaða hans var að í flestum hefðbundnum námsgreinum væru tengslin
afar lausleg.
af menntaheimspekingum sem mér er
kunnugt um að hafi fjallað um tengsl almennra
markmiða við kennslu og skólastarf er White
(1982, 1997, 2009) skeleggasti og skýrmæltasti
talsmaður þeirrar skoðunar að skólastarf skuli
endurskipulagt út frá almennum markmiðum.
White (1997) hefur lýst umbótum á skólum
svo að þær hljóti að hefjast á að skilgreina svo
góð markmið sem vera má og leiða svo af
þeim undirmarkmið og þannig koll af kolli þar
til komið er að einstökum þáttum skólastarfsins. Hann gerir ráð fyrir að út úr þessu komi
skólar mjög frábrugðnir þeim sem nú tíðkast,
enda hefur hann lýst efasemdum um að núgildandi námskrár verði réttlættar með rökum
(White, 2006).
aðrir menntaheimspekingar hafa efast um
að rétt sé að hugsa um almenn markmið á þann
veg að hægt sé að leiða af þeim hvað skuli kennt
eða hvaða greinabundnu markmiðum skuli
stefnt að. einn fremsti menntaheimspekingur
englendinga á síðustu öld, richard s. Peters
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(1973), gerði afar skarplega grein fyrir slíkum
efasemdum og sagði að sum svokölluð almenn
markmið væru ekki markmið í þeim skilningi
að skólaganga væri leið að þeim á sama hátt og
það að fara um borð í strætisvagn er leið til að
komast í vinnuna heldur væru þau háfleyg
aðferð til að lýsa verklagsreglum. Ég skil tal
hans um verklagsreglur svo að greinabundnu
markmiðin sem kennarar vinna að séu ekki
leidd af almennu markmiðunum, eins og White
(1997) kallar eftir, heldur sé unnið að þeim
með samskiptaháttum og verklagi sem samræmist almennu markmiðunum.
Peters (1966, 1973) leit á hefðbundnar
námsgreinar sem kjarna skólastarfsins og taldi
að helsta markmið skóla væri að glæða skilning
nemenda á þeim – sá skilningur væri eftirsóknarverður í sjálfum sér og því þyrfti ekki að
réttlæta kennslu námsgreinanna með tilvísun til
annarra markmiða. White (1982, 1997, 2009)
telur hins vegar að skólastarf eigi einkum að
snúast um almennu markmiðin og það skuli
ráðast af þeim hvað sé kennt, enda séu námsgreinarnar tæki til að ná þeim. Þau almennu
markmið sem White leggur megináherslu á
varða siðferði nemenda, einkum hæfni til að
taka sjálfstæða afstöðu til verðmæta og gilda,
og hæfni til þátttöku í lýðræðissamfélagi
(White, 1982, 2003, 2005).
ef til vill er ein ástæða þess að akker (2003)
og fleirum þykir vandasamt að skýra vensl
almennra markmiða og þess sem kennarar gera
sú að ekki er samkomulag um neinn skilning á
því hvað almennu markmiðin þýða. sumir
hugsa um þau eins og Peters (1973), sumir eins
og White (1982, 1997, 2009) og sumir ef til vill
á einhvern enn annan veg. umræða um tengsl
námsgreina og almennra markmiða hefur fremur lítil verið. nokkrir menntaheimspekingar sem
fjölluðu um þetta efni undir lok síðustu aldar,
eins og John White (1982), ronald Barnett
(1988) og Christopher Winch (1996), töldu
rökræðu um það á byrjunarstigi. mér vitanlega
hefur hún lítið þróast síðan. enn þann dag í dag
eru mikilvægustu kenningarnar um þetta efni
þær sem ég hef hér eignað þeim richard Peters
og John White. Viðhorf þessara tveggja ensku
heimspekinga mynda eins og andstæða póla í
umhugsun um almenn markmið og tengsl þeirra
við námsgreinar og skólastarf. rannsóknir á
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því hvort til sé heppilegur millivegur og hvar
hann geti legið virðast skammt komnar.
í grein sinni, Fjölmenning og sjálfbær þróun
– Lykilatriði skólastarfs eða óþægilegir aðskotahlutir, fjallar ingólfur ásgeir Jóhannesson
(2007) um almenn markmið sem hann kallar
samfagleg viðfangsefni. strax í fyrirsögn greinarinnar stillir ingólfur ásgeir upp tvenns konar
kostum sem líkjast nokkuð þeim andstæðu
pólum sem ég hef lýst. í greininni spyr hann
hvort almenn markmið eigi ekki að vera þungamiðja skólakerfisins. Þeir sem svara þessari
spurningu játandi taka væntanlega undir
sjónarmið af því tagi sem White heldur fram.
Þeir sem líta á námsgreinarnar sem þungamiðju
hugsa hins vegar á svipuðum nótum og Peters.
Við framhaldsskóla er sterk hefð fyrir faggreinamiðuðum námskrám þar sem bóklegar
námsgreinar mynda þungamiðju skólastarfsins
(Carr, 2007; Tye, 2000). rannsókn Hafdísar
ingvarsdóttur (2004) á enskukennurum og
raungreinakennurum við íslenska framhaldsskóla bendir til þess að skilningur þeirra á eigin
starfi ráðist að talsverðu leyti af námsgreininni
sem þeir kenna, þeim þyki vænt um hana og sú
væntumþykja móti starf þeirra. Vísbendingar
eru einnig um að faggreinasjónarmið hafi
veruleg áhrif á starf grunnskólakennara. í grein
sinni, sýn fimm grunnskólakennara á nám og
kennslu í náttúruvísindum, segja meyvant Þórólfsson, allyson macdonald og eggert Lárusson
(2007) t.d. frá rannsókn á kennslu í náttúrufræði
hjá fimm grunnskólakennurum sem leiddi í ljós
að þeir unnu í anda faggreinastefnu. Þessar tvær
íslensku rannsóknir varpa ljósi á hugmyndir
kennara um eigið starf og markmið þess þótt
þær fjalli ekki beinlínis um hugmyndir þeirra
um almenn markmið af því tagi sem lýst er í
Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 1999 og 2004
(menntamálaráðuneytið, 1999, 2004).
Hvað ætli kennarar sem kenna bókleg fög
til stúdentsprófs við íslenska framhaldsskóla
hugsi um þessi almennu markmið? Hvernig
álíta þeir að þau tengist kennslu einstakra
greina? Ég leitaði svara við þessu með viðtölum
við átján framhaldsskólakennara.
Viðmælendur og rannsóknaraðferðir
Ég kaus að ræða við kennara úr þrem greinaflokkum, raungreinum, stærðfræði og sögu.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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ástæðan fyrir því að þessar greinar voru valdar
var einkum sú að Aðalnámskráin frá 1999
(menntamálaráðuneytið) kvað á um meiri breytingar í þeim en öðrum bóklegum greinum sem
ætlað er sambærilegt rými í námskrá svo ætla
mátti að kennarar í þeim hefðu öðrum fremur
endurskoðað áherslur og val á viðfangsefnum.
Úrtakið sem ég valdi var sú gerð af markvissu úrtaki sem stundum er kölluð fræðilegt
úrtak (ritchie, Lewis og elam, 2003). Ég kaus
viðmælendur þannig að ég byrjaði á að velja
fimm skóla, þrjá menntaskóla og tvo fjölbrautaskóla, og hafði þá á sem ólíkustum aldri og með
ólíka sögu. Ég skrifaði skólameisturum þeirra
tölvupóst og bað þá að benda mér á viðmælendur
úr hópi kennara í raungreinum, stærðfræði og
sögu. í öllum tilvikum lét ég þess getið að ég
leitaði eftir viðmælendum sem hefðu um árabil
verið í forystu meðal kennara í sinni grein og
haft áhrif á val á námsefni og áherslur í kennslu.
skólameistararnir brugðust vel við bréfum
mínum og bentu mér á viðmælendur sem ég
hafði samband við í tölvupósti. af þeim fimmtán
kennurum sem skólameistararnir bentu mér á
svöruðu fjórtán og voru fúsir til að ræða við mig.
sögukennararnir sem mér var vísað á voru
allir karlar en raungreinakennararnir voru tvær
konur og þrír karlar og stærðfræðikennararnir
voru þrjár konur og tveir karlar. Til að rétta
örlítið þessa karlaslagsíðu á sögunni hafði ég

samband við stjórnanda í einum skóla til og þar
var mér bent á konu sem kenndi sögu. Ég skrifaði henni og hún féllst á að ræða við mig. einn
viðmælanda hafði ég samband við eftir ábendingu frá formanni Félags raungreinakennara.
Viðmælendur mínir voru nú orðnir sextán að
tölu úr sjö skólum. í lok febrúar 2010 hafði ég
talað við þá alla og var langt kominn með úrvinnslu og greiningu á viðtölunum. í öllum þrem
greinaflokkunum reyndust upplýsingar, hugmyndir og meiningar í síðustu viðtölunum að
miklu leyti endurtekning á því sem fyrri viðmælendur höfðu sagt. Ég hafði því ástæðu til að ætla
að frekari viðtöl væru óþörf, eða með öðrum
orðum að ég væri að nálgast það sem kallað er
mettun (e. saturation) í ritum um eigindlegar
rannsóknaraðferðir (Creswell, 2007). mér fannst
ég þó ekki geta verið viss um þetta því þessir sjö
skólar voru allir nema einn á höfuðborgarsvæðinu
og þeir voru allir fremur stórir. Ég ákvað því að
bæta við tveim viðtölum við kennara í minni
skóla fjarri reykjavík og hringdi í skólameistara
við fjölbrautaskóla úti á landi. Hann benti mér á
viðmælendur sem höfðu verið forystumenn í hópi
sögu- og stærðfræðikennara við skólann um langt
árabil. Þessir síðustu tveir viðmælendur bættu
litlu við þau sjónarmið sem birst höfðu í viðtölum
mínum við hina sextán.
í 1. töflu er gerð grein fyrir viðmælendum.

1. tafla: Viðmælendur
nr. kennslugreinar

Bekkjakerfi eða áfangakerfi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bekkjakerfi
Bekkjakerfi með nokkur einkenni áfangakerfis
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi
Bekkjakerfi
Bekkjakerfi með nokkur einkenni áfangakerfis
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi
Bekkjakerfi
Bekkjakerfi með nokkur einkenni áfangakerfis
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi
áfangakerfi

raungreinar
raungreinar
raungreinar
raungreinar
raungreinar
raungreinar
saga
saga
saga
saga
saga
saga
stærðfræði
stærðfræði
stærðfræði
stærðfræði
stærðfræði
stærðfræði
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Lengd kennsluferils í framhaldsskóla (rúnnuð að 5 árum)
30 ár
20 ár
20 ár
10 ár
15 ár
30 ár
20 ár
20 ár
20 ár
25 ár
40 ár
25 ár
35 ár
20 ár
35 ár
5 ár
15 ár
20 ár
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Ég þekkti aðeins einn af þessum kennurum
fyrir og þau kynni voru ekki náin. Ég hitti hvern
þeirra einu sinni. í upphafi hvers viðtals sagði
ég í stuttu máli hvers konar rannsókn ég væri
að vinna, gerði grein fyrir því að nöfn viðmælenda mundu hvergi birtast né heldur nöfn skólanna og að hljóðritunum yrði eytt að rannsókn
lokinni. Flest viðtölin, eða fimmtán, fóru fram
á vinnustað kennara en þrír viðmælendur buðu
mér heim til sín.
auk gagna úr viðtölum studdist ég við texta
Aðalnámskrár framhaldsskóla (menntamálaráðuneytið 1999, 2004) og eldri Námskrár handa
framhaldsskólum (menntamálaráðuneytið, 1990).
*
Viðtalstæknin sem ég beitti byggðist einkum á
leiðbeiningum í bók eftir Taylor og Bogdan
(1998) og sú ákvörðun að nota opin viðtöl til
að grundvalla almenna kenningu studdist við
aðferðafræðilegar kenningar úr þeirri sömu bók.
Ég hafði einnig hliðsjón af bók eftir kvale og
Brinkmann (2009). Ég reyndi að nota sem
opnastar spurningar og fá kennarana til að
spjalla vítt og breitt um starf sitt. Hér er dæmi
um hvernig ég opnaði umræðu um almenn
markmið í Aðalnámskránni frá 1999:

grundaða kenningu því þegar ég hafði mótað
tilgátur um einstök atriði í viðtölunum beitti ég
aðferðum hefðbundinnar túlkunarfræði þar sem
ég las viðtölin aftur og mátaði tilgáturnar við
textann í heild. Þessari gerð túlkunarfræði hefur
verið skilmerkilega lýst af norska heimspekingnum Dagfinn Føllesdal (1994) og ég notaði
mér greinargerð hans þótt ég styddist einnig
við skrif Hans-georgs gadamer (1981a, 1981b)
sem var fremstur í flokki þeirra sem fjölluðu
um túlkunarfræði með heimspekilegum hætti á
síðustu öld.
í stuttu máli má lýsa vinnubrögðum mínum
svo að í byrjun hafi ég einkum haldið mig við
aðferðir grundaðrar kenningar og notað þær til
að fá hugmyndir um tilgátur. eftir því sem á
leið beitti ég túlkunarfræði meir og meir og
notaði hana til að fínpússa tilgátur mínar og
prófa þær og meta hverjar væru þess virði að
halda í þær og hverjum væri rétt að hafna.
Þegar texti þessarar greinar var næstum
fullunninn sendi ég viðmælendum hann til
skoðunar. Tveir þeirra gerðu athugasemdir við
tilvitnanir í eigin orð eða útleggingar á þeim og
tók ég tillit til þeirra athugasemda.

Ég: ein breytingin sem varð með námskránni 1999
var að menntamálaráðuneytið skilgreindi
almenn markmið og segir í Aðalnámskrá að
þau snerti allar námsgreinar framhaldsskóla
og starfsemi þeirra og þessi almennu markmið
eru til dæmis að nemendur hafi tamið sér
sjálfstæði í hugsun, gagnrýna hugsun, dómgreind, umburðarlyndi, verði færir um að tjá
skoðanir sínar, kunni skil á réttindum og
skyldum einstaklings í lýðræðisþjóðfélagi.
geturðu sagt hvort og þá hvernig þessi listi
hefur áhrif á hvernig þið kennið.
kennari: Þetta er góð spurning … (Úr viðtali við
sögukennara.)

niðurstöður
„Stór hluti þeirra er og hefur verið partur af
góðri sögukennslu“
Ég spurði alla kennarana sem ég talaði við hvort
og þá hvernig þeir ynnu að markmiðum sem
tilgreind eru í almennum hluta Aðalnámskrár
framhaldsskóla. Ég fitjaði ekki upp á þessu
umræðuefni fyrr en talsvert var liðið á viðtal og
yfirleitt í framhaldi af umræðu um kennslu í
einstökum áföngum. Ég reyndi að forðast að
láta spurningar um þetta efni hljóma eins og
þær væru aðalatriði í viðtalinu því ég áleit
mögulegt að kennarar fengju þá á tilfinninguna
að ég væri að hanka þá á að fara ekki eftir námskránni.
í 2. töflu er samantekt um það hvernig
kennararnir svöruðu. sumir höfðu um þetta
nokkuð langt mál en í töflunni er reynt að draga
saman kjarna þess sem hver og einn sagði,
ýmist með endursögn eða beinni tilvitnun.

*
Við frumúrvinnslu viðtalanna fylgdi ég að verulegu leyti aðferðafræði grundaðrar kenningar
eins og henni er lýst af Creswell (2007),
Charmaz (2006) og Bogdan og Biklen (2003).
Þessi aðferðafræði snýst um að nota aðleiðslu
til að leiða almennar niðurstöður af gögnum
sem aflað er með opnum viðtölum.
aðferðafræðin sem ég beitti var spunnin úr
fleiri þáttum en þeim sem kenndir eru við
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2. tafla. Hvað sögðu kennarar um markmiðin í almennum hluta Aðalnámskrár?
nr. kennslugreinar
1
raungreinar
„nei, ég mundi nú ekki segja það að við höfum það til hliðsjónar. en náttúrlega reynum við að kenna nemendum svona mannleg samskipti og vinna
sjálfstætt og svo framvegis.“
2
raungreinar
„Ég veit nú ekki hversu svona markvisst við kannski notum þau“ – kvaðst
þó reyna að nálgast þau með áherslu á að nemendur ynnu sjálfstætt.
3
raungreinar
sagðist lítið horfa til þeirra en samt nálgast sum þeirra með kröfum um
sjálfstæði í vinnubrögðum.
4
raungreinar
Taldi þau mikilvæg og áleit sig vinna að þeim m.a. með því að miðla nemendum þekkingu á umhverfi sínu og efla umhverfisvitund.
5
raungreinar
„Ég held að þau sitji dálítið á hakanum, ég viðurkenni það.“
6
raungreinar
Taldi þau mikilvæg og áleit sig vinna að þeim m.a. með tengingu við
samfélagið og kennslu um stofnanir þess og með því að gera nemendur meðvitaða um umhverfismál.
7
saga
sagðist lítið horfa til þeirra en samt vinna að þeim því sagan væri „ofsalega
góð grein til að kenna fólki einmitt umburðarlyndi, gagnrýni og fleira.“
8
saga
„stór hluti þeirra er bara og hefur verið partur af góðri sögukennslu.“
9
saga
Taldi hluta þeirra innbyggðan í fagið en hafði efasemdir um að kennari ætti
að „ala nemendur upp í einhverjum svona behaviorískum stíl.“
10 saga
sagði áfanga ekki skipulagða út frá almennum markmiðum en að þeim væri
sinnt þegar tækifæri gæfust.
11 saga
Taldi markmið af þessu tagi beinlínis innbyggð í það að kenna sögu.
12 saga
„Öll þessi fallegu markmið falla náttúrlega undir sögu.“ sagði að unnið væri
með þessi markmið í félagsgreinum þótt enginn svona listi væri, enda hefði
það verið gert áður en námskráin kom út.
13 stærðfræði
sagðist nálgast þau með áherslu á nákvæma framsetningu og að efla málkennd
og gagnrýna hugsun, m.a. um hvernig stærðfræði er notuð. nefndi sem
möguleika að ákvæði Aðalnámskrár þýddu að allir kennarar ættu að kenna
gagnrýna hugsun um samfélagið en sagðist ekki gera það.
14 stærðfræði
sagðist vita af þeim en vinna lítið með þau því ekki væri tími til þess, „konkret“ efnisatriði sem ætti að fara yfir samkvæmt námskrá væru það mörg að
kennari gerði ekki annað en fara yfir þau.
15 stærðfræði
sagðist ekki lesa þau mjög nákvæmlega en taldi sig nálgast sum þeirra með
áherslu á sjálfstæð vinnubrögð og gagnrýna hugsun.
16 stærðfræði
sagðist nálgast þau með þjálfun í skipulegri framsetningu og rökfestu.
17 stærðfræði
„Ég veit ekki hversu vel þetta skilar sér inn í áfanga, sko.“ Vildi leggja meiri
áherslu á gagnrýna hugsun en kvaðst annars lítið vinna með þessi markmið.
18 stærðfræði
kvaðst ekki hafa þau í huga í hverri kennslustund, kallaði þau „snakk“ og
sagði að þau næðust „bara með svona eðlilegu skólastarfi, hvort sem það er í
stærðfræði eða öðru.“
svo virtist sem markmiðin í almennum hluta
Aðalnámskrár væru viðmælendum mínum almennt ekki ofarlega í huga og hefðu lítil áhrif á
kennsluna hjá þeim. aðeins tveir töldu kennslu
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í sinni grein beinlínis skipulagða með hliðsjón
af þessum markmiðum. allir nema þrír töldu
sig þó vinna að þeim með einhverjum hætti og
þeir þrír sem skáru sig úr töldu sig vinna að

Tímarit um menntarannsóknir_Layout 1 1/17/11 5:18 PM Page 99

Skilningur framhaldsskólakennara á almennum námsmarkmiðum

hliðstæðum markmiðum sem hefðu almennara
gildi en greinabundin námsmarkmið.
sá eini sem bar því við að ekki væri tími til
að sinna þessum markmiðum var stærðfræðikennari sem sagði að kröfur um mikla yfirferð
efnisatriða stæðu gegn því að keppt væri að
almennum markmiðum. aðrir nefndu ekki að
þau tækju tíma frá yfirferð námsefnis, enda
töldu flestir sig vinna að þeim með því að kenna
námsgreinar sínar fremur en með því að gera
eitthvað til viðbótar við það. ef til vill má þó
skoða ummæli eins sögukennara sem undantekningu frá þessu en í viðtali við hann komu
þessi orðaskipti fyrir:
Ég: Þegar þið skipuleggið kennslu í kjarnaáföngum eða búið til valáfanga, horfið þið þá
á þennan lista?
kennari: nei.
Ég: nei?
kennari: Hann er bara að malla hérna sko (bendir
á höfuð sér) og síðan bara grípur maður
tækifærið þegar eitthvað kemur upp og vinnur
svo með: einhver er með fordóma út í Pólverja
og einhver er útblásinn af ísland-best-í-heimi
og svona, sko, og þá kannski tekur maður það
fyrir. en þetta er ekki skipulegt efni með einhverjum kúrs, sko, sjálfstæði í vinnubrögðum
fimm mínútur, dómgreind korter (hlær). Það
þýðir ekkert að vera að hugsa um það.

Orðalagið „síðan bara grípur maður tækifærið
þegar eitthvað kemur upp“ virtist fela í sér að
siðferðilegt uppeldi væri hluti af starfinu en
þennan hluta yrði að leika af fingrum fram því
ekki væri hægt að sjá fyrir hvenær tækifærin til
að hafa góð áhrif á nemendur kæmu upp.
kennslan var sem sagt skipulögð á forsendum
greinarinnar en innan þess skipulags gáfust
tækifæri til að þjóna almennum markmiðum og
það gat tekið tíma frá áætlaðri yfirferð.
einn stærðfræðikennari tæpti á þeim möguleika að almenn markmið krefðust þess að
kennari gerði eitthvað annað en að kenna á
forsendum fagsins. Þetta kom upp þegar rætt
var um gagnrýna hugsun, sem er eitt af markmiðunum sem tilgreind eru í almennum hluta
Aðalnámskrár. Þessi kennari sagðist leggja
áherslu á að nemendur skildu að stærðfræðileg
líkön sem kæmu heim við veruleikann að
einhverju marki gerðu það ekki endilega að
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öllu leyti og tók dæmi: „Þú getur búið til módel
yfir fólksfjölgun í heiminum og hvað ætlar þú
að láta það duga lengi? Ætlar þú að láta það
duga um aldur og ævi þangað til menn eru
farnir að standa á herðunum hver á öðrum?“
Hann bætti því svo við að e.t.v. væri meiningin
í almennum hluta Aðalnámskrár að öll fög ættu
að kenna gagnrýna hugsun um samfélagið, en
kvaðst sinna því lítt heldur leggja áherslu á
gagnrýna hugsun að svo miklu leyti sem hún
yrði kennd með því að kenna stærðfræði. Það
var eins og þessi viðmælandi minn teldi a.m.k.
mögulegt að almennu markmiðin í námskránni
fælu í sér kröfu um að stærðfræðikennarar gerðu
eitthvað annað en að einbeita sér að stærðfræðinni sem slíkri.
Viðmælendur mínir virtust hallir undir
hugmyndir af svipuðu tagi og ég eigna richard
s. Peters fremur en kenningar af því tagi sem
ég hef eftir John White. með þeim fáu undantekningum sem nefndar hafa verið töluðu
kennararnir eins og þeir þjónuðu almennum
markmiðum með því einu að vinna að greinabundnum markmiðum og án þess að neinn tími
færi í það sérstaklega.
*
Það sjónarmið að námsgreinin væri í sjálfri sér
til þess fallin að þjóna almennum markmiðum
og kennari ynni að þeim með því einu að kenna
á forsendum greinarinnar kom skýrast fram í
máli sögukennaranna. einn mælti fyrir munn
þeirra allra þegar hann sagði: „stór hluti þeirra
er bara og hefur verið partur af góðri sögukennslu.“ Hann virtist ekki telja ástæðu til að
víkja frá hefðbundnum áherslum í kennslu
vegna þessara almennu markmiða því þeim yrði
best náð með því að kenna sögu eins og hún
hefði verið kennd.
Þrír af stærðfræðikennurunum töldu líka að
stærðfræðinám stuðlaði að því að nemendur
næðu hluta þessara almennu markmiða því það
efldi málkennd þeirra, gagnrýna hugsun, skipulega framsetningu eða rökfestu.
Flestir sögðu að sín námsgrein hentaði sérlega vel til að ná einhverjum af hinum almennu
markmiðum. einn stærðfræðikennari taldi þó allt
venjulegt skólastarf til þess fallið að þjóna þeim
og sín grein hefði þar enga sérstöðu. Hann sagði
að þau næðust „bara með svona eðlilegu skólastarfi, hvort sem það er í stærðfræði eða öðru.“
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af þeim sem töldu að kenna þyrfti námsgreinarnar með sérstökum hætti til þess að þjóna
almennu markmiðunum nefndu flestir áherslu
á sjálfstæð vinnubrögð. einnig nefndu sumir að
til að ná almennum markmiðum þyrfti að leggja
áherslu á tiltekin atriði innan námsgreina, til
dæmis töluðu tveir raungreinakennarar um að
kenna nemendum um eigið umhverfi og annar
þeirra sagðist líka leggja áherslu á að tengja
kennsluna stofnunum samfélagsins, en þegar
þeir skýrðu mál sitt nánar var ljóst að þetta tók
engan tíma frá faginu heldur var leið til að
miðla náttúrufræðilegri þekkingu með árangursríkum og eftirminnilegum hætti.
allir viðmælendur létu sér duga að ræða fá
(eitt til þrjú) almenn markmið og enginn kvaðst
hafa farið yfir allan listann í almennum hluta
Aðalnámskrár og mátað við sína kennslu og
sitt fag.
*
Þótt markmiðalistinn í almennum hluta Aðalnámskrár virtist ekki hafa mikil áhrif á starf
viðmælenda minna leiddi frekari samræða um
almenn námsmarkmið í ljós að flestir þeirra
lögðu áherslu á almennt uppeldishlutverk framhaldsskóla þótt nokkur munur væri á hvað þeir
álitu það víðtækt. sumir töluðu eins og það
væri sjálfsagt mál að skólinn kenndi holla lífshætti, góða siði og upplýst viðhorf. einn sagði
t.d. að hann ætti að „búa til víðsýna og réttsýna
einstaklinga.“ sumir voru fáorðir um slík hlutverk skóla en enginn hafnaði þeim beinlínis.
Þau almennu markmið sem flestir nefndu
voru: að auka hæfni nemenda til að skilja fréttir
eða samfélag sitt og umræðu um það (13 af
18); temja nemendum gagnrýna, fræðilega eða
vísindalega hugsun (13 af 18); búa þá undir
háskólanám (11 af 18); opna augu þeirra fyrir
verðmætum eða siðferðilegum gildum af
einhverju tagi (10 af 18); kenna þeim að njóta
fegurðar (5 af 18).
af þeim sem tilgreindu þetta síðastnefnda,
að njóta fegurðar, voru tveir stærðfræðikennarar
sem ræddu um fegurð í stærðfræðinni. einn
sögukennari talaði um að kenna nemendum að
njóta lista með kennslu í menningarsögu. Tveir
náttúrufræðikennarar töluðu um að upplifa
náttúruna eða skynja hvað hún er heillandi og
ég túlka þau ummæli svo að þeir hafi átt við
einhvers konar fagurfræðilegt uppeldi. annar
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þeirra orðaði hugsun sína um þetta efni svona:
„Það veitir okkur svona dýpt og mikla lífsfyllingu að skilja hvað heimurinn er stórkostlegur
og hvað þetta er allt skrítið og við erum á
fleygiferð í gegnum geiminn.“ Hann talaði líka
um stjörnufræði sem góðan undirbúning fyrir
lífið því í henni sæju nemendur hvað veröldin
er stórkostleg. Hinn náttúrufræðikennarinn
ræddi um þröngsýni þeirra sem einblína á
„nytjagildi“ náms og spurði í því sambandi:
„er ekkert lífsleikni nema það sem við getum
gert í kringlunni?“ Hann svaraði spurningunni
sjálfur með því að segja: „mér finnst mikil
lífsleikni að geta farið út og upplifað náttúruna.“
*
almennu markmiðin sem kennararnir nefndu
voru nær undantekningalaust nátengd greinabundnum markmiðum. Flest eða öll markmiðin
sem raungreinakennararnir nefndu voru t.d. af
því tagi að það lá beint við að tengja þau kennslu
í raunvísindum. sem dæmi má taka að fjórir
raungreinakennarar af sex töluðu um það sem
markmið að bæta umhverfisvitund nemenda eða
skilning á náttúruvernd eða umhverfissjónarmiðum. Tveir töluðu um það sem markmið að
nemendur upplifðu náttúruna eða skynjuðu hvað
hún er heillandi. Tveir nefndu skilning á efnum
sem tengjast heilsu eða heilsuvernd. ef til vill
virðast þau markmið að skilja fréttir, sem fjórir
raungreinakennarar nefndu, og hæfni til þátttöku
í umræðu um samfélagsmál, sem tveir þeirra
nefndu, laustengdari við raungreinar. í viðtölunum
voru þessi tengsl þó býsna náin, enda nefndu þeir
þessi markmið þegar talið hafði borist að erfðabreyttu korni, fréttum af mögulegum stökkbreytingum á inflúensuveiru, umhverfismálum eða
orkumálum.
sögukennararnir töluðu um hæfni til að
skilja eigið samfélag og menningu sem almennt
markmið og þrír þeirra nefndu gagnrýna afstöðu
til heimilda eða upplýsinga. einnig nefndu
sumir þeirra gagnrýna hugsun, víðsýni, umburðarlyndi og hæfni til að setja sig í spor
annars fólks og skilja aðra menningu en sína
eigin. Þrír af sex sögukennurum voru með
athyglisverðar pælingar um samband söguþekkingar við sjálfsvitund og sjálfsþekkingu. einn
þeirra sagði til dæmis að það sem mönnum
fyndist vera sín eigin heilbrigða skynsemi væri
gjarna eitthvað sem ætti sér sögulegt upphaf og
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þeir hefðu lært: „margt af því sem við lítum á
sem okkar eigin leið til þess að horfa á heiminn
og þekkja okkur sjálf var í rauninni upphaflega
séð gegnum gleraugu annarra, og við hefðum
gott af að gera okkur grein fyrir því.“
sömu sögu er að segja um stærðfræðikennarana. almennu markmiðin sem þeir ræddu
voru nátengd kennslugreininni. Þeir nefndu til
dæmis hæfni til að setja mál skipulega fram og
af rökfestu eða að læra að upplifa fegurð í
stærðfræðinni.
Það sem hér hefur verið sagt um markmiðin
í almennum hluta Aðalnámskrár og önnur
almenn námsmarkmið má draga saman í stutt
mál á þá leið að almennu markmiðin í námskránni hafi lítil áhrif á starf kennara og þeir
álíti almennt að ekki þurfi að taka neinn tíma
frá námsgreinunum til að þjóna þeim, þau náist
með hefðbundinni kennslu sem leggur áherslu
á fagið, hvort sem það er einhver grein
raunvísinda, stærðfræði eða saga.
Þetta þýðir ekki að kennararnir sem ég talaði
við leggi litla áherslu á alhliða þroska nemenda,
bætt siðferði þeirra eða menntun sem bætir
samfélagið. Þeir virðast einfaldlega álíta að
þessum markmiðum verði náð með því að
leggja rækt við námsgreinarnar: nám á
forsendum þeirra færi nemendum upplýsingu,
menntun eða þroska sem þokar þeim áleiðis að
markmiðum á borð við það að tileinka sér
gagnrýna hugsun eða skilning á samfélaginu.
„Þú sérð alveg glóð í augunum á þeim“
sýn viðmælenda minna á markmið af því tagi
sem tilgreind eru í almennum hluta Aðalnámskrár bendir til þess að faggreinasjónarmið séu
þeim töm. slík sjónarmið birtust víðar en í
hugmyndum um námsmarkmið. Þegar rætt var
um valáfanga og hvað vekti áhuga nemenda
orðuðu flestir kennararnir viðhorf af svipuðu
tagi og lögðu áherslu á gildi fagsins og
forsendur sem eru innbyggðar í það.
kennararnir sem ég talaði við höfðu flestir
mjög frjálsar hendur þegar kom að því að bjóða
upp á valáfanga. en slíkir áfangar eru ekki
kenndir nema nógu margir velji þá svo kennarar
hafa ástæður til að bjóða upp á efni sem þeir
álíta að nemendur hafi áhuga á. Viðfangsefni
kennara í valáföngum gefa því bæði vísbendingu um þeirra eigin menntastefnu og hugmynd-
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ir þeirra um hvað nemendum þykir áhugavert.
af átján viðmælendum lýstu þrettán valáföngum í sínu fagi sem ekki eru skilgreindir í Aðalnámskrá framhaldsskóla. áberandi var að flestir
þessir valáfangar voru fræðilegir og hugsaðir
til þess að auka skilning á innri rökum námsgreinar.
Hjá þrem af sex stærðfræðikennurum voru
kenndir valáfangar sem ekki er lýst í Aðalnámskrá. Þessir áfangar voru línuleg algebra við
tvo skóla, evklíðsk rúmfræði við einn skóla og
þrautalausnir við tvo skóla. einn af þeim sagði
um valáfanga í sínu fagi: „Við erum raunverulega að dýpka stærðfræðina og gerum meiri
kröfur til nemendanna í þessum valáföngum.“
í raungreinum voru fræðilegar áherslur í
valáföngum áberandi eins og í stærðfræðinni.
einn af sex raungreinakennurum bauð þó upp á
umhverfisfræði með siðferðilegum og pólitískum áherslum á að efla umhverfisvitund og einn
raungreinakennari bauð upp á valáfanga með
blönduðum áherslum, en þrír þeirra buðu
eingöngu valáfanga þar sem markið var sett á
fræðilegan skilning á viðfangsefnum sem eru
heillandi á forsendum greinarinnar.
sögukennararnir sex voru allir nema einn
með valáfanga og yfirleitt virtust þeir hugsaðir
til að dýpka skilning á sögunni eða sagnfræðilegum vinnubrögðum og þankagangi. um þetta
er þó erfitt að fullyrða jafnafdráttarlaust og í
tilviki stærðfræðinnar og raungreinanna því hjá
sögukennurum blönduðust saman fleiri sjónarmið en þau sem tengjast beint faggreinastefnu
eða áherslu á sjálfgildi námsgreinar.
*
menntastefna viðmælenda minna birtist líklega
með skýrustum hætti í ummælum þeirra um
áhuga nemenda og hvað vekur hann. Líffræðikennari sagði t.d. frá valgrein þar sem nemendur
kynnast líftækni og vinna með rafdrátt og
skerðiensím og „einangra Dna og svona hitt
og þetta. Þú sérð alveg glóð í augunum á þeim
þegar þau eru að þessu.“
eðlisfræðikennari tjáði svipaða hugsun og
vildi sjá nemendur upplifa undur fræðanna en
bætti við: „Það er rosa erfitt að kveikja þennan
neista, en oft gengur það.“ Báðir þessir kennarar
töluðu eins og það segði sig sjálft að glóðin eða
neistinn kviknaði af því að fást við efni sem er
fræðilega áhugavert.
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010
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Þriðji fulltrúi raunvísindanna orðaði svipað
sjónarmið. Þegar ég spurði hvernig gengi að
vekja áhuga nemenda á efnafræði sagði hann:
„áhuginn kviknar eftir því sem að þau geta
meira og skilja meira.“ Ég túlka þessi ummæli
svo að nemendur fái áhuga við það að öðlast
skilning vegna þess að þá átti þeir sig á að
fagið sé áhugavert og heillandi í sjálfu sér.
enn einn raungreinakennari sagði frá áhuga
nemenda á umræðu um „mini-svarthol“ og
rifjaði í beinu framhaldi af því upp að hann
kenndi eitt sinn stærðfræði þar sem útreikningar
á sköttum voru hluti af námsefninu: „Ég man
ekki eftir neinum nemanda í dagskóla sem hafði
nokkurn áhuga á að vita hvernig tekjuskattar
voru reiknaðir út.“ skilaboðin í máli hans voru
augljóslega þau að nemendum þættu undur
eðlisfræðinnar áhugaverðari en „hagnýt“ viðfangsefni á borð við skatta.
nokkrir stærðfræðikennarar tóku í sama
streng. einn þeirra áleit til dæmis að stærðfræðin sjálf væri áhugaverðari fyrir unglinga en
hagnýting hennar og sagði m.a. að hornaföllin
og algebran í sTÆ103 höfðuðu meira til þeirra
en verslunarreikningur. Þegar rætt var um gildi
námsins sagði þessi sami kennari að stærðfræði
væri „grein í sjálfri sér sem að getur verið
áhugaverð bara vegna þess að hún er svona
lógísk og reynir á hugsunina.“ Hann ræddi líka
um fegurð stærðfræðinnar:
í rúmfræðinni þá er ég nú alltaf að tala um
hvað hitt og þetta sé fallegt. Ég veit ekki hvort
þeim finnst það, en maður vonast til þess að
þau öðlist svona smá fegurðarskyn á rúmfræðilegar sannanir, því að þær eru náttúrlega mjög
glæsilegar.

annar stærðfræðikennari kvaðst fyrir skömmu
hafa reynt að vekja áhuga nemenda á mála- og
félagsfræðabrautum með því að tengja kennsluna
við hagnýt viðfangsefni og komist að því að þeir
vildu frekar fást við algebru en vísitölur:
Ég hélt að þetta væri svona praktískt og hefði
svona meiri tilhöfðun til nemenda að tala um
kaupmátt og verðbólgu og eitthvað svona sem
dynur á fólki en það virðist samt vera þannig
að þeir eru voðalega fegnir núna því nú förum
við aftur í venjulega algebru.
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stærðfræði- og raungreinakennararnir töluðu
um áhuga nemenda á þeim nótum að hann
tendraðist af skilningi á námsgreininni. einn
stærðfræðikennari skar sig þó úr. Hann vildi
leggja áherslu á hagnýtan reikning sem tengdist
daglegu lífi en draga úr fræðilegum áherslum,
t.d. á algebru. Þessi kennari hafði sérstöðu að
því leyti að stór hluti af kennslu hans var í
hægferðaráföngum þar sem ætla mátti að margir
nemendur ættu erfitt með að ná góðum tökum á
efni eins og algebru. Bakgrunnur hans var líka
annar en flestra hinna þar sem hann var upphaflega menntaður sem grunnskólakennari og
hóf starfsferil sinn í gagnfræðaskóla en bætti
síðar við sig stærðfræðinámi fyrir framhaldsskólakennara.
skilningur sögukennara á námsáhuga virtist
svipaður og hjá kennurum í raungreinum og
stærðfræði þótt ummæli þeirra væru um sumt
flóknari og því erfiðara að lýsa viðhorfum þeirra
í stuttu máli. Ég læt hér duga að lýsa einu dæmi
um sjónarmið sögukennara. Það birtist í máli
kennara í skóla þar sem var kennd nokkuð mikil
menningarsaga á málabraut. Þessi kennari sagði
frá námsferð til útlanda með nemendur á lokaári
og lét þess getið að þegar ferðin var farin hefðu
þeir verið búnir að læra talsvert mikið um efnið:
Við fórum þar á ýmis listasöfn og fleira og
vorum að nota það sem þau höfðu verið að
læra og fengum leiðsögn þarna. Og þau nutu
þess svo vel og það var svo margt sem að þau
gátu tengt saman að það var alveg ótrúlegt að
upplifa þetta með nemendum, hvað þau höfðu
virkilega fengið mikið út úr þessu og voru
ánægð með þetta.

áhuginn sem þessi kennari lýsti var áhugi sem
kviknaði af lærdómi og skilningi, eftir að
nemendur höfðu verið leiddir inn í heim námsgreinarinnar.
almennt virtust viðmælendur mínir álíta að
það sem einkum gerði námið áhugavert og
heillandi í augum nemenda væri skilningur á
fræðilegum rökum, hugtökum, kenningum eða
viðfangsefnum. í máli sumra kom fram vantrú á
annars konar áherslum. eðlisfræðikennari ræddi
t.d. um náttúrufræðiáfangana, sem samkvæmt
Aðalnámskránni frá 1999 áttu að vera sameiginlegir öllum bóknámsbrautum, og sagði:
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Þegar þetta var gert með náT-ið á sínum tíma,
þarna um aldamótin, þá var nú einhver áhersla á
að þau þyrftu að skilja til dæmis vatnsaflvirkjanir og eins og þetta leit út fyrst þá fannst
manni eins og þau ættu að skilja hvernig
vatnsaflsvirkjun virkar án þess að þekkja
hugtökin sem eru notuð til að skýra það.
maður var svolítið skeptískur á að þetta
virkaði.

af því sem viðmælendur mínir sögðu um það
hvað gerir nám áhugavert og eftirsóknarvert er
ljóst að þótt þeir hafni ekki almennum
markmiðum telja þeir að greinabundin námsmarkmið hafi gildi í sjálfum sér. í augum þeirra
eru námsgreinarnar ekki fyrst og fremst tæki til
að ná almennum markmiðum og skólastarfið í
heild ekki sett undir þau á þann hátt sem John
White álítur æskilegt. ef til vill er nær lagi að
lýsa viðhorfi þeirra svo að einkum skuli keppt
að greinabundum markmiðum en þó sé rétt að
haga skólastarfinu svo að fleira gott hljótist af
en skilningur á greinunum og þessi viðbótargæði falli æði oft undir almennu markmiðin í
Aðalnámskránni eða eitthvað sem líkist þeim.
Umræða um niðurstöður
„Einhvern veginn þarf að skila hefðinni áfram“
menntastefnan sem birtist í umræðum kennara
um almenn markmið og hvað kveiki áhuga á
námi og geri það eftirsóknarvert minnir um
margt á menntahugsjón sem oft er kennd við
frjálsar listir. Þessi hugsjón á sér langa sögu.
Orðalagið sem notað er til að lýsa henni kemur
fyrir í ritum rómverska stóuspekingsins seneca
sem uppi var fyrir tveim árþúsundum. Hann
ræddi um „artes liberales“ í einu bréfa sinna og
sagði að það væru menntir sem hæfðu frjálsum
mönnum (seneca, 2009).
Þessi stefna hefur átt sér málsvara á ýmsum
tímum. einn af merkustu talsmönnum hennar á
síðustu öld var enski heimspekingurinn michael
Oakeshott. í ritgerðasafni hans um menntaheimspeki (Oakeshott, 1989) er grein frá 1965 sem
heitir Learning and Teaching. Þar ræðir hann
um miðlun vitsmunalegra dygða og segir að til
að kenna nemanda að hugsa þurfi að miðla
þeim og spyr hvernig það sé hægt:
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Hvernig lærir nemandi að hafa opinn hug og
forvitinn, að vera þolinmóður og heiðarlegur í
hugsun, nákvæmur og iðinn, einbeittur og
efagjarn? Hvernig verður hann næmur á
smávægilegan mismun og fær um að skynja
vitsmunalegan glæsileika? Hvaðan fær hann
gáfu til að taka því þegar mál hans er hrakið?
Og með hverjum hætti lærir hann að elska
sannleika og réttlæti þannig að hann sé samt
laus við að vera einstrengingslegur eða
öfgafullur? (Oakeshott, 1989, bls. 60–61).

Oakeshott (1989) bætir svo við að það sé ekki
hægt að kenna þetta sérstaklega heldur aðeins
óbeint, með því að kenna eitthvað annað og
alls konar fög, eins og t.d. smíði, efnafræði eða
latína, dugi til þess séu þau kennd með réttum
hætti.
Talsmenn frjálsra lista hafa alla tíð lagt
áherslu á menntagildi bóklegra námsgreina og
talið að nám í þeim væri eftirsóknarvert í sjálfu
sér en líka mannbætandi og færði nemendum
frelsi með því að efla skynsemi þeirra (stephen,
2009; miller, 2007; Hirst 1972). richard s.
Peters var handgenginn þessari hefð en John
White (2009) hefur andæft henni, enda stangast
hún á við hugmynd hans um að skólinn skuli
endurskipulagður út frá almennum markmiðum.
ummæli kennara um það hvað geri nám
áhugavert, sem frá var sagt í síðasta kafla, minna
um margt á umræðu um sjálfgildi frjálsra lista
og það sem þeir sögðu um almenn markmið fór
býsna nærri því að lýsa námi í raungreinum,
stærðfræði og sögu sem mannbætandi iðju.
allvíða í máli kennaranna kom líka fram að
þeir töldu sig miðla hefð. einn stærðfræðikennarinn sagði hreint út: „einhvern veginn
þarf að skila hefðinni áfram.“ aðrir töluðu um
að verja námsgreinar sínar sem sjálfstæð fög.
aðspurður um viðleitni til að samþætta námsgreinar nú á síðustu tímum sagði einn sögukennarinn sem ég ræddi við til dæmis: „Það er
alltaf verið að reyna að hræra þessu saman, sérstaklega stjórnendur, búa til einhvern bölvaðan
graut.“
nú er vafalaust hæpið að eigna viðmælendum mínum einhverja sameiginlega menntaheimspeki. Orð þeirra lýsa ekki með ótvíræðum
hætti fylgi við kenningar eins og þær sem
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seneca, Oakeshott og aðrir talsmenn frjálsra
lista síðustu tvö árþúsund hafa fært í letur. en
það er samt rétt að halda því til haga að til er

þaulhugsuð heimspekileg réttlæting á menntastefnu sem samræmist a.m.k. flestu sem fram
kom í þeim átján viðtölum sem hér um ræðir.

Viðauki
Markmiðskafli úr almennum hluta Aðalnámskrár frá 2004

Framhaldsskólum ber að sinna öllum nemendum hvernig svo sem undirbúningi þeirra úr
grunnskóla er háttað.
í lögum um framhaldsskóla segir í 2. grein.
Hlutverk framhaldsskóla er að
• stuðla að alhliða þroska nemenda svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í
lýðræðisþjóðfélagi
• búa nemendur undir störf í atvinnulífinu og frekara nám
• efla ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda
• þjálfa nemendur í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun
• kenna nemendum að njóta menningarlegra verðmæta
• hvetja nemendur til stöðugrar þekkingarleitar.
Til þess að framhaldsskólar geti sinnt hlutverki sínu þarf starfsemi þeirra að byggja á
ýmsum og ólíkum þáttum og þeir þurfa að geta mætt margvíslegum kröfum sem til þeirra
eru gerðar. starfsemi skóla þarf líka að vera sveigjanleg svo hægara sé að sinna nýjungum í
skólastarfi.
meginmarkmið framhaldsskóla eru skilgreind í námskrá en þau eru síðan útfærð nánar í
skólanámskrám einstakra skóla.
Við lok náms í framhaldsskóla er stefnt að því að nemendur:
• hafi fengið alhliða menntun sem er við hæfi hvers og eins
• séu undir það búnir að fara í áframhaldandi nám og/eða starf í þjóðfélagi sem er í sífelldri
þróun
• geri sér ljóst að námi lýkur ekki við lok skólagöngu heldur er nauðsynlegt að halda áfram að
afla sér nýrrar þekkingar og reynslu
• hafi fengið góða þekkingu á íslensku samfélagi
• kunni skil á réttindum og skyldum einstaklings í lýðræðisþjóðfélagi
• hafi tamið sér sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum, ábyrgð á eigin námi, öðlast sjálfstraust
og lært að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
• hafi ræktað með sér gagnrýna hugsun, dómgreind og umburðarlyndi
• séu færir um að tjá skoðanir sínar, taka ákvarðanir og séu óhræddir við breytingar í námi og
starfi.
markmið þessi snerta allar námsgreinar framhaldsskóla og starfsemi þeirra. námsgreininni
lífsleikni er ætlað að vinna sérstaklega að ofangreindum markmiðum en ljóst er að þeim
verða ekki gerð skil einungis í einni námsgrein
(menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 8–9).
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abstract
How teachers in secondary schools understand the aims of education
The icelandic National Curriculum Guide for
Upper Secondary Schools, published in 1999,
has a section on general aims based on article 2
of the act on upper secondary schools of
1996. This paper is about how secondary school
teachers think about these general aims and
relate them to the subjects they teach.
From september 2009 till march 2010 i
interviewed 18 teachers of academic subjects
in icelandic secondary schools. Of my interviewees 6 taught natural sciences, 6 mathematics and 6 history. i chose these subject areas
because the 1999 National Curriculum Guide
required teaching within them to deviate more
than other branches from formerly prevailing
traditions.
The teachers i interviewed work in eight
schools, four gymnasia and four comprehensive
schools. They were recommended by their
principals as experienced and successful and
leaders within their peer groups (except for one
who was recommended by the chairman of the
icelandic society of science Teachers). i tried
to cover the spectrum of icelandic secondary
schools by choosing institutions with different
traditions and of different ages.
almost all the teachers i interviewed
considered themselves to be working towards
aims related to democratic citizenship and moral
and intellectual virtues. When i inquired how
they worked towards these general aims most
of them said that the subjects they teach are
especially well fitted to serve or achieve one or
more of the following aims:
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served by teaching natural sciences, mathematics or history in the way required by the
inner logic of these disciplines.
most of the 18 teachers i interviewed expressed ideals or allegiance to educational
policies in accord with the tradition of liberal
education, where learning academic subjects is
seen as:
a) a way to realise one’s best potentialities
and acquire intellectual or moral virtues;
b) an end in itself, rewarding regardless of
practical use.
most of the teachers i interviewed explicitly
endorsed a. They also revealed a predilection
for b. This came to light in various ways, most
clearly when i asked them how they motivate
their students.
most of them claimed that the best way to
motivate students is to emphasise topics that
are theoretically interesting rather than by, for
example, relating the subjects they teach to the
daily life of students or to something that is of
practical concern for them.
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umsagnir um BÆkur

Umsögn um bókina Fjölmenning og skólastarf
í ritstjórn Hönnu Ragnarsdóttur og
Elsu Sigríðar Jónsdóttur
Hermína gunnþórsdóttir
Háskólanum á akureyri

rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum gefur
nú í samvinnu við Háskólaútgáfuna út sitt annað
rit um fjölmenningu. Fyrra ritið, Fjölmenning á
Íslandi, kom út árið 2007. nýju bókinni var
fylgt eftir með málþingi föstudaginn 20. ágúst
síðastliðinn, þar sem erindi voru flutt um stöðu
innflytjenda í íslensku samfélagi og skólum.
sannarlega lofsvert og metnaðarfullt framtak.
Fjölmenningarfræði sem fræðasvið á sér
stutta sögu í íslenskum fræðaheimi, þó svo að
hinir ýmsu þræðir þess hafi lengi verið til umfjöllunar innan annarra fræðasviða, t.d. í félagsfræði, mannfræði og guðfræði. Fræðigreinin
sprettur fram og mótast í samfélögum sem eiga
sér mun lengri fjölmenningarlega sögu en ísland,
sbr. Bretland og Bandaríkin þar sem fræðimenn
leitast við að kryfja fjölmenningarleg nútímasamfélög og leita svara við áleitnum spurningum
er varða grundvöll fjölmenningarsamfélaga. Hér
á íslandi hefur fræðigreinin að mestu mótast
samhliða námi, kennslu og rannsóknum við
námsleiðina fjölmenningarfræði sem kennd er í
framhaldsnámi við menntavísindasvið Hí og við
rannsóknarstofur er tengjast fjölmenningarfræðum. í kjölfarið hefur íslenskum rannsóknum
og skrifum um fjölmenningu fjölgað verulega.
skólastofnanir eru einu stofnanir nútímasamfélaga sem öllum er skylt að sækja hluta af
ævinni. Þrátt fyrir alls kyns lagskiptingu samfélaga og hverfi sem einkennast af ákveðnum
kynþáttum umfram aðra eða uppruna fólks er
skólinn sú stofnun sem endurspeglar best samsetningu og menningu einstakra samfélaga.
undantekningar eru auðvitað til, sbr. stéttskipta
Tímarit um menntarannsóknir, 7. árgangur 2010

einkaskóla og trúarskóla. í bókinni Fjölmenning
og skólastarf er fjallað um ýmsa þætti skólastarfs
út frá sjónarhorni fjölmenningar og það hvernig
samfélagsbreytingar sem einkennast af menningarlegum og trúarlegum fjölbreytileika hafa
kallað á breytingar á skólastarfi.
Bókin skiptist í fjögur þemu: Skólaþróun;
Kennarinn og kennarastarfið; Nemendur og
Fjölskyldur. skiptingin er þess eðlis að efni
bókarinnar ætti að höfða til breiðs hóps innan
menntageirans; starfandi fræðimanna, skólastjóra, kennara og foreldra og ekki síst stefnumótenda. Bókarkápuna prýðir mynd eftir Þórdísi
Þórðardóttur sem ein og sér er ávísun á tilhlökkun og eftirvæntingu. í eftirfarandi samantekt
verður fjallað um hvert þema sem eina heild.
Skólaþróun
Fyrsti hluti bókarinnar hefst á kafla eftir Hönnu
ragnarsdóttur og Börk Hansen sem ber heitið
Fjölmenning og þróun skóla. í þessum kafla
velta höfundar upp grundvallarspurningu sem
varðar stjórnskipulag skóla, þ.e. hvort þörf er á
því að breyta stjórnunarháttum skóla til þess að
koma til móts við fjölmenningarlegt samfélag.
kaflinn er afar gagnleg lesning fyrir stjórnendur
menntastofnana því hér er fjallað um viðfangsefni sem eru ofarlega á baugi í íslenskri umræðu
um skólaþróun þó svo að þau hafi fram til þessa
ekki beinlínis verið tengd við umræðu um fjölmenningarlega menntun. Hér er vísað til fræðimanna sem telja að eitt meginverkefni skóla
sem endurspegla fjölbreytta hópa nemenda,
kennara og starfsfólks sé að byggja á jafnrétti í
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öllu skólastarfi, hafa vakandi auga fyrir hvers
konar mismunun og leggja áherslu á gagnkvæma virðingu og virka þátttöku allra.
í grein Bergþóru kristjánsdóttur og Hönnu
ragnarsdóttur, Jafnrétti, fjölmenning og námskrár, er fjallað um viðkvæmt og afar pólitískt
mál sem er spurningin um það hvort menntunarmöguleikar tvítyngdra nemenda í Danmörku og
á íslandi séu nægilega vel tryggðir í námskrám
og hvort þessir nemendur njóti jafngildra
réttinda í skólakerfinu á við aðra nemendur.
athyglisverð niðurstaða þeirra af samanburði
dönsku og íslensku námskránna er sú hugsun
sem fram kemur að skilgreina börn af erlendum
uppruna sem „annars konar“ sem setur þau
sjálfkrafa í þá stöðu að litið er á þau sem „eitthvað annað“ í samanburði við viðmið um
meirihluta nemenda.
samanburður Þórodds Helgasonar á fjölmenningarlegum grunnskólum á íslandi, í Danmörku og í skotlandi sýnir að skólarnir þrír
eiga meira en minna sameiginlegt hvað varðar
fjölmenningarleg einkenni, s.s. virðingu fyrir
mannréttindum, foreldrasamstarf og kennsluaðferðir. nálgun og útfærsla á einstökum þáttum
er þó ólík, t.d. varðandi grundvallaratriði eins
og móðurmálskennslu og hvernig staðið er að
móttöku nýrra nemenda.
Kennarinn og kennarastarfið
grein samúels Lefevers og ingu karlsdóttur er
greinargott fræðilegt yfirlit um máltileinkun og
tengd atriði sem kennurum barna af erlendum
uppruna er nauðsynlegt að kunna skil á. Því
miður gefa niðurstöður íslenskra rannsókna
margar hverjar til kynna að kennara skorti
þekkingu á þessum málaflokki og því er hér
þarft og gagnlegt efni á ferðinni sem ætti að
nýtast kennurum á öllum skólastigum.
rannsóknir rannsóknarstofu í fjölmenningarfræðum hafa einkum snúið að nemendum,
námi þeirra og aðstæðum. Þær og aðrar slíkar
sýna hins vegar að þörf er á að rannsaka betur
starfsmannahópa menntastofnana, ekki síst
hvaða áhrif það hefur á nemendur ef mikils
misræmis gætir í samsetningu kennarahópsins
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hvað varðar menningarlegan og mállegan
bakgrunn. Tvær greinanna í þessum hluta,
Skólamenning og fjölbreyttir starfsmannahópar
í leikskólum, eftir Hönnu ragnarsdóttur og Hildi
Blöndal, og Erlendir kennarar í grunnskólum á
Íslandi, eftir Björk Helle Lassen, fjalla um þetta
lítt rannsakaða svið, hérlendis a.m.k. mikilvægur liður í allri skólaþróun er að virkja þann
mannauð sem býr í starfsfólki skólanna, ekki
síst þegar kemur að afmarkaðri reynslu og þekkingu á tungumálum, menningu og trúarbrögðum
öðrum en þeim sem meirihluta nemenda og
kennara er töm.
nemendur
í þessum bókarhluta er sjónarhorninu beint að
nemendum sjálfum, reynslu þeirra, þörfum og
aðstæðum. Til þess að nám geti farið fram þurfa
ákveðnar forsendur, námslegar sem félagslegar,
að vera til staðar. nemendum þarf meðal annars
að líða vel og upplifa öryggi, kennarinn þarf að
búa yfir þekkingu og færni til að gera námið
merkingarbært fyrir nemendur og nemendur
þurfa að finna fyrir hvatningu og stuðningi frá
skólasamfélaginu og heimilinu. segja má að
þessar forsendur hefjist í annað veldi þegar um
nemendur af erlendum uppruna er að ræða. Þess
vegna er kennurum mikilvægt að kunna skil á
helstu áhersluþáttum í fjölmenningarlegri
menntun. íslenskar rannsóknir hafa því miður
sýnt fram á hið gagnstæða.1 Fyrri kaflarnir tveir,
í þessum efnishluta, Kennsla í fjölbreyttum
nemendahópi, eftir Hafdísi guðjónsdóttur og
Jóhönnu karlsdóttur, og Námsefni og kennsluhættir, eftir Hönnu ragnarsdóttur og kristínu
Loftsdóttur, fjalla annars vegar um kennslufræðilega nálgun með áherslu á fjölmenningu
og hins vegar um mikilvægi þess að námsefni
hafi menningarlega samsvörum við samsetningu
nemendahópsins. Báðir þessir kaflar eru
nauðsynlegt lesefni starfandi kennurum sem og
kennaranemum sem vilja efla færni sína og
þekkingu á fjölmenningarlegri menntun.
síðasti kaflinn í þessum hluta, Þriðjumenningarbörn, eftir Hildi Blöndal, fjallar um skilgreindan hóp nemenda sem fram til þessa hefur

1 sjá t.d. kristín aðalsteinsdóttir, guðmundur engilbertsson og ragnheiður gunnbjörnsdóttir.(2007).
Fjölmenningarleg kennsla í manitoba í kanada, í noregi og á íslandi. Tímarit um menntarannsóknir, 4, 137156.
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litla sem enga athygli fengið í íslenska skólakerfinu. Þessi hópur er svokölluð þriðjumenningarbörn en það eru börn sem hafa verið búsett
erlendis með foreldrum sínum og snúið til baka
til heimalandsins. niðurstöður rannsóknar
Hildar benda til þess að umræddum hópi nemenda sé lítill gaumur gefinn, þó að þau séu að
sumu leyti í sambærilegum sporum og nemendur af erlendum uppruna hvað varðar aðlögun
að nýjum skóla og námsaðstæðum og menningu.
Fjölskyldan
síðasti hluti bókarinnar fjallar um fjölskyldur
og er það bæði hagnýt og táknræn uppsetning
því þegar öllu er á botninn hvolft er það
fjölskyldan – bakland nemandans – sem ræður
úrslitum um svo margt í lífi barna sem nemenda. gríðarlegar samfélagsbreytingar á síðustu
öld hafa haft áhrif á hugmyndir okkar um
fjölskylduna og fjölskylduhugtakið. í tiltölulega
einsleitu samfélagi, eins og ísland er, þarf
skólinn ekki síður en samfélagið allt að endurskoða viðhorf sín til hugmynda um fjölskylduna. í fyrsta kafla þessa hluta gerir elsa
sigríður Jónsdóttir góða grein fyrir margbreytileika fjölskyldunnar og mikilvægi þess að
skólar miði samstarf sitt við þá staðreynd að
fjölskyldur eru síður en svo stöðluð eining. í
þeim tilvikum þegar foreldrar og börn eru af
erlendum uppruna og tala ekki tungumálið í
dvalarlandinu skipta viðbrögð skólakerfisins
höfuðmáli. í grein Hilmars sigurjónssonar og
Barkar Hansen um samskipti grunnskóla og
foreldra erlendra barna er getið um áhugaverða
rannsókn á þessu sviði sem gerð var í tveimur
grunnskólum á austfjörðum. sú reynsla sem
samfélagið – og þar með skólarnir – á austfjörðum hefur viðað að sér á fyrsta áratug þessarar aldar í kjölfar uppbyggingar stóriðju á
svæðinu er afar dýrmæt öðrum íslenskum
skólum. ástæða er til þess að hvetja íslenska
skóla til þess að leita sér þekkingar þar sem
séríslensk reynsla hefur orðið til.
grein Birnu arnbjörnsdóttur, Skólar og
fjölskyldur sem málsamfélög, gefur einstaka
innsýn í reynslu tvítyngdrar fjölskyldu af
máltöku nýs tungumáls og viðleitni foreldranna
til að viðhalda virku tvítyngi. Hér er á ferðinni
gagnlegt og aðgengilegt efni fyrir kennara sem
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Hermína Gunnþórsdóttir

vilja setja sig í inn í annarsmálsfræði af sjónarhóli foreldra og barna.
Lokagreinin í þessum hluta, eftir elsu sigríði Jónsdóttur og Hönnu ragnarsdóttur, fjallar
um niðurstöður langtímarannsóknar á högum,
aðbúnaði og aðlögun ættleiddra barna og fjölskyldna þeirra á íslandi. Ætla má að ættleidd
börn séu álíka hulinn nemendahópur og þriðjumenningarbörn hvað varðar vitund kennara um
margþættan bakgrunn þeirra og reynslu. Þó að
þau alist upp á íslandi, nánast frá fyrstu tíð,
eiga þessi börn sér fortíð, sögulega og menningarlega, sem getur haft áhrif á aðlögun þeirra
að skóla og samfélagi
Helsti galli bókarinnar er skortur á markvissari tengingu við önnur ámóta fræðasvið,
kenningar og hugmyndir. í þessu sambandi má
til dæmis nefna fjölgreindarkenningu gardners
og hugmyndir um skóla án aðgreiningar sem
þó er lítillega fjallað um í afmörkuðu samhengi.
slík tenging myndi skerpa enn frekar á ákveðinni heildarsýn og draga úr hættunni á að
ákveðin fræðasvið sinni sérstökum hópi nemenda umfram aðra. einnig hefði verið æskilegt
að tengja fjölmenningarlega umfjöllun sem og
niðurstöður rannsókna mun skýrar við þróun
og breytingar á íslenskri menntastefnu.
mikill ávinningur er að íslensku efni af
þessum toga, m.a. í því skyni að efla fræðilega
umræðu um fjölmenningarfræði sem vaxandi
svið innan menntunarfræðanna og ekki síst til
að auðvelda starfsfólki innan menntakerfisins
að tileinka sér orð og hugtök á fræðasviðinu.
Hanna ragnarsdóttir og elsa sigríður Jónsdóttir
(ritstjórar). (2010). Fjölmenning og skólastarf.
reykjavík: rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum: Háskólaútgáfan. isBn: 978-9979-54872-0.
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Umsögn um bókina The self and its emotions
eftir Kristján Kristjánsson
sigurður J. grétarsson
Háskóla íslands, sálfræðideild

rannsóknir í menntavísindum hafa dafnað á
íslandi á síðustu áratugum. efling háskóla og
rannsóknarstofnana á sviðinu og aukin fagmennska hefur haldist í hendur við kröfur
íslensks samfélags um haldbærar rannsóknir.
en þó að margir sprotar hafi komið í ljós er
varla hægt að segja að íslensk hefð í þessum
efnum hafi mótast. Jafnvel má segja að einyrkjafjölbreytni einkenni íslenskar rannsóknir á
uppeldi, menntun og þroska. Það er ekki vondur
heimur þar sem allir rækta garðinn sinn; sumir
segðu að allt sé í allrabesta lagi. en ókostir
fylgja ræktunarsamfélagi sem er bæði fjölskrúðugt og fámennt. Hver og einn einyrki rannsakar
kvæmi sín og afbrigði og þegar vel gengur
stendur hann í bréfaskriftum við útlönd. en
aðhald sem fæst af sameiginlegum verkefnum
og markmiðum verður útundan ef innlenda samstarfið snýst meira um samræmingu punktakerfa
en um efnisatriði. Hvaða stefnu eiga íslendingar
að fylgja í skóla- og uppeldismálum? Hvert er
hlutverk rannsókna í að svara því? Þetta er
kannski skrýtin byrjun á stuttri umsögn um bók.
Hún er svona af því að ég held að bókin The
self and its emotions eftir kristján kristjánsson
prófessor sé mjög athyglisverð fyrir íslenskt
fræðasamfélag. Hún er ekki bara óvenjugóð
fræðibók, heldur líka mögulegur vísir að
einbeittri og gagnlegri samræðu um uppeldisog menntamál.
ef ritdómari verður að koma að verkefni
sínu úr óvilhallri fjarlægð er sá sem hér hamrar
á lykla sennilega vanhæfur til að dæma um
þessa bók. Ég las nefnilega hluta hennar í
handriti og hef líka átt dálítið yfirdeildarmúrasamstarf við höfundinn um námskeið um efni

hennar. en á móti því vanhæfi kemur að ég hef
haft drjúgan tíma til að kynna mér bókina og
hugsa um efni hennar. Og kannski er það ágætt.
Það tekur tíma að lesa þessa bók.
eins og nafnið gefur til kynna er The self
and its emotions umfjöllun um sjálf og tengsl
þess við tilfinningalíf. meginatriði þeirrar
kenningar er að sjálf sé hvorki félagsleg né
fræðileg hugsmíð heldur raunverulegt fyrirbæri.
í því ljósi á að umgangast það í dagsins önn og
rannsaka það. sjálfið byggist á tilfinningum eða
geðshræringum fremur en vitsmunum og drifkraftur tilfinninganna beinist að margbrotnum
siðferðisviðmiðum, ekki bara afstæðri sældarhyggju, bældum kvíðahnútum eða einföldum
formúlum um jákvætt og neikvætt. kristján
heldur þannig fram kenningu sem má heita
nýstárleg í nútímafélags- og uppeldisvísindum.
Það væri vel hægt að halda því fram að
grundvallarefni kenningar hans – sjálf, tilfinning
og siðferði – hljóti að vera meginatriði í kenningum um uppeldi og menntun. Og það mætti
skrifa allþykka ritgerð, að minnsta kosti meistararitgerð, um það hve þessi umræðuefni eiga
sér erfiða sögu í rannsóknum og hagnýtingu.
enginn neitar mikilvægi tilfinningalífs í mótun
hegðunar. en samt er eins og rannsóknir á því
snúist enn um að finna hagstæða byrjunarreiti.
rannsóknir á sjálfi hafa blómstrað á síðustu
áratugum – en enn flaksast umræðan öfganna á
milli, þeirra sem telja sjálf og sjálfsskýringar
upphaf og endi allrar uppeldisstefnu og hinna
sem vilja sem minnst af því vita. rannsóknir á
siðferðisþroska eru að sama skapi miklar að
vöxtum og niðurstöðum en mega enn kljást við
tengslin við veruleikann sjálfan – einkum
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samband raunvísra gagna við boðandi fræði.
nú er bók kristjáns hvorki allsherjar- né
skyndilausn á þessum margfalda vanda. en hún
bendir á mögulegan hugsunarhátt til að taka
skynsamlega á honum. Bókin er tæplega 300
blaðsíðna rökræða um kenningu um sjálfið.
kenningin er fyrst byggð upp og síðan prófuð í
nokkrum raundæmum. rökræðan er í grunninn
heimspekileg, flétta af beitingu hugmynda og
sögu þeirra. Það er sannfærandi og fræðandi
lestur. Og það sem mér þótti allrabest: kallaðar
eru til umræðunnar rannsóknaniðurstöður úr
sálfræði og félagsvísindum, prófaðar og felldar
að rökfærslunni. umfjöllun bókarinnar um sögu
rannsókna á sjálfi, sjálfsáliti og sjálfstrausti gæti
til dæmis staðið sem sjálfstætt yfirlit yfir efnið
en er auðvitað líka mikilvæg í kenningasmíðinni
sjálfri. eins og höfundur bendir á er það því
miður algengt að heimspekingar og sálfræðingar
tali hver fram hjá öðrum þó að fjallað sé um
sameiginlegt, sammannlegt efni. Þess vegna er
svona bók, þar sem fléttast saman sterkur þráður
í hugmyndasögu, heimspekileg rökfærsla og
skynsamleg umræða um sálfræðilegar rannsóknaniðurstöður, sjaldgæft gleðiefni.
efni bókarinnar er alþjóðlegt og fyrir alþjóðlegt fræðasamfélag. Það er því ekki beinlínis
sprottið úr íslensku samfélagi. en höfundurinn
er íslenskur og hefur verið örlátur á umfjöllun
um uppeldi og menntun á íslensku. Þar hefur
hann bæði skrifað bækur og greinar um málefni
sem sprottin eru úr íslensku skólastarfi og það
er auðvelt að sjá samhljóm með því efni og
efni þessarar bókar. Ég held því fram að bókin
eigi margvíslegt erindi við íslenskt fræðasamfélag, ekki síst við mótun heildstæðra hugmynda um grundvallaratriði í uppeldi og
menntun.
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kenningar kristjáns leggja til hugsunarhátt
til að ræða um, og stundum jafnvel að afgreiða,
alls konar aldrað víglínusuð. kenning hans er
gagnrýnin á flatneskjulega hlutlægnishyggju
jafnt sem grunnfærna hugsmíðahyggju. Hún
byggir upp gagnrýna umræðu um þann eilífðarvanda sem vaknar við tengsl fræða og boðandi stefnu. Hún er vel byggð heimspekilega
en felur hvorki í sér tortryggni né trúgirni andspænis góðum rannsóknum. Og hún er margvíslega hagnýt og jarðbundin og gerir þá hiklausu
kröfu að fræði eigi að ganga upp í veruleikanum
en geti ekki skákað í því fræðaskjóli að vera
ekki tilbúin til hagnýtingar. kenning sem vit er
í verður að standast veruleikann, ekki bara
fræðileg álagspróf.
Við íslendingar eru þekktir fyrir átaksverkefni, sem spekingar segja að stafi af hugsunarhætti safnara og hirðingja, sjómanna og
fjárbænda: að þeysa yfir sjó og land að bjarga
verðmætum, fiskafla, heyjum og eggjum en
dotta þess á milli í draumnum um það sem er
best í heimi. Þessi hneigð á við í uppeldis- og
menntamálum jafnt og öðrum. Ég held það væri
fyrirtaksátak ef íslenskir uppeldis- og menntavísindamenn læsu bók kristjáns, ræddu um
hana, kenndu um hana og tækju afstöðu til þess
sem hún hefur fram að færa. Bókin er ekki
einnar lausnar bók – hún býður ekki upp á
snjallt átak í uppeldismálum þjóðar. en hún
gæti lagt lóð á þá vogarskál sem eflir samvisku
og skilning á mikilvægum sviðum mennta- og
uppeldisfræða á íslandi.
kristján kristjánsson. (2010). The self and its
emotions. Cambridge university Press. isBn:
978-0-521-11478-3
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leiðbeiningar til greinahöfunda
Reglur ritstjórnar
Tímarit um menntarannsóknir er vettvangur fyrir fræðilega umræðu um menntarannsóknir á íslandi.
Þær kröfur eru gerðar til greinahöfunda að þeir lúti viðteknum venjum um fræðilega framsetningu
efnis og vísindaleg vinnubrögð og vandaðan frágang.
Öllum er heimilt að senda efni í ritið. allt efni sem tengist menntun og rannsóknum á
málum með einum eða öðrum hætti metur ritstjórn og skoðar með tilliti til útgáfu.

mennta-

meginregla er að innsendar greinar hafi ekki birst annars staðar. undantekning er gerð frá þessari
reglu ef ritstjórn telur greinar sem birst hafa í viðurkenndum erlendum fagtímaritum eftirsóknarverðar til birtingar á íslensku.
Fyrsti höfundur greinar er talinn aðalhöfundur hennar og ber ábyrgð á samskiptum við ritstjóra og
væntanlega lesendur.
greinar geta verið hvort sem er á íslensku eða ensku. ef grein er á íslensku er áhersla lögð á að öll
fræðiheiti séu á íslensku og að málfar og framsetning efnis sé samkvæmt íslenskum málvenjum.
ákvörðun um birtingu greina byggist á faglegri umsögn a.m.k. tveggja ritrýna um gæði rannsóknar
eða fræðilegrar greinar og viðbrögðum höfundar við athugasemdum.
umsögn fylgir jafnframt ákvörðun um birtingu eða synjun. í vissum tilvikum getur grein verið
samþykkt með fyrirvara um að brugðist sé við faglegum ábendingum. Þegar greinarhöfundur hefur
brugðist við athugasemdum skal hann gera grein fyrir viðbrögðum sínum í fylgibréfi með greininni.
Þá er grein hans lesin yfir að nýju og honum sendar nýjar ábendingar, fyrri ábendingar ítrekaðar
eða hann látinn vita að grein hans sé endanlega samþykkt með áorðnum breytingum.
greinum sem ekki standast kröfur um framsetningu og efnistök hafnar ritstjórn hvort sem um er að
ræða innsendar greinar eða greinar sem fólki hefur verið boðið að skrifa í blaðið.
Höfundur ber endanlega ábyrgð á lokapróförk. ritstjórn áskilur sér þó rétt til að breyta orðalagi eða
stafsetningu ef nauðsyn krefur við lokafrágang ritsins.
skilafrestur efnis í tímaritið er 1. maí ár hvert. Handrit sendist ritstjóra (sjá http://www.fum.is).
Framsetning efnis
1. Handritum skal skila í rafrænu formi til ritstjóra. Þau skulu vera unnin í Word með leturgerð
Times new roman 12 punkta. Línubil skal vera tvöfalt og jafnað til vinstri. Fyrirsagnir skulu vera í
Times new roman 14 punkta og aðeins jafnaðar til vinstri. Lengd handrits skal vera að hámarki
9000 orð (um 25 bls.). að öðru leyti skal fylgja útgáfureglum aPa1.
2. nauðsynlegt er að höfundar gefi til kynna í handriti hvar þeir vilja að töflur og myndir séu
staðsettar í texta. sérstök athygli er vakin á því að vitna skal til skírnar- og föðurnafns íslensks
höfundar en ekki föðurnafns eingöngu eins og gildir um erlenda höfunda. Jafnframt skal raða
íslenskum höfundum í heimildaskrá samkvæmt skírnarnafni þeirra.
3. í greinum á íslensku er ætlast til þess að beinar tilvitnanir úr erlendum tungumálum séu þýddar á
íslensku.
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4. Höfundum er bent á að geta þess í neðanmálsgrein ef greinin er byggð á prófritgerð höfundar
eða ef vinnan við verkefnið hefur hlotið styrki.
5. myndum sem höfundar vilja birta í greinum sínum skal skila án texta. sá texti sem höfundur vill
að standi við mynd, ásamt númeri myndar, fylgi myndinni. myndum og gröfum skal skila sér með
greinum á e-u eftirtalinna forma: TiFF, JPeg, giFF eða PDF.
6. stafabil í texta eiga aldrei að vera fleiri en eitt. Þegar þau þurfa að vera fleiri (t.d. við töflugerð)
skal nota dálkalykil á lyklaborði.
7. greinum á íslensku skal fylgja ágrip sem er um 300 orð að lengd. Þeim skal og fylgja ágrip á
ensku (abstract) sem er um 600 orð að lengd. Því má skipta í undirkafla. greinum á ensku skal
fylgja ágrip á ensku sem er um 300 orð að lengd og ágrip á íslensku sem er um 600 orð að lengd.
8. Öllum greinum skal fylgja um 60 orða texti undir fyrirsögninni „Hagnýtt gildi“. Þar skulu
höfundar tilgreina á hvern hátt greinin gæti nýst í stefnumótun eða starfi á vettvangi menntamála.
9. Öllum greinum skal fylgja texti um höfundana á íslensku og ensku (60–70 orð á hvoru máli). Þar
skal tilgreina menntun höfunda og núverandi starf. einnig skal geta um rannsóknarsvið þeirra og
netfang. Heiti greinar skal fylgja á ensku. nöfnum höfunda skal fylgja heiti þeirrar stofnunar sem
þeir starfa hjá á íslensku og ensku.

guidelines for contributors
Rules set by the editorial committee
Journal of educational research (iceland) is published once annually in november. its purpose is
to serve as a venue for scholarly discussion about educational research in iceland.
The journal accepts manuscripts of scholarly nature in icelandic or english reporting research
results or discussing issues of value for education in a broad sense and from a variety of theoretical
perspectives.
manuscripts should be original in the sense that they should not have been published elsewhere.
First author is considered to be the primary author and is responsible for the article and for
corresponding with the journal editor and with readers.
manuscripts are reviewed by at least two independent experts in a double-blind process where the
identity of the author is unknown to the reviewer and vice versa.
The editorial board bases its decision about the publication of an article on reviewers’ comments and
authors’ reactions to these. manuscripts that do not correspond to the published criteria are rejected.
Deadline for submission of manuscripts is may 1st. manuscripts are submitted to the editor (see
http://www.fum.is)
Preparation of the manuscript
manuscripts are 9000 words (25 pp.) maximum.
They are prepared in Word with Times new roman font, 12p with double line spacing and justified
left. Only one space after full stop/ period. Headings are in 12p Times new roman, justified left.
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manuscripts should conform to the aPa style (Publication manual of the american Psychological
association, (6th ed. 2010).
icelandic author names should be referred to by forenames and surnames and their forenames used
for ordering in a list of references.
Figures and tables to appear in the article should be submitted without a legend but the legend
submitted separately marked with the number of the figure or table. authors should indicate clearly
where they want figures and tables to be inserted in the manuscript. Figures and tables are to be
delivered as separete files in one of the following formats: TiFF, JPeg, giFF or PDF.
authors are asked to indicate in an author note if the work is based on a university assignment or if
it has been completed with the support of a grant.
manuscripts should have only the name of the author and the title of the article on the front page. On
page 2 there is the title and an abstract of max. 300 words. On page 3 the article starts. at the end of
the article, before the list of references, there is an abstract of max. 600 words in icelandic (the
reverse applies to articles in icelandic: 300 word abstract in icelandic and 600 word in english).
accompanying the manuscript should be a 60 word text entitled “Practical value” where the
author(s) explain how the content could be utilised for policy making or for improving educational
practice.
The author(s) should submit a text of 60-70 words in english and a similar one in icelandic, where
their education and present employment is detailed. also information about their research area and
e-mail account(s). The text shall be headed by their names followed by the name(s) of their
employing institution(s) in english and icelandic.
Criteria for review
reviewers are asked to keep the following main criteria in mind while reviewing a manuscript of
an article.
Originality. is the article original and interesting enough for it to be published? What does it add to
present knowledge? Has the same work been reported elsewhere?
Presentation. Does the article conform to the policy of the journal to publish only good scholarly
work? Does it satisfy the formal criteria of presentation? Does description, structure and theoretical
clarity contribute to an accessible and interesting article for the readers of the journal?
Use of references. if the article is based on previous research are these presented in a satisfactory
manner? are critical studies omitted?
Ethical issues. evidence or suspicion of plagiarism, falsification of data, lack of respect or breach
of confidentiality towards research participants should be reported.
1

miðað er við reglur aPa í framsetningu efnis, tilvitnana, tilvísana og heimildaskrár. Þær má finna t.d. í
gagnfræðakveri handa háskólanemum (2007) sem Háskólaútgáfan gefur út, Publication manual of the
american Psychological association (6. útgáfu 2010) og fleiri ritum t.d. Handbók sálfræðiritsins (1995)
sem sálfræðingafélag íslands gefur út.
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