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Inngangur
Að teknu tilliti til þeirrar styrksveitingar sem fékkst frá ráðuneyti menntamála vegna innleiðingar
nýrra framhaldsskólalaga urðu verkefni vinnuhópa að skoða einstakar brautir/námsleiðir og setja
fram hugmyndir um þróun þeirra í takt við ný lög í stað þess að kafa dýpra og fara í gerð
áfangalýsinga og nánari útfærslu námsbrauta. Þó höfðu tveir hópar það verkefni að skoða einstaka
áfanga en það voru áfangar sem tengjast lykilhæfniþáttum ráðuneytis. Verklýsing vinnuhópa má
finna með hverju verkefni. Vinnuhóparnir komust ekki allir á leiðarenda en í þessari skýrslu má sjá
stöðu vinnunnar eins og hún lítur út í dag.

Stöðu verkefnastjóra var skipt milli tveggja aðila og hvor um sig var í 50% starfshlutfalli á haustönn
2009 og samtals í um 50% starfshlutfalli á vorönn 2010. Verkefnastjórar voru Anton Már Gylfason og
Guðrún Ragnarsdóttir.

Leitast var við að veita sem flestum kennurum og stjórnendum tækifæri til að koma að þeirri vinnu
sem fram fór vegna innleiðingarinnar. Alls munu um þrír fjórðu hlutar fastráðinna kennara hafa
komið að verkinu með einum eða öðrum hætti. Hér fyrir neðan má sjá hlutverkaskrá sem samin var
fyrir þá hópa og einstaklinga sem komu að stjórn verkefnisins.

Hlutverkaskrá vegna innleiðingar nýrra laga um framhaldsskóla í BHS
Hlutverk stýrihóps
Meginverkefni stýrihópsins er samhæfing, heildarsýn og stefnumótun m.t.t.
hugmyndafræði laganna og markmiða breytinganna auk þess að vera til ráðgjafar og
stuðnings vinnuhópum. Stjórnendur sem sækja reglulega kennslustjórafundi mynda
bakhóp fyrir stýrihópinn.

Hlutverk skólameistara/aðst. skólameistara
Stefnumótun
Yfirumsjón fjármála
Fagleg ábyrgð
Sitja í stýrihóp

Hlutverk verkefnisstjóra
Fundarstjórn á fundum vinnuhópa
Umsjón og framkvæmd starfsdaga
Sitja í stýrihóp
Sitja kennslustjórafundi
Öflun grunnupplýsinga:
- Inna
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- Ráðuneyti
- Hagstofa
- Fræðileg greinar/bókmenntir
Sitja námskeið sem tengjast nýjum lögum
Samskipti við ráðgjafa
Skýrslugerð
- vegna starfsdaga
- vinnuhópa
- stýrihóps
- regluleg úttekt á stöðu og stefnu verkefnisins
Samræming
Samskipti og samvinna við aðra framhaldsskóla
Samskipti við ráðuneyti
Samráð við háskólastigið

Hlutverk tengiliðar við starfendarannsóknir
Styrkja fræðilegan grunn verkefnisins
Stuðla að því að kostir starfendarannsókna nýtist sem best í innleiðingarferlinu
Styðja þátttakendur í því rannsóknar- og matsferli sem fram fer samhliða innleiðingu
nýrra laga

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa
Styrkja fræðilegan grunn verkefnisins
Tengja stoðdeildir skólans við verkefnið
Gæta hagsmuna ólíkra nemendahópa

Hlutverk bakhóps
Rýna í og gera athugasemdir við þau gögn sem verða til í innleiðingarferlinu
Gæta þess að jafnræði sé milli deilda/sviða
Gæta hagsmuna sinna deilda
Miðla upplýsingum til síns fólks og taka við athugasemdum
Hvetja sitt fólk til góðra verka

Hlutverk vinnuhópa
Um hlutverk vinnuhópa er fjallað í verklýsingum sem skrifaðar hafa verið fyrir hvern og
einn hóp

Hlutverk utanaðkomandi ráðgjafa
Ný lög um framhaldsskóla veita einstökum skólum mikið frelsi til að móta skólastarfið eftir eigin
þörfum og hugmyndum með því að námskrárgerð færist alfarið út til einstakra skóla. Frelsinu fylgir að
sjálfsögðu ábyrgð og viljum við í Borgarholtsskóla gjarnan bera þessa ábyrgð. Þáttur í þeirri viðleitni
er að fá utanaðkomandi sérfræðing til þess að koma inn í ferlið og veita ráðgjöf og aðhald. Helstu
verkefni þessa aðila verða eftirfarandi:
Veita ráðgjöf um þá hugmyndafræði sem liggur nýjum lögum um framhaldsskóla til
grundvallar;
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aðstoða stýrihóp við að skilgreina yfirmarkmið verkefnisins og við að halda fókus á þeim
markmiðum;
lesa og gefa umsögn um þær afurðir sem koma frá vinnuhópunum sem vinna að einstökum
þáttum innleiðingarinnar;
mánaðarlegir fundir með vinnuhópum og/eða stýrihóp þar sem farið verður yfir stöðu mála,
spurningum svarað og fókusinn skerptur.
Auk þess er æskilegt að handleiðsluaðili komi að skipulagningu starfsdaga með einhverum hætti og
hafi hönd í bagga um efnistök og áherslur.
Hlutverk handleiðara er sem sé aðallega að vera til skrafs og ráðagerða á ýmsum stigum
innleiðingarferlisins og að veita utanaðkomandi og ferska sýn á starfið í heild sinni.

Vinnuhópar
Þegar vinnuhópar voru skipaðir þá voru eftirfarandi viðmið höfð að leiðarljósi: Ákveðið var að hafa 34 þátttakendur í hverjum vinnuhóp, allt eftir eðli og stærð þeirra verkefna sem hóparnir skyldu vinna
að. Farið var eftir þeim hugmyndum sem komu fram hjá fyrirlesurum á námskeiði sem haldið var
vorið 2009 á vegum menntamálaráðuneytisins um innleiðingu nýrra framhaldsskólalaga. Þeir lögðu
ríka áherslu á nauðsyn þess að velja það fólk til starfa sem sýnt hafði málinu áhuga og mætt á
viðburði m.a. á opin námskeið eða komið því með einhverjum hætti á framfæri að þeir vildu starfa í
slíkum hópum. Því miður gátu þó ekki allir sem sýnt höfðu vinnunni vegna nýju laganna áhuga verið
með í þessari umferð. Eflaust munu gefast fleiri tækifæri síðar. Skoðað var hlutfall kennara eftir
sviðum að teknu tilliti til stærðar kennslusviðsins af heildarkennarafjölda skólans, farið var yfir
kynjahlutfall, kennarar voru valdir af ólíkum sviðum í þverfaglega hópa eins og framhaldsskólaprófið
og lykilhæfniþætti til þess að sjónarmið flestra deilda kæmi fram, passað var upp á að hver
einstaklingur væru einungis með eitt hlutverk o.s.frv. Kennslustjórar gáfu áhugasömum tækifæri til
þátttöku og var m.a. auglýst eftir slíkum áhuga á fundum kennslusviða.
Þau verkefni sem fóru af stað voru:
Framhaldsskólapróf (3 þátttakendur funduðu klst. Í senn í 14 vikur)
Lykilhæfniþættir ísl, ens og stæ (fulltrúar þessara fagsviða funduðu í klst. Í 7 vikur)
Lykilhæfniþættir aðrar áherslur (þverfaglegur þátttakendahópur sem fundaði í klst. Í 7
vikur)
Verknám, málm- og bíliðnir (2*kennslustjórar og einn kennari af hvoru sviði funduðu í
14 klst.)
Listnám (3 fulltrúar listnáms þ.m.t. kennslustjóri sem funduðu í 14 klst.)
Starfsnám (3 fulltrúar starfsnám þ.m.t. kennslustóri sem funduðu í 14 klst.)
Bóknám (4 fulltrúar fagsviða sem funduðu í 14 klst.)
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Samstarf við MH, FB og MK um nám á 3. Þrepi (sinnt af verkefnastjórum)
Nýannir (styrkurinn nýttur til að gera tilraun að því verki komu 15 kennarar)
Verkefnastjórar skiptu með sér verkum og sátu alla þessa fundi. Samtals eru þetta 40 þátttakendur að
störfum sl. önn sem er u.þ.b. helmingurinn af fastráðnum kennurum skólans.

Ákveðið var að greiða út jafnaðarkaup á verktakalaunum sem miðaðist við meðalyfirvinnulaun í
Borgarholtsskóla (um 4150 kr./klst. með launatendum gjöldum).

Lögð var áhersla á það við kennslustjóra að nýta alla fundi í sínu fagsviði fyrir innleiðinguna einnig var
reynt eftir besta megni að fá sem flesta að borðinu með því að nýta kennarafundi til að fræða og
hvetja kennara. Kennsla var felld niður í tveimur síðustu tímunum (frá kl. 11.10) föstudaginn 20.
nóvember. Tilgangur fundarins var sá að kynna fyrir öllum kennurum það starf sem unnið hafði verið í
vinnuhópunum. Jafnframt gafst tækifæri til spurninga og athugasemda. Með fundinum var brugðist
við ítrekuðum óskum kennara um aðkomu að starfi vinnuhópanna. Því var um fræðslufund um starf
vinnuhópanna að ræða.
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Fylgiskjöl
Hér á eftir fara skýrslur þær sem orðið hafa til í þróunarvinnu vegna nýrra framhaldsskólalaga. Athygli
er vakin á því að oft á tíðum er ekki um endanlegar útfærslur að ræða enda starfið við innleiðingu
nýrra framhaldsskólalaga í Borgarholtsskóla enn að miklu leiti á hugmyndastigi. Margar þeirra
hugmynda sem fram komu þarfnast frekari útfærslu þó einnig sé að finna töluvert af nokkuð
mótuðum og útfærðum tillögum.
Yfirlit:
Nýannir í Borgarholtsskóla – niðurstöður tilraunar
Lykilhæfni – lífsleikniáherslur – skýrsla vinnuhóps
Lykilhæfni – íslenska, enska og stærðfræði – skýrsla vinnuhópa
Starfsbraut – skýrsla vinnuhóps
Bóknám til stúdentsprófs – skýrsla vinnuhóps
Listnámsbrautir – skýrsla vinnuhóps
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Inngangur
Framhaldsskólinn stendur frammi fyrir miklum breytingum. Sumarið 2008 voru samþykkt ný
framhaldsskólalög (lög nr. 92/2008) sem innleiða á í síðasta lagi 2011. Hugmyndafræði
laganna er í anda nýskipan í opinberum ríkisrekstri (New Public Management – NPM).
Lögunum er t.a.m. ætlað að ýta undir dreifstýringu með því að færa skipulag náms og
námsárárgerð til skólanna og draga þannig úr miðstýrði aðalnámsskrá. Einnig kemur það
skýrt fram í lögunum að draga eigi úr brottfalli nemenda úr framhaldsskóla með markvissum
aðgerðum, gera námið nemendamiðaðra og efla á ytra og innra gæðaeftirlit í skólunum (lög
nr 92/2008; Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2010, 2009; Menntamálaráðuneytið, 2009).
Borgarholtsskóli fékk styrk frá menntamálaráðuneytinu sl. sumar til þess að þróa nýja
menntastefnu eftir hugmyndafræði nýrra framhaldsskólalaga. Hluta af þeim styrk nýtir
skólinn til að gera tilraun með nýannakerfi.
Lögin kveða á um breyttar námseiningar sem skilgreindar eru út frá vinnuframlagi
nemenda (lög nr. 92/2008). Ein ný námseining jafngildir þriggja daga vinnu nemenda í 6-8
klukkustundir á dag. Eitt námsár jafngildir 60 nýjum námseiningum. Jafnframt stendur til að
lengja skólaárið um 10 kennsludaga og afnema skil á milli kennslu og prófatíma. Þessar
breytingar hafa í för með sér lengingu skólaársins og einsleitara skólaár. Þess vegna hefur
Borgarholtsskóli ákveðið að gera tilraun með það að skipta skólaárinu upp í fjórar annir í stað
tveggja. Þessar nýju annir hafa fengið nafnið nýannir en þá er áfangi kenndur á hálfri
hefðbundinni önn eða í sjö vikur og helmingi fleiri tímar á viku. Eldra kerfi er það kerfi sem
hefur verið á námi við skólann hingað til og stendur kennslan yfir í fjórtán vikur. Leitast
verður eftir því í þessari ritgerða að bera saman þessi tvö kerfi m.a. út frá árangri. Rökin með
nýannakerfinu eru ekki eingöngu lenging skólaársins heldur líka til að einfalda flókið skipulag
skólans, auka skilvirkni kennslunnar og til að draga úr brottfalli því styttri tími líður frá
upphafi náms í áfanga til námsmats. Nemendur koma til með að hafa færri áfanga undir á
önn og því færri áfanga til að einbeita sér að á hverri önn. Einnig er það von skólayfirvalda í
Borgarholtsskóla að skólasókn og námsárangur nemenda verði betri þar sem góð skólasókn
er talin hafa forspárgildi um betri námsárangur og hærri árangurstengdar tekjur.
Everett Roger (2009) talar um eftirfarandi þrep þegar verið er að innleiðing nýjungar.
Samkvæmt þessum þá er Borgarholtsskóli að stíga skref sín inn í þrep 3 um ákvarðanatöku.
1.

2.

3.

4.

5.

Þekking á viðfangsefninu (e. knowledge).
Haustönn 2009 aflaði undirrituð og samstarfsmaður upplýsinga um
nýannir og kynntu hugmyndina á kennarafundum.
Sannfæring (e. persuasion).
Ákveðið var gera tilraun með nýannafyrirkomulag í skólanum á hluta
nýnema til þess að kanna fýsileika á slíku kerfi.
Ákvörðun (e. decision).
Nú standa stjórnendur Borgarholtsskóla frammi fyrir því að taka
afstöðu til nýanna.
Innleiðing (e. implementation)
Felst í að innleiða nýjung ef ákveðið verður að fara áfram með
hugmyndina, í þessu tilfelli að innleiða nýannir þvert á skólann.
Staðfesting (e. confirmation).
Innleiðing metin og afstaða tekin um það hvort halda eigi áfram.
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Hér á eftir verður leitast við að svara því hvort fyrirhugað nýannakerfi í
Borgarholsskóla sé ákjósanlegur kostur til að auka framleiðni skólans með bættri ástundun
nemenda, betri árangri, bættri mætingu og betri nýtni í áfanga. Einnig verður því velt upp
hvort hægt sé að meta árangur í skólastarfi eingöngu út frá tölulegum gildum. Tilraunin
verður metin í þessari skýrslu út frá ástundun nemenda, sýn kennara á kostum og göllum
tilraunarinnar og fjárhaglegri hagræðingu með því að bera saman brottfall og nemendaígildi í
eins áföngum sem keyrðir eru í nýannakerfi og hefðbundnu annarkerfi í skólanum.
Markmið rannsóknarinnar er að kanna það hvort nýtt annarskipulag, nýannir, sé
heppilegur kostur fyrir nemendur og kennara og skólann í heild sinni í nýju lagaumhverfi.
Rannsóknarspurningar:
Eru nýannir ákjósanlegur kostur?
Er eingöngu hægt að meta nýannir í skólastarfi út frá árangursstjórnun?
Hentar nýtt annarskipulag öllum kennslusviðum?
Hvernig líkar nemendum og kennurum við nýtt annarskipulag?
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Borgarholtsskóli og nýannir – af hverju?
Nýtt annarskipulag í Borgarholtsskóla, nýannir, var tilraunakennt núliðna önn. Ein af
ástæðum breytinganna eru ný lög um framhaldsskóla (nr 92/2008) sem innleiða á í síðasta
lagið haustið 2011 en þar kemur fram að leitast eigi við að draga úr brottfalli í
framhaldsskólum:
“…skipulag skólastarfs miðist við kröfur og væntingar nemenda, þar sem sveigjanleiki
námsskipulags verði stóraukinn, námsleiðum fjölgað og skilyrði sköpuð fyrir fleiri til
að ljúka skilgreindu námi og þar með draga úr brottfalli […]“
(Menntamálaráðuneytið, 2009)
Til þess að nemendur geti stundað nám á sem flestum brautum skólans og nýtt sér
fjölbreyttar námsleiðir hans þvert á kennslusvið er mikilvægt að skipulag skólans verði
einfaldað og gert einsleitara með aukinni þverfaglegri samvinnu kennslusviða því í skólanum
eru í raun margir skólar (6 svið) með þremur ólíkum önnum. Almennri námsbraut er skipt
upp í fjórar annir á skólaári, bíliðngreinar eru skipulagðar með stuttum sprettum í viku og að
lokum er það annað nám í skólanum sem byggir á tveimur önnum á skólaári. Þessi þrjú kerfi
gera það að verkum að erfitt er fyrir nemendur að nýta sér það fjölbreytta námsframboð
sem í skólanum er og því andstætt þeirri tilvitnun sem vísað er í hér að ofan um fjölbreyttari
námsleiðir og sveigjanleika.
Í kjarasamningar á milli Kennarasambands íslands og ríkissjóðs (2005) miðast allt
skipulag framhaldsskólanna út frá vinnuframlagi kennarans en í nýjum framhaldsskólalögum
(lög nr 92/2008) miðast öll vinna út frá vinnuframlagi nemandans eins og sjá má í eftirfarandi
tilvitnun:
“Öll vinna nemenda í framhaldsskóla skal metin í stöðluðum námseiningum og skal
að baki hverri einingu liggja því sem næst jafnt vinnuframlag nemanda. Eitt námsár,
sem mælir alla ársvinnu nemanda með fullnaðarárangri, veitir 60 einingar. Er þá
miðað við að árlegur fjöldi vinnudaga nemenda sé að lágmarki 180 dagar.”
(Menntamálaráðuneytið, 2009)
Í nýjum lögum um framhaldsskóla (lög nr 92/2008) kemur einnig fram að afnema eigi
skil kennslu og prófatíma.
Í eldra annarskipulagi er starfstími framhaldsskólanna 9 mánuðir, frá 22. ágúst til 31.
maí, samkvæmt kjarasamningi Kennarasambands Íslands og ríkissjóðs (2005). Kennslu- og
prófadagar eru að lágmarki 175 (þar af 145 kennsludagar) og ber framhaldsskólakennurum
að jafnaði að vinna 40 stunda vinnuviku fyrir 100% starf. Starfið skiptist í kennslu,
undirbúning fyrir kennslu og önnur störf framhaldsskólakennara. Þar fyrir utan er fjögurra
daga vinnuskylda sem ætluð er til undirbúnings og frágangs og einnig eru tvær vikur af
starfstímanum ætlaðar í endurmenntun og annan undirbúning (Lög um framhaldsskóla,
1996, II. Kafli. 2. gr.).
Tafla 2 sýnir samanburð á vinnutíma framhaldsskólanemenda í dag og þeim tíma sem
þeir koma til með að starfa við eftir innleiðingu nýrra laga. Þessi lenging kennslutímans gefur
enn ríkari ástæðu til að brjóta upp langar einsleitar námsannir.
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Tafla 2. Samanburður á starfstíma nemenda fyrir og eftir innleiðingu nýrra laga.
Fyrir innleiðingu
73 kennsludagar
16 vikur
11 prófdagar
7 dagar í annað
91 dagur á önn

Eftir innleiðingu
90 kennsludagar
18 vikur
Prófdagar ekki til
Annað ekki skilgreint
90 dagar á önn

Ýmis meðrök með nýannakerfi hafa komið fram en einnig mótrök eins og sjá má í
töflu 3. Þess vegna er mikilvægt að öll svið skólans fái möguleika á því að tilraunakenna í
nýannakerfi til þess að vega og meta kosti og galla slíks kerfis frá sem flestum sjónarhornum.
Tafla 3. Rök með og á móti nýannakerfi í Borgarholtsskóla.
Meðrök
Nemendur geta betur einbeitt sér að færri
fögum
nem. hafa betri yfirsýn yfir fagið þar sem
þeir hafa færri fög undir
Betri yfirsýn kennara yfir nem. þar sem
kennarar eru þéttar í tíma með nem. og
kenna því færri nemendum á hverri nýönn í
samanburði við fyrri annir
Styttri tími milli náms og námsmats
Tíðara mat á ástundun nem.
Skipulagslegt hagræði => ólík skipulagskerfi
deilda rekast ekki eins á
aukin aðgangur nem. að öðrum
deildum/sviðum skólans
Þéttari samvera nemenda með kennara

Mótrök
Ekki jafn mikill tími til að sökkva sér í
námsefnið
Nemendur ná ekki eins mikilli dýpt
Kjörbækur o.þ.h.
Tími fyrir tungumál o.fl. greinar til að síast
inn glatast (langhlaup vs. spretthlaup)

Minni tími til að læra heima
Erfitt að nálgast námsbækur á ,,miðri önn”
veikindi nemenda og kennara hafa meiri
áhrif

Skipulagslegt óhagræði – áfangastjórar þurfa
t.a.m. oftar að skipuleggja nýjar annir.
Meiri möguleikar í verkefnatengdu námi
Í sumum tilfellum erfiðara að brjóta upp
skapar tækifæri fyrir vinnustofur og kennslu
,,heilsdagsskóla”
Auknir möguleikar á samvinnu kennara því Fög mis vel til þess fallin að kenna í löngum
þeir starfa allir í sama kerfi
lotum (t.d. fjóra tíma í beit)
Meiri tími til að undirbúa sig fyrir t.t. fag þar Hefðin
sem færri fög eru undir.
Minni hætta á brottfalli
Marktækt hærri einkunnir samkv. rannsókn
Ekki fundust margar rannsóknir sem bera saman ávinning styttri námsanna við þær lengri en
rannsókn sem gerð var í Santa Monica College sýndi að styttri námskeið skiluðu
undantekningalítið marktækt hærra hlutfalli þeirra sem náðu, minna brottfalli og hærri
námseinkunn. Rannsóknin náði til 414.076 nemenda á aldrinum frá 17 ára og uppúr. Borin
voru saman sömu námskeið, kennd í 6, 8 og 16 vikur (Geltner og Logan, 2001).
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Aðferðafræði
Tilraunakeyrsla á nýannakerfinu fór fram á haustönn 2009. Undir lágu 14 áfangar og 15 kennarar í
grunndeild málmiðna, listnámi og bóknámi.Ýmsar athugannir voru gerðar til að svara

rannsóknarspurningunum um nýannir. Þar má nefna spurningakönnun, rýnihópar,
starfendarannsóknir og úttekt úr Innu. Hér verður einungis farið stuttlega í aðferðafræði
rannsóknarinnar.
Þátttakendur

Leitað var eftir þátttöku allra nemenda og kennara sem þátt tóku í tilrauninni.
Mælitæki

Notast var við gögn úr Innu sem er skráningarkerfi framhaldsskólanna til að afla upplýsinga
um brottfall, viðveru og einkunnir nemenda. Spurningalisti var hannaður og lagður fyrir
nemendur til að fá upplýsingar um viðhorf þeirra til nýanna. Einnig voru rýnifundir með
þátttökukennurum til að kanna viðhorf þeirra til nýanna og að lokum skiluðu kennarar
skýrslu eftir að hafa unnið að starfendarannsóknum á starfi sínu í nýannakerfinu í
kennslustofunni.
Úrvinnsla

Gögn rannsóknarinnar voru m.a. útfylltir spurningalistar sem varðveittir verða þar til
úrvinnslu, skýrslu og greinaskrifum lýkur. Gögnin voru tölvuskráð í tölfræðiforritið SPSS 2006
og skráin varðveitt þannig. Tölvuskráðu gögnin eru með öllu ópersónugreinanleg.
Hálfopnum viðtölum var einnig beitt í rýnihópunum. Slík viðtöl byggja á víðum
spurningum og opnum óstöðluðum samræðum þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján
Kristjánsson, 2003). Viðtölin voru tekin upp og afrituð orðrétt í nótur með það að leiðarljósi að
fá ítarlegur upplýsingar til að varpa ljósi á rannsóknarspurningar rannsóknarinnar. Kennarar
skiluðu inn stefendarannsóknarskýrslum sem nýttar voru með sama hætti og afurð
rýnihópanna.

Niðurstöður
Í niðurstöðum verður fjallað um svör nemenda um nýannir, upplýsingar úr Innu um brottfall,
einkunnir og mætingu og viðhorf þátttökukennara til nýanna.
Úttekt á árangri og viðhorfum nemenda
Eftirfarandi niðurstöður er teknar úr viðhorfskönnun sem þeir nemendur sem þátt tóku í tilrauninni
unnu og gögnum úr Innu (skráningarkerfi skólans).
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Meirihluti námshópa vill stunda allt sitt nám í nýannakerfi eða tólf hópar af fjórtán samanber
töflu 4. Sami nemendahópur er ósáttur með nýannakerfið á fyrri og seinni nýönn. Það eru
nemendur í LKN 103 og STÆ 103. Þrátt fyrir þetta reyndist einungis einn hópur gefa
nýannakerfinu falleinkunn. Nemendur í hraðferðaráföngum í íslensku, ensku og stærðfræði
virðast síður vilja stunda allt sitt nám í nýannakerfi samanborð við sömu fög í hægferð.
Tafla 4. Meðaltalsánægja með nýannakerfið á skalanum 1-10 og hlutfall þeirra nemenda sem
vilja stunda allt nám sitt í slíku kerfi.
Áfangi

Staðalfráv.

Ens 102

Meðaltalsánægja
7,51

1,73

Já
N
35

Ens 103
Lkn 103

7,44

1,97

5,96

1,68

Plv 102

8,36

Lim 123

%
72,9

Nei
N
13

%
27,1

29

60,4

19

39,6

5

22,7

17

77,3

0,92

11

100,0

0

-

7,59

1,19

18

66,7

9

33,3

Ísl 102

6,80

2,20

34

75,6

11

24,4

Ísl 103

6,90

2,25

25

50,0

25

50,0

Stæ 102

7,95

1,82

17

85,0

3

15,0

Stæ 103

4,16

2,17

5

26,3

14

73,7

Sjl 203

7,65

1,30

17

81,0

4

19,0

Grt 103

7,05

2,30

16

88,9

2

11,1

Lsu 102

8,17

1,76

16

94,1

1

5,9

Lim 103

7,38

1,39

29

70,7

12

29,3

Sjl 103

7,30

1,64

19

73,1

7

26,9

Af þeim áföngum sem keyrðir voru í báðum kerfum var brottfall meira í prósentum í
sex áföngum af tíu í eldra kerfi í samanburði við nýannakerfið eins og sjá má í töflu 5.
Tafla 5. Brottfall.
Eldra kerfi
Áfangi
Ens 102
Ens 103
Lkn 103
Plv 102
Ísl 102
Ísl 103
Stæ 102
Stæ 103
Grt 103
Lsu 102

Brottfall
N
3
1
1
5
17
0
20
0
18
8

%
4,6
3,7
11,6
17,2
12,2
27,7
12,5

Nýannir
Heildarfj.
N
62
26
167
38
82
28
144
26
47
56

Brottfall
N
1
0
0
0
1
2
3
0
1
2

%
1,9
1,9
3,4
12,0
4,5
8,7

Heildarfj.
N
52
52
22
24
51
56
22
22
21
21

Tafla 6 sýnir að fallprósentan reynist vera hærri í eldra kerfi en í nýannakerfi eða í sex
áföngum af tíu og meðaltalseinkunnin hærri í tveimur áföngum af tíu í eldra kerfi samanborið
við nýannakerfið.
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Tafla 6. Samanburður á meðaltalseinkunn og fallprósentu í eldra anna kerfi og nýannakerfi.
Eldra kerfi
Nýannir
Meðaleinkunn Fallprósenta* Meðaleinkunn Fallprósenta*
Lsu 102
6,6
11%
7,3
5%
Plv
7,7
8%
8
0%
Ens102
5,5
26%
5,6
29%
Ens103
6,7
23%
7,3
2%
Ísl102
4,3
50%
4,4
45%
Ísl103
5,6
25%
5,7
16%
Lkn103
6,6
15%
6,5
18%
Stæ102
5,9
33%
4,8
45%
Stæ103
6,5
23%
7,2
14%
Grt103
5,8
40%
5,2
43%
*Inni í fallprósentunni eru einnig þeir nemendur sem mættu ekki í próf.

Samanber töflu 7 þá er meðalfjöldi fjarvista (F) í öllum tilfellum minni á nýönnum en
hinum hefðbundnu þó misjafnt sé hversu miklu munar. Hins vegar eru skráð veikindi í
flestum tilfellum meiri á nýönnum en hinum hefðbundnu önnum. Vegin mætingaprósenta og
raunmæting er betri í öllum tilfellum í nýannakerfinu samanborið við eldrakerfi eins og sjá
má í sömu töflu.
Tafla 7. Samanburður á viðveru á nýönnum og hefðbundnum önnum. M=mæting, F=fjarvist,
S=seinkoma og V=veikindi.
Raun-

Áfangi

Hópur

Tilraun
Aðrir hópar
Tilraun
ENS103
Aðrir hópar
Tilraun
GRT103
Aðrir hópar
Tilraun
ÍSL102
Aðrir hópar
Tilraun
ÍSL103
Aðrir hópar
Tilraun
LKN103
Aðrir hópar
Tilraun
LSU102
Aðrir hópar
Tilraun
PLV102
Aðrir hópar
Tilraun
STÆ102
Aðrir hópar
Tilraun
STÆ103
Aðrir hópar
Meðaltal tilraunahópa
Meðaltal hefðbundinna
hópa
ENS102

M

F

S

V

Fjarv. mæting
Fj.tíma stig
%

40
41
84
57
58
51
41
32
73
64
73
62
52
37
47
37
90
57
71
73
63

4
7
4
8
8
14
5
10
5
8
4
6
6
9
5
8
6
12
5
7
5

1
2
1
0
0
1
1
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

3
3
6
5
9
5
4
4
5
5
5
3
6
4
6
4
8
5
8
4
6

45
50
89
67
66
68
47
44
79
75
78
68
57
46
51
45
96
69
76
82
68

3
5
1
5
4
10
3
7
2
4
2
3
3
5
1
4
3
7
1
4
2

86,0
82,8
95,1
86,5
86,4
74,4
88,0
71,6
93,3
87,1
94,1
90,2
88,5
76,9
90,8
79,7
93,5
80,7
93,5
90,2
90,9

95,8
88,9
99,3
93,4
97,5
83,8
95,9
83,1
98,9
94,1
98,9
96,0
96,9
87,1
99,1
89,0
98,1
89,8
99,6
95,3
98,0

51

9

1

4

61

5

82,0

90,1

9

Mæting á
önn %

Eins og sjá má í töflu 8, þá er heildarnýting og nemendavísitala hagstæðari að
meðaltali í nýannakerfinu en í hefðbundnu annarkerfi. Nýtingin er um 101,5% að meðaltali í
nýannakerfi en um 90,7% í eldra kerfi. Vísitalan er lægri í nýannakerfinu eða 1,15 stig á móti
1,25 stigum í eldra kerfi. Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan um reiknilíkanið þá er
meðaltalsnýting samanburðarhópanna beggja umfram 78% nýtingarkröfu ráðuneytisins.
Tafla 8. Nýting og vísitala.

Ens 102
Ens 103
Lkn 103
Plv 102

62
26
167
38

Lim 123
Ísl 102
Ísl 103
Stæ 102
Stæ 103
Sjl 203
Grt 103
Lsu 102

82
28
144
26
43
47
56

Lim 103
Sjl 103

43

62
26
167
38
0
82
28
144
26
43
47
56
0
43

3
1
6
4
0
4
1
6
1
3
4
6
0
3

25
25
25
12
25
25
25
25
25
15
15
12
25
15

2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3

4
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6

248

124

104

78

668

501

317

76

0

0

328

164

112

84

576

288

104

78

287

129

313

141

467

112

0

0

287

129

Áfangi

Nýting

2374

Samtals

478

478

22

294

13

78

101,47 1264

124 Ens 102
78 Ens 103
501 Lkn 103
158 Plv 102
0 Lim 123
164 Ísl 102
84 Ísl 103
288 Stæ 102
78 Stæ 103
215 Sjl 203
235 Grt 103
233 Lsu 102
0 Lim 103
215 Sjl 103

52
52
50
24
28
51
56
22
22
12
21
21
53
14

52
52
50
24
28
51
56
22
22
12
21
21
53
14

2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

25
25
25
12
25
25
25
25
25
15
15
12
25
15

2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3

4
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6

Nemendaein

1904

Kennslu stundir

90,71

Einingar

Nýting

78

Hámark í hópi

13

Fjöldi hópa

294

Prófaðir nemendur

Einingar

42

1,15

Skráðir nemendur

Hámark í hópi

762

Vísitala

Samræmdar nemdndaein

Fjöldi hópa

762

Áfangaskrá haust 2009

Nemendaein

Prófaðir nemendur

Samtals

Nýannarkerfi
1,25

Kennslu stundir

Áfangi

Skráðir nemendur

Vísitala

Samræmdar nemdndaein

Eldra kerfi
Áfangaskrá haust 2009

1456

208

104

104

208

156

156

200

150

150

200

48

100

112

84

84

204

102

102

224

168

168

88

44

44

88

66

66

80

36

60

140

63

105

175

42

88

212

159

159

93

42

70

Sýn kennara
Flestum kennurum líkaði vel við kennslu í nýannakerfinu. Einungis tveir af þeim níu sem
mættu á rýnifundi sögðu afdráttarlaust nei við þeirri spurningu hvort kenna eigi alla áfanga
skólans í slíku kerfi. Allir þátttakendur gátu séð bæði kosti og galla nýannakerfisins.
Eftirfarandi atriði eru dregin upp úr nótum rýnifunda og starfendarannsóknarskýrslum
þátttökukennara.
Jákvæð atriði og sterkustu rökin með nýannakerfinu

Kennarar voru almennt á því að þeir kynntust nemendum vel og fyrr í nýannakerfi í
samanburði við hefðbundið kerfi samanber orð kennara ,,... það myndaðist svo góð
hópstemming. Gat haldið meiri vinnuanda sem var gott.“og annar sagði „ Gott að vera mikið
með þeim, mér líkar þetta vel.“ Í skýrslu frá kennara kom eftirfarandi fram ,,... Það sem
einkenndi þennan hóp var samkennd og sterk vinatengsl ...“ Þátttökukennarar töldu kynnin
gera það að verkum að fyrr var hægt að bregðast við vandamálum einstakra nemenda.
Flestum kennurum fannst einnig betra að vinna í skorpum samanber eftirfarandi orðræðu
„Betra að vinna í skorpum. Gott að hafa markmiðslok ekki eins langt fram í tímann. Meiri
vinna við sama fag í lokinn. Færri viðfangsefni. Betra fyrir karla (hlátur)....“
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Flestir töldu þetta krefjast fjölbreyttari kennsluhátta þar sem viðvera með nemendum
var lengri í hvert skiptið samanber eftirfarandi orðræðu „...Býður upp á mikla möguleika með
fjölbreytta kennsluhætti. Það þarf að uppfæra verkefnin hugmyndalega séð“. Kennurum
fannst flestum engin ástæða til að slá af kröfum en þeir töldu ástæðu til að vera með aðrar
áherslur, aðra uppbyggingu og aðra nálgun í kennsluháttum og námsmati.
Kennarar höfðu það á tilfinningunni að nemendur væru almennt ánægðir með
nýannirnar og þeim fannst mæting þeirra vera betri en í hefðbundnu kerfi samanber
eftiraftrandi „Nemendur eru einnig í mun betri tengslum við námefnið, það eru færri fög sem
þarf að tileinka sér í einu. Þetta tel ég eiga stóran þátt í góðri mætingu og litlu brottfalli.“
Kennarar töldu kerfið henta betur verklegum áföngum en bóklegum. Þrátt fyrir það
voru einhverjir bóknámkennarar ánægðir með nýannafyrirkomulagið samanber eftirfarandi
orð bóknámskennara „mér líkaði þetta bara vel að flestu leiti“. Jafnframt var nýannakerfið
talið henta góðum nemendum betur en slökum þar sem þeir geta afkastað meiru á skemmri
tíma. Einnig fundu kennarar fyrir því að nemendur voru með agaðri vinnubrögð eftir tvær
nýannir en eftir sömu áfanga í eldra kerfi.
Neikvæð atriði og sterkustu rökin gegn nýannakerfinu:

Tímaramminn var kennurum hugleikinn. Þeim fannst allt ganga hraðar fyrir sig og fundu fyrir
því að þeir þurftu að skila fyrr af sér afurð til þess að nemendur gætu brugðist við. Þetta
gerði það að verkum að þeim fannst þeir hafa meira að gera ,,Hélt fyrst að ég hefði meiri
tíma þar sem ég væri lengur með nemendum en svo var ekki. ... tíminn flaug frá manni ...
Halda þurfti mikið og vel á spilunum.“ Almennt fannst kennurum nemendur ekki fá nægan
tíma til að melta viðfangsefnin ,,... Gerjunin er stór hluti á námi“. Veikindi nemenda og
kennara voru talin hafa veruleg áhrif í nýannakerfi. Einnig kom það fram að á seinni
nýönninni virtust nemendur hafa dvínandi úthald og því fylgdi agavandamál. Í sumum
tilfellum myndaðist slakur bekkjarmórall í anda þess sem gerist í bekkjarskólum sem talið var
,, ...erfiðara fyrir kennara“.
Einhverjir töldu þetta kerfi ekki henta öllum þeim fjölbreytta nemendahóp sem
Borgarholtsskóla sækir, einkum slakari nemendum. Sér í lagi þeim sem erfitt eiga með að
lesa mikið á svo stuttum tíma. Eins og einn kennarinn sagði ,,... dragbíturinn er bara
nemendurnir.“ Annar kennari hafði áhyggjur af heimavinnu nemenda í nýannakerfi „Þegar
áfangi er kenndur á styttri tíma þá kemur það niður á heimavinnu. Mér reyndist ómögulegt
að koma fyrir jafn mikilli heimavinnu og hafði áður verið.“
Neikvæð gagnrýni þátttökukennara og tillögur að úrbótum

Almennt var talið að sníða þurfi ágalla af tilrauninni ef innleiða á nýannir, t.a.m. tæknileg
úrlausnarefni eins og betri undirbúning kennara og nemenda fyrir fyrirkomulag sem þetta,
breytt prófafyrirkomulag, betri stuðning stjórnenda við verkefnið og skil (hlé) á milli anna.
Erfitt reyndist fyrir þá kennara sem ekki fengu skil á milli anna að klára úrvinnslu námsmats.
Samt fannst þeim kennurum sem fengu slík skil álagið vera mikið ,, Það var mikil vinna að skipta
um áfanga á miðri önn.“. Fram kom að mikilvægt væri að hálfu skólans að samræma skil á milli
anna samanber eftirfarandi orð um mismunandi annarskil á milli námsgreina „...nemendur
þurftu að vera viku lengur í listgreinum en öðrum fögum. ...svona atriði upplifa nemendur sem
skipulagsleysi og þau verða óörugg. ... Þau hættu að treysta stundaskránni sinni...“

Einnig var talað um að aðlaga þurfi námsefni, námsmat og kennsluhætti í átt að
nýjum framhaldsskólalögum sem kveða á um það að losna úr viðjum prófa og
staðreyndanámi. Einn þátttakandinn sagði m.a.,, Ekki rétt að troða því gamla í nýtt kerfi“.
Eins kom fram að mikilvægt er að breyta tímatöflu skólans með því að hafa tímana styttri en
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oftar í viku (breyta í klst. kennslutíma) samanber eftirfarandi orðræðu „Það reyndist ekki vel
að hafa tvær samliggjandi 80 mínútna kennslustundir með 10 mínútna hléi á milli. Tímarnir
eru of langir til að nemendur geti haldið einbeitingu.“ Einnig kom fram vandamál varðandi
loftleysi í stórum námshópum sem voru saman í svo langan tíma. Loftleysið leiddi svo til þess
að nemendur áttu erfitt með að einbeita sér.
Talið var að það vandamál sem lýst var hér að ofan með heimavinnu nemenda á svo
stuttum tíma myndi leysast í nýju lagaumhverfi því lögin kveða á um það að nemendur geti
sinnt heimanámi sínu innan 6-8 vinnustunda skóladags samanber eftirfarandi tilvitnun „Það
sem núna flokkast sem heimavinna er líklegt að komi til með að falla undir vinnu sem fram fer á
vinnutíma nemenda í skólanum.“

Upp kom neikvæð gagnrýni á yfirstjórnendur skólans. Þátttakendum fannst vanta
stuðning og skilning frá stjórnendum. „Ég upplifði það þannig að stofnunin væri ekki
þátttakandi í þessu með okkur. Stjórnendur hafa ekki spurt mig hvernig gangi, enginn
faglegur áhugi á þessu máli“. Jafnframt var mikil óánægja með það litla svigrúm sem
kennarar fengu við yfirsetu á prófatíma og það skilningsleysi sem þeir mættu þar. „Ég var
undrandi þegar ég fékk yfirsetutöfluna í hendur því ég hafði staðið í þeirri meiningu að ég
hafi verið búin að vinna af mér einhverja yfirsetu.“og þetta „mér finnst skólinn sem stofnun
alls ekki sýna mér tillitsemi. Ekkert klapp á bakið og ekkert tillit tekið til þess að við erum að
fara í gegnum heilmikið aukaálag.“
Bent var á mikilvægi þess að skólinn efli samræðu á milli kennara og efli kennara með
námsskeiðum fram að innleiðingu nýrra laga. Námsskeiðin gætu snúist um breytta
kennsluhætti og nýja nálgun í námsmati.
Það fer ágætlega að enda á eftirfarandi orðum „Mér finnst lykilatriði að í framtíðinni eigi að
leitast við að skipuleggja skólann sem heild. Það sé ekki verið að búa til flókið skipulag að óþörfu.

Eru nýannir ákjósanlegur kostur?
Nýskipan í opinberum rekstri byggir m.a. á því að bæta þjónustu opinberra stofnanna, auka
skilvirkni og hagkvæmi í rekstri, að stuðla að árangursstjórnun (Fredricson og Smith, 2003) og
gæðum (Ríkisendurskoðun, 2003) eins og komið hefur fram. Hér að framan hefur verið farið í
gegnum árangursmat á nýannartilraun með því að skoða viðhorf tilraunarnema, viðhorf og
sýn þátttökukennara, árangur nemenda og fjárhagslega hagræðingu með nýönnum.
Niðurstöðurnar leiða það í ljós að nýannir eru ákjósanlegur kostur fyrir
Borgarholtsskóla sem skipulagsheild út frá fjárhagslegu sjónarmiði. Það virðist nást betri
ávinningur með nýönnum á formi minni brottfalls, betri mætingu, hærri einkunna,
hagstæðari nemendavísitölu og betri nýtni í hópum. Það þarf samt að hafa það í huga að þeir
nemendur sem þátt tóku í tilrauninni voru flestir nýnemar en í samanburðarhópum voru
einnig lengra komnir nemendur. Úttektir hafa sýnt fram á það að mæting er betri í hópi
nýnema en þeirra sem eldri eru (Guðmundur Árnason, 2007) og væntanlega á þetta einnig
við um brottfall því leiða má líkum að því að brottfall aukist eftir því sem mæting verður
slakari.
Nemendur virðast flestir vera ánægðir með nýannirnar sem ætti að vega töluvert
þegar ákvörðun verður tekin í ljósi þess að samkv. NPM eru ríkisstofnanir þjónustustofnanir
sem þjónusta viðskipavini og í þessu tilfelli nemendur. Nemendur í hraðferðarúrræðum (stæ
103, ens 103 og ísl 103) virðist síður líka það að stunda nám sitt í nýannakerfi samanborið við
nemendur í sömu áföngum í hægferð sem er andstætt við tilgátu kennara í rýnihóp. Hans
tilfinning var sú að nýannir henti betur bráðgerðum nemendum í hraðferðarúrræðum.
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Kennararnir voru flestir ánægðir með fyrirkomulagið en vísbendingar í gögnunum
sýna að nýannir henti ekki öllu námi vel samanber bóknámsáfanga sem krefjast mikils lesturs
og gerjunar.
Jafnframt felst ávinningur af nýannakerfinu á formi skipulags því ef af verður er
mikilvægt að allar deildir skólans mætist á miðri leið í sama skipulagi til þess að nemendur
geti betur nýtt sér það fjölbreytta námsúrval sem í skólanum er. Þetta kemur til með að
auðvelda áfangastjórum allt skipulag því kerfið verður einsleitara þrátt fyrir tíðari töflugerðir.
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Inngangur
Borgarholtsskóli fékk styrk frá menntamálaráðuneytinu til þess að þróa hugmyndir um
lykilhæfniþætti í anda nýrra laga (lög nr 92/2008) um framhaldsskóla. Í lögunum segir m.a.
Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri
þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við
hæfi.
Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám. Þeir
skulu leitast við að efla færni nemenda í íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla
siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi
nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni
hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar.
Samkvæmt þessu er mikilvægt að nemendur öðlist hæfni í gegnum námið með virkri
þátttöku innan sem utan skólans eins og fram kemur á vefsíðu menntamálaráðuneytisins.
Sérhver nemandi þarf að geta lifað í sátt við sjálfan sig og aðra. Því er mikilvægt að hvetja
nemendur til að taka meðvitaða og ábyrga afstöðu til framtíðarmöguleika sína. Gefa þeim
tækifæri til að temja sér ábyrga hegðun og heilbrigðan lífsstíl. Á vefsíðunni Ný menntastefna
(2009) kemur einnig fram að umdeilanlegt er hvort nemendum gefist nægjanlega kostur á
þeim þroska sem fram kemur í hlutverkagrein nýrra laga í núverandi skólakerfi. Í ljósi þessa
verður lögð áhersla á framangreinda þætti við innleiðingu nýrra laga í Borgarholtsskóla. Afar
mikilvægt er að vinna vel að þessum lykilhæfniþáttum sem ganga þvert á allar brautir
framhaldsskólanna.
Lágmarkslykilhæfni hefur verið skilgreind af menntamálaráðuneytinu sem ,,... sú grunnhæfni
sem skólum er ætlað að tryggja að nemendur öðlist og fellur hún á hæfniþrep eitt. Til þessa
hefur þessi grunnhæfni farið fram í skylduáföngunum NAT, LKN og UTN sem í dag ganga ekki
þvert á allar brautir framhaldsskólana. Það er nú í höndum hvers skóla að þróa þessa áfanga
áfram í takt við lykilhæfniþættina þvert á brautir skólans (Ný menntastefna, 2009) þess
vegna er það hagkvæmast fyrir Borgarholtsskóla að útfæra stóran áfanga sem gengur þvert á
brautir og svið skólans því í skólanum eru áfangar á brautum eins og t.d. verknámsbrautum
þar sem þessar áherslur ganga illa saman við það efni sem fyrir er. Þess vegna telur skólinn
þessum áherslum lykilhæfniþátta best komið fyrir í þverfaglegum áföngum þar sem
fagkennarar koma til með að vinna saman og rótera á milli nemendahópa.
Borgarholtsskóli hefur mikla reynslu af því að kenna nát, lkn og utn og hefur m.a. þróað 3
kennslubækur á þessu sviði. Það er okkur því mikill heiður að fá að þróa áfanga sem tekur
mið af lykilhæfniþáttum nýrra laga. Skólinn er einnig einn af fyrstu framhaldsskólum landsins
til að fá Grænfánann. Þá er Borgarholtsskóli jafnframt að vinna frumkvöðlastarf í
jafnréttisfræðslu. Innan hans hefur skapast mikil þekking á sviði borgaralegrar hæfni í
samstarfi við Evrópuráðið.
Eftirfarandi texti var í styrksumsókn Borgarholtsskóla til ráðuneytisins:
Útfæra þarf stóran áfanga sem gengur þvert á allar brautir skólans og tekur mið af hluta af 8 lykilhæfniþáttum
nýrra laga. Hér má nefna atriði eins og grunnhæfni í vísindum og tækni, upplýsingatækni, námshæfni,

félagslega og borgaralega hæfni, frumkvæði og framtakssemi, menningarlæsi og tjáningu. Mikilvægt er að öll
svið taki á þessum þáttum á einn eða annan hátt þótt allt nám á 1. þrepi (framhaldsskólaprófið) komi til með að
byggja að mestu á þessum lykilhæfniþáttum.

Verkefnið eins og það var lagt fyrir hópinn:

Hópurinn hefur það verkefni að kynna sér gaumgæfilega hvað fellst í hugmyndinni um
lykilhæfniþætti (key competences), huga að því hvernig þeir tengjast öllum brautum skólans
og smíða á þeim grunni áfanga sem byggir á þeirri reynslu sem skapast hefur við skólann
m.a. í lífsleikni. Unnið skal að áfanga sem gengur þvert á allar brautir skólans og tekur til sem
flestra lykilhæfniþátta.
Markmiðið er að skipuleggja áfanga sem allir nemendur á í Borgarholtsskóla taka og veitir
þeim grunnþjálfun í þeim lykilhæfniþáttum sem þeir eiga að tileinka sér.
Verklýsing:











Vinna starfsáætlun og skipta verkum með meðlimum hóps (skipa t.a.m. formann,
fulltrúi stýrihóps sér um að rita og samræma).
Vikulegir fundir á haustönn og ½ laugardagur um miðja önn.
Skoða ný lög um framhaldsskóla og meðfylgjandi gögn með tilliti til ákvæða um
lykilhæfni
Vinna úr niðurstöðum hópa á starfsdögum 2009 um lykilhæfniþætti
Kynna sér Lifelong Learning Programme Evrópusambandsins þar sem m.a. er fjallað
um átta lykilhæfniþætti
Fylgjast með vinnu annarra vinnuhópa vegna nýrra laga og hafa samstarf við þá eftir
því sem við á og við verður komið
Skoðar möguleika á þverfaglegri samvinnu og mismunandi námsleiðum innan
skólans
Leggja drög að hugmyndafræði áfangans:
- skrifa lærdómsviðmið (learning outcome)
Skrifa áfangalýsingu

Afurðir og skil:




Skýrsla um störf hópsins
Kynning á stöðu mála á starfsdögum

Starfsmenn vinnuhóps:

Guðný María Jónsdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Sigurður Þórir Þorsteinsson og Guðrún
Ragnarsdóttir voru starfsmenn vinnuhóps lykilhæfniíhlutunar.

Hugmyndafræði áfangans
Eftir SVÓT-greiningu og hugflæði um lífsleikni/lykilhæfni eins og hún er framkvæmd í dag þá
er tillaga hópsins að kenna þrjá 5 fein eininga áfanga. Hugmyndin er að í fyrsta áfanga yrði
farið í nærumhverfi nemandans svo sem sjálfsmynd, tilfinningar, fjölskyldu og vini. Held við
verðum að taka inn hér menningu í nærmynd unglingsins. Í öðrum áfanga verður áherslan á
samfélag nemandans í þjóðfélagslegu samhengi s.s. borgaravitund og menningarlæsi. Þriðji
áfanginn hefði áherslur sem lúta að alþjóðlegu samhengi eins og mannréttindum og
misskiptingu auðs í veraldlegu ljósi. Hér að neðan í töflu 1. má sjá dæmi um áhersluatriði.
Tafla 1. Hugmyndafræði og innra skipulag lykilhæfniþátta.

Umhverfið

Lýðræði

Jafnrétti

Menning

Tölvulæsi

Forvarnir
og
heilsuefling

Ég

Nærsamfélagið

Ísland sem hluti af vestræni
menningu

Ísland sem hluti af
alþjóðasamfélaginu

Sjálfsmynd og tilfinningar
Kynferði
Samskipti
Tjáning
Námstækni
Markmiðssetning
Vinnubrögð
Borgaravitund
Fyrirmyndir
Siðferði
Skyldur
Fjölskyldan
Neytandi
Andlegt, líkamlegt og félagslegt
heilbrigði
Áhrifaþættir heilbrigðis
Lífsstíll og gildismat
Fjárhagslegt heilbrigði

Staða einstaklingsins í vestrænni
menningu
Borgaravitund
Staðalímyndir
Fjölbreytt fjölskyldumynstur
Fjölbreytileiki
Neysluvenjur vestrænna ríkja

Íslenskur borgari í alheims þorpi
Skyldur, staðalímyndir, fordómar.
Ólíkar neysluvenjur Fjölmenning
Millimenning

Áhrif vestrænnar menningar á
heilsu

Persónuleg hæfni
Tölvur og samskipti
Gagnrýnin tölvunotkun

Fjölmiðla- og upplýsingalæsi í
Vestrænu samhengi
Tölvur og siðferði

Áhrif eigin heilsu á alþjóðasamfélagið
og staða nemandans borinn saman
við heilsu jafninga í öðrum
þjóðfélagshópum.
Mannréttindi og heilsa.
Sjálfbærni og heilsa í víðu samhengi
Minnkandi heimur

Menningarleg tjáning
Menningarlegt læsi
Menningarleg sköpun
Menningarleg upplifun
Kyn
Fötlun / ófötlun
Réttindi og skyldur

Menningarverðmæti
Réttur til menningarlegrar tjáningar

Samanburður ólíkra
menningarheima

Stjórnvöld – aðgerðir – staða
minnihlutahópa –
Efnahagur minnihlutahópa

Umburðalyndi, áhrif
Félagsleg heilsa
Lýðræðisleg samskipti
Umhverfisvernd – heimilið
Neysluvenjur á Íslandi
Sjálfbærni í nærsamfélagi
Auðlindir og ábyrgð á Íslands

Kosningar, hópar, lýðræði ,
samskipti þjóða í vestrænum heimi

Minnihlutahópar
Þjóðerni
Ólík trúarbrögð
Mannréttindi og siðferði
Misrétti
Efnahagur minnihlutahópa
Þróun, þróunarhjálp, misskipting,
jafnrétti

Samfélagslegt samhengi,
þjóðarhagur
Umhverfisvernd
Náttúran – framtíðin – ábyrgð
kynslóðanna
Vestrænar neysluvenjur

Sjálfbærni í alþjóðlegu samhengi
Félagsleg, efnahagsleg og vistvæn
sjálfbærni
Ábyrgð vesturlanda gagnvart
Suðrinu/Þróunarlönd
Auðlindir og ábyrgð

Drög að áfangalýsingum (desember 2009)
Drög
Borgarholtsskóli

Lykilhæfni sjálfsþekking og borgaravitund í nærumhverfi
Áfangalýsing á 1. þrepi
Lyk1-Q-05-Q-DAG
Hér erum við með blönduð markmið úr fyrsta og öðrum áfanga ef við miðum við töflu 1 hér
að ofan. Við þurfum að finna okkur skýran útgangspunkt miðað við ofangreind markmið áður
en við greinum þau nánar finnst mér.
5 fein
Enginn
Lærdómur áfangans:
Nemandi skal verða fær um að skoða og skilja sjálfan sig á sem fjölbreyttastan hátt, ásamt
því að skoða samspil sitt við grenndarsamfélagið með áherslu á að skilja sjálfan sig í
samhengi við það og sem er grunnurinn á því að byggja sig upp sem ábyrgan borgar
samfélaginu sem hann lifir og hrærist í.
Lokamarkmið áfangans (learning outcomes):
Að nemendur ...
Þekki eigin styrkleika og veikleika
Sjálfsþekking og tilfinningaleg tjáning
Þekki mikilvægi sitt í samskiptum við aðrar manneskjur
Þekki mikilvægi virkrar hlustunar og uppbyggilegra samskipta
Þekki stöðu sína í nærumhverfinu
skilji samspil sitt við nærumhverfið og þær afleiðingar sem það samspil getur haft til
góðs og ills
geti tjáð og greint stöðu sína og mikilvægi í nærsamfélaginu.
Læri að viðurkenna mikilvægi annarra í mannlegum samskiptum
Kannist við stöðu sína í fjærumhverfinu
Þekki til sjálfbærrar þróunar út frá heimilinu
Hafi lágmarkshæfni í upplýsingatækni
Þekki eigið menningarsvæði – eigin menningu, útfrá aldurs- og þroskastigi

Neðangreint á frekar við um áfanga no 2.
1. þrep
Leikni

Hæfni

Nemendur afla sér þekkingar
á sjálfinu og
grenndarsamfélaginu í
gegnum fjölbreytta miðla

Nemendur nýta sér þá
vitsmunalegu færni sem þeir
öðlast í þekkingarleit sinni um
sjálfan sig og stöðu sína í
samfélaginu til að velja þær
aðferðir sem þeir hafa kost á til
að kanna stöðu sína í
grenndarsamfélaginu og þeim
möguleikum sem þeir hafa til
að afla sér þjálfunar innan
grenndarsamfélagsins.

Nemendur geti hagnýtt þekkingu
og færni sem þeir hafa aflað sér á
sjálfum sér og því
grenndarsamfélagi sem þeir búa
í. Þeir skulu geta sýnt fram á
almennan skilning á sjálfum sér,
skoðað stöðu sína í samfélaginu,
gert sér grein fyrir
siðferðisvitund sinni og eflt
umburðarlyndi sitt gagnvart
öðrum sem og skilning á eigin
getu og stöðu í samfélaginu.

Nemendur greina sjálfan sig
og stöðu sína í samfélaginu
með umræðum og flokkun.

Nemendur öðlist leikni í að
greina á milli aðferða og velja
þá aðferð sem best er til þess
fallin að skoða og skýra stöðu
sína í grenndarsamfélaginu.

Nemendur geri sér grein fyrir
stöðu sinni í fjærsamfélaginu
Nemendur skulu geta greint og
hagnýtt þá almennu þekkingu og
færni sem þeir hafa aflað sér í
áfanganum með því að bera
saman, finna samband, einfalda
og draga ályktanir um stöðu sína í
samfélagi mannfólksins í
grenndarsamfélaginu. Þessar
athafnir gera kröfur um að
nemendur sýni
ábyrgðartilfinningu, sýni
sjálfstraust og sjálfstæði í
vinnubrögðum og geti beitt
almennri ígrundun um efnisþætti
áfangans.

Nemendur þjálfast í því að
miðla þekkingu sinni á
sjálfum sér og
grenndarsamfélaginu með
fjölbreyttum aðferðum
nútímans

Nemendur öðlist getu til að
miðla leikni sinni í gegnum
vinnubrögð nútímans með
verkfærum hans og aðferðum í
mismunandi tjáningarformum.

Nemendur skulu geta miðlað og
hagnýtt þá almennu þekkingu og
færni sem þeir hafa öðlast í
vitsmunalegri, listrænni og/eða
verklegri þekkingu og færni.
Þessar athafnir gera kröfu um að
nemendur sýni sköpunarhæfni,
frumkvæði og hæfni til að tjá
hugmyndir og skoðanir sínar á
fjölbreyttan hátt í nútíma
samfélagi.

Miðla

Greina

Afla

Þekking

Lykilhæfniþættir – áherslur í ÍSL, ENS
og STÆ
Hópur1: Guðný María Jónsdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Sigurður Þórir Þorsteinsson og Guðrún
Ragnarsdóttir (almenn lykilhæfni þvert á skólann) – starfar í 1 og ½ mánuð (ág.-okt.).

Hópurinn hefur það verkefni að kynna sér gaumgæfilega hvað fellst í hugmyndinni um lykilhæfniþætti
(key competences), huga að því hvernig þeir tengjast öllum brautum skólans og smíða á þeim grunni
áfanga sem byggir á þeirri reynslu sem skapast hefur við skólann m.a. lífsleikni. Unnið skal að áfanga
sem gengur þvert á allar brautir skólans og tekur til sem flestra lykilhæfniþátta.
Hópur2: Íris Rut Agnarsdóttir, Berglind Rúnarsdóttir, Jóhanna Katrín Eggertsdóttir og Guðrún Ragnarsdóttir (ísl,
ens, stæ þvert á skólann) – starfar í 1 og ½ mánuð (okt.-des.).

Hópurinn hefur það verkefni að kynna sér gaumgæfilega hvað fellst í hugmyndinni um lykilhæfniþætti
(key competences), huga að því hvernig þeir tengjast öllum brautum skólans og setja á þeim grunni
fram hugmyndir um áfanga sem byggir á þeirri reynslu sem skapast hefur við skólann í íslensku-,
stærðfræði- og enskukennslu.
Texti úr styrkumsókn:
Útfæra þarf stóran áfanga sem gengur þvert á allar brautir skólans og tekur mið af hluta af 8
lykilhæfniþáttum nýrra laga. Hér má nefna atriði eins og grunnhæfni í vísindum og tækni,
upplýsingatækni, námshæfni, félagslega og borgaralega hæfni, frumkvæði og framtakssemi,
menningarlæsi og tjáningu. Mikilvægt er að öll svið taki á þessum þáttum á einn eða annan hátt þótt
allt nám á 1. þrepi (framhaldsskólaprófið) komi til með að byggja að mestu á þessum lykilhæfniþáttum.

Markmiðið er að skipuleggja áfanga sem allir nemendur á í Borgarholtsskóla taka og veitir þeim
grunnþjálfun í þeim lykilhæfniþáttum sem þeir eiga að tileinka sér.

Verkefni:










Vinna starfsáætlun og skipta verkum með meðlimum hóps (skipa t.a.m. formann, fulltrúi
stýrihóps sér um að rita og samræma).
Vikulegir fundir á haustönn og ½ laugardagur um miðja önn.
Skoða ný lög um framhaldsskóla og meðfylgjandi gögn með tilliti til ákvæða um lykilhæfni
Vinna úr niðurstöðum hópa á starfsdögum 2009 um lykilhæfniþætti
Kynna sér Lifelong Learning Programme Evrópusambandsins þar sem m.a. er fjallað um átta
lykilhæfniþætti
Fylgjast með vinnu annarra vinnuhópa vegna nýrra laga og hafa samstarf við þá eftir því sem
við á og við verður komið
Skoðar möguleika á þverfaglegri samvinnu og mismunandi námsleiðum innan skólans
Leggja drög að hugmyndafræði áfangans:
- skrifa lærdómsviðmið (learning outcome)
Skrifa áfangalýsingu

Afurðir og skil:


Skýrsla um störf hópsins




Kynning á stöðu mála á starfsdögum
Drög að áfangalýsingum (desember 2009)

Framkvæmd:
Vinnuhópurinn svót-greindi fagsviðin og fjallaði vítt og dreift um það hvaða úrræði ættu að vera til
staðar fyrir þá nemendur sem ekki hafa náð námsmarkmiðum grunnskólans og komst að eftirfarandi:

Grunnskóli

Framhaldsskóli

Upphaf

Framhald

Áfangi A á 1. þrepi

Áfangi B á 1. þrepi

Íslenska

Nemendur sem ná
ekki markmiðum
grunnskóla

5 fein

5 fein

Nemendur sem ná
markmiðum
grunnskóla

Áfangi A, B ... á 2.
þrepi ...

Áfangi A, B ... á 3.
þrepi ...

Hver 5 fein

Hver 5 fein

Enska
Stærðfræði

Eftir það skrifaði hver fulltrúi drög að áfangalýsingum fyrir ísl, ens og stæ sem sjá má hér fyrir neðan:

Áfangalýsing á þrepi 1
Enska
Heiti áfanga:
ENS1U5
Fjöldi eininga:
5 fein

Enginn undanfari
Áfangalýsing:
Farið er yfir helstu grunnatriði í málfræði í ensku auk þess sem lesnir eru einfaldir textar með það að
markmiði að auka orðaforða og málskilning nemenda. Einnig eru unnin verkefni sem þjálfa
nemendur í ritun, hlustun og munnlegri tjáningu.

Lokamarkmið:
Sjá hér að neðan:

Afla

Þekking
-Nemandi geti lesið einfalda
texta á ensku sér til gagns og
gamans.
-Kunni skil á helstu
málfræðiatriðum svo sem
beygingu sagnorða í tíðum,
þekki helstu orðflokka eins
og nafnorð, sagnorð,
lýsingarorð, atviksorð,
forsetningar og fornöfn.
-Nemandi á að geta
skrifað samfelldan texta um
ýmisleg málefni.

Greina

- Geta tekið virkan þátt í
samræðum um kunnugleg
málefni og skilið einfaldar
samræður.
Nemandi skal geta greint
þekkingu sína með
umræðum og flokkun. Hann
skal geta flokkað nýjan
orðaforða og
málfræðiþekkingu sína á
árangursríkan hátt, greint

Leikni
-Nemandi skal geta lesið og
skilið einfalda texta, svo sem
blaðagreinar, bæklinga,
skáldsögur ofl. með það að
markmiði að auka á
orðaforða sinn og afla
upplýsinga.

Hæfni
-Nemandi skal geta lesið og skilið
almenna, einfalda texta og geta sagt
frá þeim í aðalatriðum.

-Nemandi skal geta notað
mismunandi aðferðir til að
læra helstu málfræðiatriði,
svo sem lestur og glósur

-Skilja helstu málfræðiatriði og geta
notað þau á réttan hátt í mæltu og
rituðu máli

-Geta talað og skrifað á viðeigandi hátt
um kunnuglegt efni eftir mismunandi
aðstæðum .

-Nemandi skal geta notað
mismunandi aðferðir og
hjálpargögn við ritun
-nemandi skal geta skilið
samræður í mismunandi
aðstæðum
-Nemandi skal geta greint
frá aðalatriðum ýmis konar
texta, sem og fundið
ítarlegri upplýsingar í þeim
til að svara einföldum
spurningum. Til þess skal
hann nota ýmis konar

Nemandi skal gera greinarmun á
mismunandi málnotkun eftir
aðstæðum og geta fylgt eftir og tekið
þátt í samræðum um kunnugleg
málefni

aðalatriði frá aukaatriðum.

lestraraðferðir svo sem
skimun/hraðlestur og
ítarlestur?
-Nemandi skal geta notað
ýmis hjálpargögn við skrift á
samfelldum texta, svo sem
orðabækur og
leiðréttingarforrit
-Nemandi skal geta hlustað
eftir upplýsingum og notað í
umræðum um kunnugleg
málefni sem og geta gert sér
grein fyrir mismunandi
orðanotkun og beitingu eftir
aðstæðum

Miðla

Nemendur gera
málfræðiverkefni og
ritunarverkefni auk þess
sem þeir ræða saman á
ensku í hópum og pörum
eftir fyrirmælum kennara og
noti til þess viðeigandi
orðaforða. Flytji stutta
fyrirlestra eða kynningar

-Nemandi skal geta beitt
málkerfinu á mismunandi
hátt eftir aðstæðum, bæði
munnlega og skriflega með
því að segja frá eigin reynslu
og endursagt efni sem hann
hefur lesið eða heyrt.

Nemandi skal geta miðlað og hagnýtt
almenna þekkingu og færni. Hann skal
geta tekið þátt í flestum samræðum
um efni sem hann þekkir eða hefur
áhuga á.

-Geta skrifað einfalda texta
svo sem bréf og skilaboð.
-Undirbúið og flutt stuttar
kynningar um valið efni.

Kennslufyrirkomulag - kennsluaðferðir:
Notast er við sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir, svo sem beina kennslu /innlagnir, próf,
ritunarverkefni, hópavinnu, sjálfstæð vinnubrögð, leiki o.s.frv.

Aðrar mikilvægar upplýsingar:

Stærðfræði

Afla

Þekking

Leikni

Hæfni

Að horfa, lesa, hlusta á, ræða
eða önnur samskipti

Þjálfun í aðferðum og verklagi

Hagnýting og yfirfærsla þekkingar
og færni.

Nemandi skal hafa aflað
sér almennrar þekkingar á
talnakerfinu,
reikniaðgerðum, hlutföllum
og prósentum, mynstrum
og algebru, rúmfræði,
tölfræði og líkindareikningi
gegnum áhorf, lestur,
hlustun, umræðu eða
önnur samskipti.
Að nemandi
Þekki forgangsröð
aðgerða
þekki ferningstölur
og ferningsrætur
kunni að vinna
með almenn brot
kunni veldareglur
með
heiltöluveldum
þekki skilgreiningu
á hlutföllum milli
stærða og kunna
að skipta stærðum
í hlutföll, geti lesið
kort í ýmsum
hlutföllum
kunni skilgreiningu
á prósentum og
geti reiknað öll
algeng dæmi í
prósentum
kunni
undirstöðuatriði í
algebru varðandi
liðun, þáttun, veldi,
rætur og röð
aðgerða
þekki metrakerfið,
hnitakerfið,
mælingar,
flatarmál, rúmmál,
Pýþagorasarreglu,
einslögun,
þekki rétthyrnt
hnitakerfi
þekki jöfnu
beinnar línu
þekki skilgreiningu
á hallatölu og
samband milli
grafs og jöfnu

Nemandi skal hafa öðlast
færni í almennum aðferðum
og verklagi stærðfræðinnar
þ.e. meðferð talna og
tölulegum gögnum,
stærðfræðilegum texta,
skipulögðum aðferðum við
leit að lausnum, einföldum
röksemdarfærslum, notkun
reiknitækja, stærðfræði sem
beitt er í viðfangsefnum
daglegs lífs.
Nemandi skal hafa öðlast
leikni í
aðgerðum á heilum
tölum
geti notað víxlreglu,
tengireglu og
dreifireglu í
talnareikningi
meðferð brota,
prósentu- hlutfalla
og vaxtareikning og
geti varað sig á
misnotkun hlutfalla
og
prósentureiknings
-

-

-

-

-

-

skilji hvernig
bókstafir eru
notaðir til að tákna
stærðir
geti leyst fyrsta
stigs jöfnur með
einni og tveimur
óþekktum stærðum
geti einangrað eina
stærð úr jöfnu með
mörgum óþekktum
stærðum
geti þýtt verkefni á
algebru mál og sett
þau upp
stærðfræðilega
eiginleika beinnar
línu í hnitakerfi og
túlkun þeirra í
viðfangsefnum.
uppsetning, aflestur
og túlkun gagna á
myndrænu formi.

Nemandi skal geta hagnýtt
þá almennu
stærðfræðiþekkingu og
færni sem hann hefur aflað
sér til að takast á við
stærðfræðileg verkefni, sem
upp koma í daglegu lífi og
notað stærðfræði við margs
konar störf í þjóðfélaginu.
Hann skal geta sýnt fram á
almenna siðferðisvitund,
umburðarlindi og að hann
átti sig á megineinkunnum
stærðfræðinnar til að efla
og öðlast trú og skilningi á
eigin getu.
Nemandi skal
geta sett sig inn í
og túlkað
útskýringar og
röksemdir annarra
af virðingu og
umburðarlindi án
fordóma.
Geti skráð lausnir
sýnar skipulega,
skipst á skoðunum
við aðra um þær og
útskýrt hugmyndir
sínar í mæltu máli,
rituðu, myndrænt
eða í töflum.
Skilji merkingu og
tengsl hugtaka í
námsefninu
Geti beitt
skipulegum
aðferðum við leit
lausna
Geti metið hvort
lausnir eru
réttar/áreiðanlegar
Þekki og skilji gildi
stærðfræðinnar í
listum, vísindum og
öðrum greinum.

-

beinnar línu
kunni að setja
fram gögn í
myndrænu formi í
tölfræði.

-

-

-

-

-

Greina

að nemendur geti
rætt stærðfræðileg
verkefni við aðra og
unnið með þeim að
lausn þeirra
geti gert skriflega,
munnlega og/eða
myndræna grein
fyrir niðurstöðum
sínum og aðferðum
geti áætlað lausnir
og niðurstöður með
hugareikningi
geti leitað að
ólíkum aðferðum til
lausnar
geti tengt saman
almenn
stærðfræðileg
hugtök og
myndrænt efni
geti greint og
hagnýtt upplýsingar
sem birtast í
fjölmiðlum þar sem
stærðfræði kemur
við sögu hvort sem
það er skrifað,
talað, myndrænt
eða stafrænt
beitt reiknivél af
öryggi.

Að ræða, flokka og bera saman
þekkingu

Val á aðferðum og skipulag
verkferla

Nemandi skal geta greint
almenna þekkingu sína í
stærðfræði þannig að
hann beiti viðeigandi
aðferðum við lausnir.

Nemandi skal geta greint
milli aðferða og unnið undir
verkstjórn. Hann skal geta
greint stærðfræðilegan
texta og tileinkað sér það
sem þar kemur fram.
Nemandi skal ná að tengja
saman almenn
stærðfræðileg hugtök og
myndrænt efni

Úrvinnsla á þekkingu og færni

Nemandi skal geta greint
og hagnýtt almanna
stærðfræðiþekkingu og
færni til þess að átta sig á
því hlutverki
stærðfræðinnar að varpa
ljósi, skýra og stuðla að
lausn margvíslegra
verkefna með því að bera
saman, finna sambönd,
einfalda og draga ályktanir.
Nemandi skal geta greint
og hagnýtt upplýsingar sem
birtast í fjölmiðlum þar sem
stærðfræði kemur við sögu
hvort sem það er skrifað,
talað, birtist myndrænt eða
stafrænt. Nemandi skal
geta greint og hagnýtt
hversdagslegar upplýsingar
þar sem stærðfræði kemur
við sögu. Nemandi skal
geta greint réttmæti og
áreiðanleika upplýsing.
Hæfni til að greina gerir

kröfu um að nemandi sýni
ábyrgðartilfinningu,
sjálfstraust og sjálfstæði í
vinnubrögðum og geti beitt
almennri ígrundum.

Miðla

Framsetning þekkingar með
ólíkum tjáningarformum svo sem
munnlega, skriflega eða verklega

Beita vinnubrögðum, verkfærum
og aðferðum mismunandi
tjáningarforma

Nemandi skal geta miðlað
almennri þekkingu sinni
með mismunandi
aðferðum, skriflega,
munnlega eða verklega.
Nemandi skal hafa vald á
táknmáli og nægjanlegum
orðaforða í stærðfræði til
þess að miðla þekkingu
sinni.

Nemandi skal geta miðlað
færni sinni me almennum
vinnubrögðum, verkfærum
og aðferðum mismunandi
tjáningarforma. Nemandi
skal geta miðlað almennri
stærðfræði skriflega,
munnlega og með hjálp
upplýsingartækninnar.

Hæfni til að tjá hugmyndir,
skoðanir og tilfinningar

Nemandi skal geta miðlað
og hagnýtt almenna
stærðfræðiþekkingu sína.
Þessi hæfni gerir kröfu um
að nemandi sýni áræðni,
fumkvæði, innsæi og
frumleika og hæfni til að tjá
hugmyndir og skoðanir á
almennum
stærðfræðilegum
viðfangsefnum. Nemandi
skal geta miðlað
upplýsingum skriflega,
munnlega, myndrænt eða
með hjálp
upplýsingartækninnar.

Borgarholtsskóli
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Skýrsla vinnuhóps
Soffía Björnsdóttir, Guðrún Sigurðardóttir, Þórdís Helga
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Þróunarverkefni - kynning
Starfsbrautir - skilgreining Mrn. frá 2005

Starfsbrautir framhaldsskóla (áður nefndar sérdeildir) eru ætlaðar fötluðum nemendum sem
hafa ekki forsendur til þess að stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólanna. Kennt
er samkvæmt einstaklingsnámskrá og leitast er við að efla tengsl við aðrar brautir skólans og
veita nemendum tækifæri til að verða hluti af samfélagi skólans. Í skólanámskrá hvers skóla
skal koma fram hvernig skólinn skipuleggur nám á starfsbraut.
Starfsbraut BHS – úr námskrá frá 2004
Markmið námsins á starfsbraut BHS er að nemendur kynnist námi og starfi við hæfi og fái
tækifæri til að auka við þekkingu sína og færni sem þannig stuðlar að auknu sjálfstæði þeirra
og auðveldar þeim að takast á við atvinnu og viðfangsefni daglegs lífs í nútíma samfélagi.

Sérnámsbraut BHS – Námsbraut fyrir nemendur með þroskahömlun sem geta ekki nýtt sér
nám á almennum brautum skólans. ( Sbr. lög um málefni fatlaðra).

Framtíðarsýn
Markmið námsins er að nemendur öðlist betri hæfni til að taka þátt í daglegu lífi og starfi í
lýðræðisþjóðfélagi að námi loknu

Áfangar brautarinnar krefjast ekki að ákveðnum markmiðum í námi hafi verið náð til að fara í
næsta áfanga. Námið er einstaklingsmiðað og sérhver nemandi stundar 4 ára / 8 anna nám á
sínum forsendum – fer eftir sinni áætlun sem er byggð á þeim markmiðum sem eru raunhæf
fyrir viðkomandi.
Skipulag námsins þarf að geta mætt mismunandi getu og þörfum nemenda. Námið þarf að
uppfylla þær grunnáherslur sem námskrá tekur til og kennsluhættir þurfa að vera fjölbreyttir.
Allt frá því að vera hefðbundnar kennslustundir með innlögn og verkefnum fyrir hóp til þess
að vera með einstaklingsmiðaðar innlagnir.
Við skipulag námsins er tekið mið af grunnþáttunum fimm, þ.e. læsi, lýðræði, sjálfbær þróun,
skapandi starf og jafnrétti og þeir tengdir við lykilhæfniþættina átta eins og kostur er.
Hugtök áfangalýsinga þrepa (sbr. þekking, leikni, hæfni – afla, greina miðla) höfð til
hliðsjónar við gerð áfangalýsinga en ekki notuð á sama hátt og í tilbúnu formi frá ráðuneyti.
Þau eiga ekki við í flestum tilfellum þegar um er að ræða nemendur með þroskahömlun.

Lokamarkmið brautarinnar (Sérnámsbrautar)
Nemendur á starfsbraut hafi aukið hæfni sína :
 til að tjá hugsanir sínar og tilfinningar á skýran og sjálfstæðan hátt, munnlega,
myndrænt og/eða skriflega
 að gera sér grein fyrir hvernig hann getur nýtt sterkar hliðar sínar og hafi
öðlast skýra sjálfsmynd
 til jákvæðra samskipta af öryggi við annað fólk
 til sjálfstæðrar ákvarðanatöku
 að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, mannréttindum og jafnrétti
 að bera virðingu fyrir umhverfinu og grundvallarreglum samfélagsins
 til að meta eigin velferð, líkamlega, andlega og félagslega
 að tileinka sér jákvætt viðhorf til náms á eigin forsendum
 til skilnings á hættum í umhverfi sínu
 til að vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi

Stefnum að því að vinna eftir tveimur námsleiðum:
1. TEACCH, PAES – skipulagt námsumhverfi.
2. a) Nemendur sem þurfa einstaklingsmiðað nám þar sem að einhverju leyti
verður farið eftir hugmyndum um skipulagt námsumhverfi.
b) Bóknám - nemendur sem að einhverju leyti geta nýtt sér almenna áfanga.

Næsta vetur stefnum við að því að:
Breyta nafni brautarinnar í Sérnámsbraut
Breyta námsskrá brautarinnar
Breyta námsmati í lok vorannar (símat, gátlistar, einkunnir, umsagnir ….)
Lokaútskrift verði í formi Portfolio

Bóknám til stúdentsprófs
Þátttakendur: Kristinn Arnar Guðjónsson, Inga Ósk Ásgeirsdóttir, Aron Tómas Haraldsson, Jette Dige Pedersen
og Guðrún Ragnarsdóttir.

Vinnuhópurinn vann samkvæmt eftirfarandi verklýsingu:
Verkefni hópsins er að kynna sér ný lög um framhaldsskóla og skapa á grundvelli þeirra námsbrautir
til stúdentsprófs sem taka mið af fjölbreytileika Borgarholtsskóla. Hópurinn leitar einnig eftir
samstarfi við aðra framhaldsskóla eftir því sem við á. Ef tími vinnst til hugar hópurinn að skilgreiningu
náms á mörkum framhalds- og háskóla. Þess skal gætt að sá mannauður og sú reynsla sem fyrir hendi
er nýtist að fullu um leið og hugmyndafræði nýju laganna er gefið nægjanlegt rými.
Texti úr styrkumsókn:
Með nýjum lögum er bóknám og starfsnám metið jafngilt og lágmörk sett um einingar í kjarnagreinum.
Skólar með umtalsvert og sértækt starfsnám þurfa því að huga að greiðum leiðum fyrir nemendur sem
vilja setja saman stúdentspróf með starfsnáms/verknáms ívafi. Einnig þarf að huga að nýjum
námsbrautum til stúdentsprófs og endurskoða þær gömlu. Hugsanlega má sjá samþættingu við iðn-,
starfs- og listnámsbrautir skólans með hagræðingu og samvinnu að leiðarljósi og búa þannig til nýjar
kjörsviðsgreinar innan stúdentsprófsins. Þegar hafa verið lögð drög að sambærilegri samvinnu með
samnýtingu áfanga á verslunarbraut (starfsnámsbraut) og viðskipta- og hagfræðibraut
(stúdentsprófsbraut). Sú tilraun hefur heppnast vel og mætti því útfæra hana á fleiri sviðum.

Markmiðið er að skipuleggja námsbrautir sem samræmast hugmyndafræði nýrra laga og nýtast
nemendum sem best í því framhaldsnámi sem þeir hyggjast leggja stund á að loknu stúdentsprófi.

Verkefni:











Vinna starfsáætlun og skipta verkum með meðlimum hóps (skipa t.a.m. formann, fulltrúi
stýrihóps sér um að rita og samræma).
Vikulegir fundir á haustönn og ½ laugardagur um miðja önn.
Skoða ný lög um framhaldsskóla og meðfylgjandi gögn með tilliti til almennra ákvæða og
þeirra sem sérstaklega eiga við um bóknám til stúdentsprófs
Vinna úr niðurstöðum hópa á starfsdögum 2009 um
- bóknám til stúdentsprófs
- lærdómsviðmið
Kynna sér lykilhæfniþætti og gæta þess að skipulag brauta sé í samræmi við þá stefnu sem
þeir marka
Sýna fram á að stúdentsprófið nái upp á þriðja þrep
Fylgjast með vinnu annarra vinnuhópa vegna nýrra laga og hafa samstarf við þá eftir því sem
við á og við verður komið
Skoða möguleika á nýjum kjörsviðum með hliðsjón af fjölbreytileika skólans og samvinnu við
aðrar deildir/svið skólans
Leggja drög að hugmyndafræði brautanna:
- ákvarða markhóp
- skoða mismunandi útfærslur á námslokum
- skrifa lærdómsviðmið (learning outcome)





- leita eftir samvinnu við aðrar deildir skólans eftir því sem kostur er
Skrifa brautarlýsingu fyrir námsbrautir sem leiða til stúdentsprófs, þar með talið viðbótarnám
til stúdentsprófs
- Skoða hvaða skilyrði nemendur af starfs-, list- og verknámsbrautum þurfa að
uppfylla til að til að útskrifast af stúdentsprófsbrautum (viðbótarnám til
stúdentsprófs)
Vera til ráðgjafar um útfærslu áfangalýsinga (þegar þær verða skrifaðar).

Afurðir og skil:





Skýrsla um störf hópsins
Kynning á stöðu mála á starfsdögum
Lærdómsviðmið brauta
Drög að brautarlýsingu (desember 2009)

Framkvæmd:
Hópurinn hittist aðra hverja viku í 3-4 klst. í senn. Vinnan byrjaði þannig að hver þátttakandi svótgreindi bóknámið sem kennslusvið, fór svót-greiningu allra fagsviða. Síðan var viðbótarnámið til
stúdentsprófs rætt og kjölfarið var ákveðið að skoða það hvernig nemendum við vildum skila af okkur
úr ákveðnum grunni (í líkani kallað grunnur í mynd) sem á að vera sameiginlegur fyrir alla þá
nemendur sem útskrifast með stúdentspróf. Þegar því lauk þá fjallaði hópurinn um það hvernig þessi
grunnur ætti að líta út. Hér á eftir fer tillaga að lærdómsviðmiðum grunnsins:
Allir nemendur sem útskrifast með stúdentspróf ljúka ákveðnum grunni. Í honum eru eftirtalin atriði
höfð að leiðarljósi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gagnrýn, rökvís og skapandi hugsun.
góð sjálfsþekking.
víðsýni og umburðarlyndi.
góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
góð þekking á íslensku samfélagi, menningu og listum.
innsýn í menningu og samfélag annarra þjóða.
borgaraleg hæfni og vitund.
skilningur á mikilvægi sjálfbærrar þróunar.
góð hæfni í íslensku.
góð hæfni í öðrum tungumálum.
góð hæfni í stærðfræði.
góð hæfni á sviði raun-, hug- og félagsvísinda.

Það á eftir að skrifa lærdómsviðmið fyrir brautarkjarna og línur.
Línurnar voru fundnar eftir að hafa skoðað hvar nemendur okkar eru staddir eftir nám í BHS samkv.
Hagstofutölum. Myndin hér á eftir sýnir heildarmynd af líkaninu og skýringar þar fyrir neðan.

Línur
Hagfræði- og
alþjóðaviðskipti

Stúdentsprófsbrautir - DRÖG
Hugvísindi
Fein
Dan
10
Ens
5
Þýs/Fra
15
Fra/Þýs
10
Sag
10
Lok
5
Ísl
5
Stæ
10
70

Grunnskóli
Verknám
Starfsnám

Grunnur til stúdentsprófs
Fein
Ísl
20
Stæ
10
Ens
15
Dan
5
Tun*
10
Raun**
15
Fél***
15
Heilsuefling
7
VBB
5
Samt:
102

Félagsvísindi
Fein
Fél
10
Sál
10
Lis
10
Sag
10
Lok
5
Tun*****
20
Aðf
5
70

Við

10

Hag

10

Bók

10

Lög

10

Val

10
50

Félags- og menntavísindi
Fél

5

Sál

5

Upp

5

Hsp

5

Sag

5

Kennslufr.

10

VAB

5

Val

10
50

Skapandi miðlun
Lim

20

Fjöl

10

MYL

10

Val

10
50

Heilbirgiðsvísindi Félagsleg

Raunvísindi
Atvinnulífið

Efn
Eðl
Líf
Jar/umf
Stæ
Tun****
Lok
Ens

10
10
10
10
15
5
5
5
70

Sál

10

Líf

10

Lífefnafræði

5

Hbf

5

Nær

5

Lýðheilsa

5

val

10
50

Umhverfis-,verk- og
tæknifræði
Ólífræn efn

5

Jar/umf

5

Eðl

5

VAB

5

Stæ

10

Verkgreinar

10

Val

10
50

Til að útskrifast með stúdentspróf þurfa nemendur að taka að lágmarki áfanga í grunni
til stúdentsprófs og a.m.k. 222 einingar
*Val um fra, þýs og dan en getur einnig verið bundið að teknu tilliti til línu
** Val um eðl, efn, jar, líf, lýð, hbf og nær en getur einnig verið bundið að teknu tilliti til
línu
*** Val um hsp, fél, sag, lis og sál en getur einnig verið bundið að teknu tilliti til línu
***** hér er hægt að velja um dönsku, þýsku eða frönsku
****Hér geta nemendur valið um dan/fra/þýs/ens en valið verður að miðast við
a.m.k. 3 áfanga í röð í tungumáli
VBB Virkur borgari í Borgarholtsstkóla - sjálfbærni í nærsamfélaginu
VAB Virkur alheimsborgari í Borgarholtsskóla - sjálfbæri í alheimsþorpinu - efnahagur,
mannréttindi og umhverfismennt
Lýð Lýðheilsa er áfangai sem gæti verið þverfaglegur með aðkomu sálfr., félagsfr.,
íþrótta og raungreina
Aðf Aðferðafræði

Næstu innleiðingarskref stúdentsprófsins snúast um að ræða betur innihald og lærómsviðmið lína,
fjalla um kennslufræðilega nálgun og fjölbreytt námsmat.

Borgarholtsskóli

Listnám
Skýrsla vinnuhóps
Kristján Ari Kristjánsson, Hlynur Helgason, Hafdís Ólafsdóttir
og Anton Már Gylfason

Júní 2010

Efnisyfirlit
Verklýsing ................................................................................................................................................ 3
Verkefni: .............................................................................................................................................. 3
Afurðir og skil: ..................................................................................................................................... 3
Grunnforsendur ....................................................................................................................................... 4
Lokaprófgráða verði stúdentspróf....................................................................................................... 4
Stúdentspróf verði almennt fjögurra ára nám. ................................................................................... 4
Uppbygging náms .................................................................................................................................... 5
Skipting í grunnnám og sérhæfingu .................................................................................................... 5
Grunnnám. .............................................................................................................................................. 5
Fræðilegar greinar grunnnáms. ........................................................................................................... 5
Sérgreinar grunnáms. .............................................................................................................................. 5
Grunnáfanagar list- og hönnunarnáms. .............................................................................................. 5
Séráfangar á kennslusviði skólans. ...................................................................................................... 5
Nemandi að loknu grunnámi. .............................................................................................................. 5
Sérhæfing. ........................................................................................................................................... 6
Lestur/Ritun/Umbrot .......................................................................................................................... 7
Ljosmyndun/Myndlýsing. .................................................................................................................... 7
Gagnaveita/Upplýsing ......................................................................................................................... 7
Hljóðritun/Hljóðsetning....................................................................................................................... 7
Framsetning/Leiklist ............................................................................................................................ 8
Kvikmyndun/Kvikun............................................................................................................................. 8
Vinnan framundan................................................................................................................................... 8
Séráfangar list- og hönnunargreina ..................................................................................................... 8
Grunnáfangar lista- og fjölmiðlasviðs .................................................................................................. 8
Kjörsviðin ............................................................................................................................................. 9
Fræðileg svið........................................................................................................................................ 9
Verkleg svið ......................................................................................................................................... 9

2

Verklýsing
Hópnum er ætlað að vinna að nýjum brautalýsingum fyrir lista- og fjölmiðlasvið í samræmi við anda
og ákvæði nýrra laga um framhaldsskóla. Grundvöllur vinnunnar er það starf sem þegar fer fram á
sviðinu en hópurinn leitast við að aðlaga brautirnar þörfum nemenda, atvinnulífs og viðtökuskóla.
Hópurinn aflar sér upplýsinga um það sem verið er að gera í öðrum skólum sem bjóða upp á
sambærilegt nám og hefur samráð við fagaðila eftir því sem þurfa þykir. Þess skal gætt að sá
mannauður og sú reynsla sem fyrir hendi er nýtist að fullu um leið og hugmyndafræði nýju laganna
er gefið nægjanlegt rými.
Texti úr styrkumsókn:
Endurskoða þarf námsbrautirnar m.t.t. nýrra viðmiða og þar sem aðrir skólar eru ekki með
sambærilegt nám liggur fyrir að sú vinna verði unnin í BHS. Einnig þarf að skapa svigrúm til að þjóna
markmiðum náms til framhaldsskólaprófs svo nemendum á þeirri leið gefist kostur á að ljúka
framhaldsskólaprófi með áherslu á margmiðlunarhönnun eða fjölmiðlatækni.

Markmiðið er að skipuleggja námsbrautir sem uppfylla hugmyndafræði nýrra laga og koma
nemendum að gagni við áframhaldandi nám og í atvinnulífinu.
Verkefni:
 Vinna starfsáætlun og skipta verkum með meðlimum hóps (skipa t.a.m. formann, fulltrúi
stýrihóps sér um að rita og samræma).
 Vikulegir fundir á haustönn og ½ laugardagur um miðja önn.
 Skoða ný lög um framhaldsskóla og meðfylgjandi gögn með tilliti til almennra ákvæða og
þeirra sem sérstaklega eiga við um listnám
 Vinna úr niðurstöðum hópa á starfsdögum í mars 2009 um listnám
 Kynna sér lykilhæfniþætti og gæta þess að skipulag brauta sé í samræmi við þá stefnu sem
þeir marka
 Skilgreina lokapróf með hliðsjón af því á hvaða þrepi í sniðmáti ráðuneytis námið lendir
 Fylgjast með vinnu annarra vinnuhópa vegna nýrra laga og hafa samstarf við þá eftir því sem
við á og við verður komið
- Vera í samvinnu m.a. við starfshópa um bóknámsbrautir og lykilhæfni þegar verið er
að skrifa brautarlýsingar
 Leggja drög að hugmyndafræði brautanna:
- ákvarða markhóp
- skoða mismunandi útfærslur á námslokum
- skrifa lærdómsviðmið (learning outcome) fyrir brautirnar
- leita eftir samvinnu við aðrar deildir skólans eftir því sem kostur er
 Skrifa brautarlýsingar fyrir listnámsbrautir
 Vera til ráðgjafar um útfærslu áfangalýsinga (þegar þær verða skrifaðar).
Afurðir og skil:
 Skýrsla um störf hópsins
 Kynning á stöðu mála á starfsdögum
 Lærdómsviðmið brauta
 Drög að brautarlýsingu (desember 2009)
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Grunnforsendur
Lokaprófgráða verði stúdentspróf.
Nám í listnámi verði fellt undir stúdentspróf. 95% nemenda í listnámi í Borgarholtsskóla ljúka þegar
stúdentsprófi samfara eða í kjölfar listnámsbrautarprófs. Viðtökuskólar á Íslandi krefjast auk þess
stúdentsprófs og þótt sumir skólar í útlöndum samþykki listnámbrautarprófið þá er þða þó semt
vandkvæðum bundið. Við prófgráðu þykir okkur eðlilegra að líta til Íslenskra aðstæðna. Að höfðu
samráði við viðtökuskóla þá er einnig greinilegt að þar þykir sú víðtæka almenna þekking sem
stúdentsprófið veitir að auki við listnámið er mikilvægur grunnur.

Stúdentspróf verði almennt fjögurra ára nám.
Listnám er þroskaferli þar sem nemandinn, á meðan hann nýtur kennslu og stuðnings, bætir vði sig
þekkingu og reynslu allan námstímann. Þessvegna er eðlilegt að nýta fullt svigrúm framhaldsskólans í
að leggja öflugan grunn undir háskólanámið. Viðtökuskólar eru kröfuharðir og þykir æskilegt að auka
við grunninn frekar en að draga úr honum. Vegna þessa er lagt til að nám á listnámssviði verði miðað
vði full fjögur ár að loknum grunnskóla.
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Uppbygging náms
Skipting í grunnnám og sérhæfingu
Gerð er tillaga um að náminu verði skipt í tvent. Annarsvegar verði tveggja ára grunnnám þar sem
þungi stúdentsprófgrunnsins verði lagður, auk þess sem nemendur hljóti grunnfþjálfun í
meginatriðum listnáms og greina á sérsviði skólans. Í kjölfarið komi síðan tveggja ára sérhæfing þar
sem nemendur einbeita sér að því að efla sig á sínu sérsviði og með tilliti til markmiða í námi og lífi í
framtíðinni.

Grunnnám.
Fræðilegar greinar grunnnáms.
Í samræmi við að nám í listnámi er fellt undir stúdenspróf hefur verið ákveðið að þær fræðilegu og
breiðu greinar sem hafa veið kenndar sérstaklega á Listnámsbraut verði felldar niður sem slíkar. Um
er að ræða greinar á sviði menningarsögu, heimspeki og sálfræði sem eðlilegt er að falli undir breiðan
almennan grunn stúdentsprófs, óháð sérsviði nemenda. Gert er ráð fyrir að fyrstu tvö árin í listnámi
verði um 60% námsins almennur bóklegur grunnur og er gerð tillaga um að fyrrnefndar greinar, sem
merktar hafa verið listum og menningu, þar undir og nám á þessu sviði verði skipulagt á grundvelli
stúdentsprófs í heild en ekki á sérsvðii listnáms einvörðungu.

Sérgreinar grunnáms.
Grunnáfanagar list- og hönnunarnáms.
Sérgreinar í grunnnámi listnáms verða hinsvegar undir forræði sérkennara sviðsins. Þar er gert ráð
fyrir aukningu í almennum grunni lista- og hönnunar. Lagt er til að kenndir verði tveir áfangar í
teikningu í stað eins nú, auk þess sem séráfangi verði sem fyrr í þar lögun,form og litabeiting yrði
meginstefið.

Séráfangar á kennslusviði skólans.
Að auki við grunnáfangana verður fyrstu tvö árin lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum breitt svið
lista, hönnunar og fjölmiðlunar sem skólinn hefur sérhæft sig í. Þar verða skipulagðir
undirbúningsáfangar í samræmi við meginsvið deildarinnar og þær greinar sem falla undir
kjörsviðslínur á sviði skapandi vinnu í listum, hönnun og miðlum innan skólans. Lagt er til að
skipulagðir verði grunnáfangar í leiktúlkun, ljósmyndun, hljóðritun, vefritun, kvikmyndun og
prentvinnslu þar sem nemendur fengju breiðan og greinargóðan grunn í tjáningarmiðlum nútímans.

Nemandi að loknu grunnámi.
Lagt er upp með að þegar fyrstu tveimur árunum í náminu er lokið hafi nemandi farið í gegn um
skipulegt ferli náms þar sem víkkun hugsunar hans og hugmyndaheims er höfð að leiðarljósi.
Annarsvegar hefur hann fengið þjálfun og örvun í beitingu tungumáls og hugsunar á breiðu svðii
stúdentsprófsgreina. Hinsvegar hefur hann kynnst helstu möguleikum í tjáningu á sviði nútímamiðla á
sviði fjölmiðlunar, listar og hönnunar. Gert er ráð fyrir að að þessu loknu ætti nemandi að vera í stakk
búinn til að taka í auknum mæli ábyrgð á námsferli sínum og námsáherslum í átt að sérhæfingu í
framtíðinni.
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Sérhæfing.
1. Seinni tvö árin er gert ráð fyrir því að nemendur komi til með að skipuleggja nám sitt á
einstaklingsbundinn máta út frá þeim áfangalínum sem í boði eru. Nemendum er gert að velja sér
kjörsvið þar sem megináhersla þeirra á eftir að liggja í náminu. Greinar á kjörsviði eru um 35-50%
af námi síðari tvö árin þannig að svigrúm nemenda til vals á sérsviðum skólans í heild er mikið.
Um 50-65% námsins er að fullu valkvæmt fyrir nemandann, það getur falist í enn frekari dýpkun á
kjörsviðinu, það getur falist í sérhæfingu á sviði lista- og fjölmiðlasviðs eða í aukinni menntun í
öðrum greinum sem falla undir stúdentspróf í skólanum. Þó er skilyrt að það sem kallast gæti
rannsóknarnám, eða fræðilegt nám, sé 1/3 af námi síðari tvö árin, en verkstæðisnám í á skapandi
sviði samsvari 2/3 af náminu. Taka skal fram að hugmyndin er sú að í öllum greinum bóknáms
yrði námið skipulagt á svipaðan máta þar sem annarsvegar væri unnið með grunnþekkingu og
sögu viðkomandi sviðs, og hinsvegar vinnu í aðferðum og forsendum sviðsins.
2. Lokaönn í náminu, að því gefnu að árinu sé skipt upp í 4 annir, yrði lokaverkefni á sérsviði
nemandans, annarsvegar verkleg vinna að 2/3 hlutum og hinsvegar fræðileg að 1/3 hluta.
3. Kjörsvið í listum, hönnun, og miðlun.
Hugmyndir að sérhæfingu og kjörsviðum eru mótaðar annarsvegar af þeirri sérþekkingu sem til er
innan skólans, og hinsvegar út frá greiningu á markmiðum og áherslum nemenda sem lokið hafa námi
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frá skólanum undanfarin ár. Sú vinna hefur farið fram á fundum með nemendum á lokaönn í náminu.
Út frá þessum forsendum hefur verið ákveðið að skipta áherslum í 6 svið, út frá hugmyndalegri
greiningu á vinnsluforsendum og niðurstöðum í þeim miðlum sem skólinn hefur unnið með.
Kjörsviðin væru því í grunninn 6 með mismunandi áherslur. Þó ber ða taka fram að vitaskuld skarast
kjörsviðin oft mikið og reikna má með að sumir áfangar í áfangalínum síðustu tvö árin geti fallið undir
fleiri en eitt svið. Fyrstu þrjú sviðin eru nátengd, og eru skyld því sem nú kallast prent- og skjávinnsla,
og þau síðari þrjú einnig, og væru á sviði fjölmiðlatækni í núverandi. Mikilvægt er hinsvegar að halda
sviðunum aðgreindum vegna þess að mögulegir tengifletir á milli ólíkra sviða eiga eftir að verða enn
meiri í framtíðinni.

Lestur/Ritun/Umbrot
Hér er svið þar sem lokaáherslan er á vinnslu og frágang textaefnis til birtingar. Hér koma nemendur
til með að hljóta víðtæka þekkingu og þjálfun á sviði prenthönnunar, týpógrafíu, ritunar,
prófarkarlesturs með það að markmiði að koma efni frá sér á sýran og skilmerkilegan hátt í bókum,
dagblöðum, tímaritum og vefmiðlun nútímans. Þetta svið kemur til með að tengjast
ljósmyndun/myndlýsingu í sambandi við samspil mynda og texta og gagnaveitu/upplýsingu í
tengslum við skýra birtingu efnis. Tengingar eru einnig skýrar við kvikmyndun og þátt texta í
eftirvinnslu. Hér kemur sérstaðan til með að liggja í sérhæfingu í meðferð texta.

Ljosmyndun/Myndlýsing.
Hér er svið þar sem lokáherslan er á vinnslu og birtingu myndefnis á tvívíðum fleti. Nemendur koma
til með að hljóta víðtæka þekkingu á sviði ljósmyndunar, teikningar, myndvinnslu og frágangs efnis til
birtingar, sýningar og vörpunar. Sviðið tengist gagnaveitu/upplsýsingu í myndrænnig framsetningu og
aðgengi og vitaskuld koma nemendur til með að vinna með texta í framsetningu og tengist sviðið því
lestri/ritun/umbroti þó nokkuð. Einnig eru tengingar við önnur svið eins og kvikmyndun/kvikun í
sambandi við myndliýsingunar og leiklist í tengslum við myndræna framsetningu og sviðsvinnslu.
Séráherslan hér er hér á myndir, gerð þeirra, vinnslu og frágang.

Gagnaveita/Upplýsing
Hér er svið þar sem megináherslan er á úrvinnslu, framsetningu og kynningu á upplýsingum og
gögnum. Hér koma nemendur til að vinna hvað mest með kynningarform eins og vefi, en
umfjöllunarefni sviðsins er mund víðara og reikna má með að nemendur vinni einnig með hvernig
hægt er að koma upplýsingum til skila í rými, þeir koma til með að skoða vinnsluferla, skilti, aðgengi
og framsetningu efnis og upplýsinga á víðu sviði hönnunar. Undir þetta felst m.a. að ganga frá og
flokka efni og gera aðgengilegt á vef, en einnig að skipuleggja anndyri fyrirtækis eða stofnunar þannig
að aðgengi notenda verði sem þægilegast og skýrast. Segja má að þetta svið vinni með undirstöður
hagkvæmni og þæginda í lýðræðisþjóðfélagi. Það tengist að flestum hinna sviðanna, nemendur koma
til með að nýta sér textaefni, myndefni, hljóðupplýsingar, kvikmyndaefni. Þeir verða ekki
sérfræðingar í gerð efnis, en koma til með að vinna með ferli framsetningar og kynningar.

Hljóðritun/Hljóðsetning
Hér er svið þar sem áherslan er á alla vinnslu og framsetningu á hlóði og tónlist. Nemendur koma til
mðe að læra að vinna með náttúruleg hljóð, raddefni, bakgrunnshljóð, en auk þess kemur vinnsla og
sköðun hljóðumhverfis og tónlistar til að vera hluti af námi nemenda. Hér eru það upptöku- og
útsendingarmiðlarnir sem eru markmiðið, með útvarp og tónlistarmiðlun að miðsviði. Hér eru
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vitaskuld sterkar tengingar við framsetningu/leiklist í vinnslu hljóðefnis, og á sama hátt kemur sviðið
til með að tengjast kvikmyndun/kvikun sterkum böndum.

Framsetning/Leiklist
Hér er það leiklistin og framsetning efnis og túlkun á leikrænan hátt sem er þungamiðja starfsins.
Nemendur koma til með að hljóta þjálfun í raddbeitingu, líkamsbeitingu, dansi, auk sérhæfðrar
þjálfunar í hreyfingum og hegðun sem snýr að því að oma efni frá sér á skilmerkilegan hátt með rödd
og líkama. Nemendur koma jafnframt til með að læra að vinna með sviðsetningu, lýsingu og rými á
skapandi hátt. Sviðið á eftir að tengjast bæði hljóðritun/hljóðsetningu í tengslum við bæði upptökur
og framkomu, og kvikmyndun/kvikun, þar sem leiklist skipar vitaskuld stóran sess, en einnig eru
nálganir við ljósmyndun/myndlýsingu í sviðshönnun og gagnaveitu/upplýsingu í rýmismeðferð og
framsetningu.

Kvikmyndun/Kvikun
Hér er um að ræða svið þar sem lifandi miðill kvikmyndunar í öllu sínu veldi er til umfjöllunar.
Nemendur koma til með að vinna með kvikmyndaformið, tökur, bæði úti í umhverfinu og í stúdíói til
flutnings. Auk þess læra þeir einnig að mismiklu leyti aðferðir kvikunar við að búa til og breyta
kvikmyndaefni frá grunni. Þessu sviði tengjast flest hin sviðin, lestur/ritun/umbrot er mikilvægt í
umgjörð kvikmyndanna, sem og ljósmyndun/myndlýsing þar sem þættir myndlýsingar eru oft
nátengdir kvikmyndun, hljóðritun/hljóðsetning og framstning/leikur eru einnig svið sem
kvikmyndunin tekur til að miklu leyti, auk þess sem þáttur kvikunar í gagnaveitu/upplýsingu á eftir að
síaukast með tímanum.

Vinnan framundan
Það sem liggur fyrir að gera í framhaldinu er annarsvegar að skilgreina grunnámið,
stúdentsprófsáfanga í samvinnu við aðrar deildir og sérsviðið innan faghópsins. Hinsvegar er að vinna
kjörsviðin, áfangalínurnar, upp á þeim grunni sem við höfum til að byggja á.

Séráfangar list- og hönnunargreina
Í raun ætti að vera hægt að byggja að verulegu leyti á þeim grunni sem þegar er til þegar grunnnámið
er skilgreint. Í samvinnu við aðra skóla þyrfti að skipuleggja teikniáfangana tvo. Efni til þess er þegar
til í núverandi námskrá, í SJL 103 og grunnteikniáföngum í almennri hönnun og myndlist. Úr þessu
efni mætti búa til tvo vel skilgreinda áfanga í grunni teinkningar.. Sama á við um áfanga um lögun og
lit, þar má lagfæra og breyta SJL 203 miðað við reynslu fólks af kennslu.

Grunnáfangar lista- og fjölmiðlasviðs
Við eigum mikla reynslu í kennslu áfanga með þau viðfangsefni sem fyrir liggja. Það þarf að leggjast
yfir þær áfangalýsingar og styrkja, hér er um að ræða MHL 103 fyrir vefritunina, MHL 203 fyrir
ljósmyndunina, MHL 213 og 233 fyrir prentvinnsluna, MHL 333 fyrir hljóðritunina, MHL 313 fyrir
kvikmyndunina og LEI 103 fyrir leiktúlkunina. Þessa áfanga má nýta, en þó með opnum huga með
tilliti til þess aðnámði á að vera breitt og að öflug sérhæfing kemur í framhaldinu. En það er margt í
þessum núverandi áföngum sem má nýta áfram eftir gagnrýna meðferð.
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Kjörsviðin
Hvað kjörsviðin áhrærir eigum við einnig mikið efni til. Þar þarf að skoða þá sérhæfðu áfanga sem við
eigum á sviði prent- og skjámiðlunar, bókasafnstækni, leiklistar og fjölmiðlatækni. Þar eru markmið
sem eins og nú er falla misvel að hinum ólíku kjörsviðum. Þessa áfanga þyrfti að skoða, tvinna þá í
sundur sumsstaðar og samkeyra e.t.v. annarsstaðar. Þegar búið er að leggja markmiðin inn í form
kjörsviðanna mætti síðan bæta við þar sem á vantar.

Fræðileg svið
Það þarf að bæta við í fræðilegum greinum á öllum sviðum. Þar þarf skýra viðbót. Aðgreina
ljósmynda- og prentsögu, bæta við áföngum í kvikmyndun, í veffræðum, í útvarpi, í bókasafnsfræði,
tónlistarsögu, útvarpssögu auk allra leiklistarfræða.

Verkleg svið
Í verklegum áföngum standa kvikmyndun/kvikun og framsetning/leiklist vel og þar ætti svo til allt efni
að vera til. Gagnaveita/upplýsing er einnig nokkuð vel stæð, en þarf að aðlaga og bæta við til að
fullnægja breyttum áherslum. Í hljóðritun hljósetningu vantar öflugri útvarpsþátt, hljósetninguna þarf
að styrkja og dýpka auk þess sem þar þarf að skipuleggja möguleika á tönlistar og hljóðsköpun.
Lestur/ritun/umbrot hefur góðar grunnstoðir en þarf að bæta verulega við sköpun og frumvinnslu
texta, auk mikillar dýpkunar í týpografíu og umbroti. Í ljósmyndun/myndlýsing þarf að bæta vel við
teikningu og fjölbreyttari ljósmynda- og grafíska vinnslu.
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