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Upplýsingar um Fjölgreinadeild 
 

Einkunnarorð deildarinnar eru „enginn getur allt, allir geta eitthvað“. 

Við sem störfum við kennslu og leiðsögn nemenda í Fjölgreinadeild  tökumst á við krefjandi 

en um leið afar fjölbreytt og gefandi verkefni. 

Nemendur okkar hafa eins og öll önnur börn mikla og fjölbreytta hæfileika og verkefni 

okkar er fyrst og fremst að laða fram það besta í hverjum og einum. Þetta gerum við m.a. með 

áherslu á einstaklingsmiðað nám sem byggist á námi og verkefnum við hæfi hvers og eins. 

Við leggjum áherslu á nemendavænt námsumhverfi og leggjum okkur einnig fram við að 

byggja upp sjálfstraust og félagshæfni nemenda. Gott samstarf við foreldra er eitt 

meginmarkmiða okkar og skiptir okkur miklu máli. 

Tenging við grenndarsamfélagið, námskynningar, vettvangsferðir og heimsóknir á 

vinnustaði er hluti af markmiðum okkar. Við höfum frá upphafi einnig reynt að tengja 

nemendur grenndarsamfélaginu með starfstengdu námi sem einnig hefur gefist vel. Þessu 

tengt er að sjálfsögðu sú mikla áhersla sem lögð er á verklegt nám þar sem hvers konar 

sköpun, handverk og listnám er í hávegum haft. 

Starfsmenn þurfa að vera samstíga  svo að markmið deildarinnar takist vel og að starf 

okkar sé í jafnri og stöðugri uppbyggingu. Við stefnum að því að skila frá okkur 

einstaklingum sem hafa sigrast á flestum vanda og vaxið og eflst sem einstaklingar. Þannig 

tekst okkur að skila frá okkur nemendum sem eru til framtíðar hæfir til að takast á við nám og 

störf í flóknu samfélagi samtímans. 

Þessu verður aðeins náð með einlægu samstarfi samstíga einstaklinga sem einhuga 

vinna að eflingu nemenda sinna en undantalið einkennir þann glaðlynda hóp starfsmanna sem 

í Fjölgreinadeildinni starfar undir dyggri stjórn. Þá gera stjórnendur sér far um að 

starfsmönnum líði vel sem verður að teljast snar þáttur í því góða starfi sem hér er unnið. 

 

Fjölgreinadeild Lækjarskóla 

Fjölgreinadeildin var stofnuð árið 2004 og er til húsa í Menntasetrinu við Lækinn í 

Hafnarfirði. Námið er fyrir nemendur í 9. - 10. bekk í grunnskólum Hafnarfjarðar og deildin 

er rekin í tengslum við Lækjarskóla.  Deildin varð til þegar úrræði vantaði fyrir 3 – 4  drengi í 

10 bekk sem áttu félagslega og námslega erfitt í sínum skólum.  Elín Jónasdóttir sálfræðingur 

hjá skólaskrifstofu Hafnarfjarðar átti hugmyndina að úrræðinu og vann það ásamt fleirum.  

Önnur úrræði sem svipar til Fjölgreinadeildar eru ekki mörg á landinu.  Brúarskóli heldur úti 

skólastarfi sem líkist því sem deildin hefur upp á að bjóða. Eins má nefna nýlegt úrræði sem 

er Hlíðarskóli á Akureyri þar sem boðið er upp á þjónustu sem svipar til þess sem deildin 

bíður upp á.  Christanskolen í Frederiksberg í Kaupmannahöfn hefur verið vinaskóli 

deildarinnar síðustu ár og hafa stjórnendur, starfsmenn og nemendur þessara skólaúrræða  átt 

gagnkvæmar heimsóknir og lært hvor af öðrum ásamt því að útbúa námskrár að hluta til í 

sameiningu sem faglegan grunn út frá áhuga og getusviði nemenda.   Húsnæði 

Fjölgreinadeildarinnar hefur góða aðstöðu til kennslu verklegra greina, þar er vel útbúin 



smíðastofa, textílstofa og myndmenntastofa. Fjölgreinadeildin er ætluð nemendum sem eiga 

erfitt með bóklegt nám vegna lesröskunar eða annarra námserfiðleika og þurfa því mikla 

aðstoð, nemendum sem vilja meira og fjölbreyttara verklegt nám en í boði er í grunnskólum, 

nemendum með hegðunarerfiðleika og nemendum sem eiga félagslega erfitt vegna eineltis 

eða annarra tilfinningalegra vandamála. 

  

Deildarstjóri/verkefnastjóri ber ábyrgð á að nám nemenda tengist Aðalnámskrá grunnskóla og 

námskrá Lækjarskóla. Kennarar bera ábyrgð ásamt deildarstjóra/verkefnastjóra á gerð 

einstaklingsáætlunar, að henni sé fylgt eftir og hún endurmetin eftir þörfum. 

 

Markhópur  

Markhópurinn eru nemendur sem flestir eru með mikla hegðunarerfiðleika ásamt náms- og 

tilfinningaerfiðleika úr 9.-10. bekk grunnskólanna í Hafnarfirði.  Á síðustu árum hefur 

hópurinn breyst að því leyti til að flestir nemendur eru í ofantöldum hópi en færri eru þeir 

nemendur sem eiga við félagsleg vandamál að stríða s.s. vegna eineltis eða annarra tengdra 

þátta sem var algengara áður.   

Stór hluti nemenda sem sótt hefur nám í deildina undanfarin ár eru með hegðunar- og 

tilfinningaleg vandamál. Það kemur ekki á óvart þar sem 10–12% grunnskólanemenda eru 

álitnir eiga við hegðunarerfiðleika að stríða að mati starfsfólks skóla (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006) eða um tveir til þrír í hverjum bekk.  Almennt er talað um 

hegðunarerfiðleika þegar hegðun einstaklings hefur neikvæð áhrif í daglegu lífi, s.s. á nám og 

samskipti við aðra.  Hegðunarerfiðleikar eru eitt helsta áhyggjuefni kennara (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) og er það svið sem starfsfólk skóla telur helst 

þörf á endurmenntun.  Horfur nemenda með hegðunarerfiðleika eru einna verstar af þeim 

hópum nemenda sem greindir eru með skerðingar og þörf fyrir snemmtæka, markvissa og 

árangursríka íhlutun því mikil. Í samtölum við nemendur Fjölgreinadeildar og foreldra þeirra 

kemur fram að viðbrögð við hegðunarvandamálum felist oft í stigvaxandi refsingum þar sem 

markmiðið er að nemendur hætti að sýna erfiða hegðun til að forðast neikvæðar afleiðingar, 

s.s. skammir, vísun úr tíma eða brottvísun úr skóla.   Starfsfólk Fjölgreinadeildar þarf því að 

gera sér grein fyrir hverjir vankantarnir eru sem koma í veg fyrir varanlegan árangur og líðan 

nemenda. Okkar markmið er að kenna nemendum nýja æskilega hegðun með því að hlusta, 

sýna nemendum virðingu og aðstoða þá við að laga þá hegðun sem ekki er samþykkt.   Margir 

nemendur Fjölgreinadeildar hafa þróað með sér mótþróa gegn starfsfólki hverfisskólans,  



reglum og fyrirmælum sem skólinn setur.  Refsingar eins og skammir, háð eða niðurlægjandi 

framkoma, hafa slæm áhrif á sjálfsmynd nemenda  

Starfsfólk Fjölgreinadeildar nýtir sér aðferðir til að fyrirbyggja og draga úr erfiðri 

hegðun.  

Nemendurnir sem sækja um í deildinni:  

 hafa af ýmsum ástæðum átt erfitt líf í grunnskólanum 

 þurfa þjálfun í skólafærni 

 þurfa að öðlast jákvætt viðhorf til skólanáms 

 vilja auka vægi  sköpunar - list- og verkgreina í námi 

 Vilja nálgast bóknám með nýjum hætti 

 Vilja leggja stund á nám í litlum hópi þar sem sérstök áhersla er lögð á umburðarlyndi, 

væntumþykju og virðingu. 

 

Markmið og vinnubrögð  

 Að bjóða upp á jákvætt uppbyggjandi náms – og þroskaumhverfi fyrir nemendur 

 Að bjóða upp á lifandi, skemmtilegan og spennandi námsaðstæður 

 Að stuðla að sem bestri líðan nemenda 

 Að sýna nemendum virðingu – virða áhugasvið þeirra og nýta það ásamt styrkleikum 

sem útgangspunkt í náminu 

 Að hlúa að hverjum og einum nemanda námslega – tilfinningalega – félagslega 

 Að vera í góðu samstarfi við foreldra – bakland nemenda og hafa þá með í ráðum 

þegar nám og tilboð utan skóla er nýtt 

 Að hjálpa nemendum til aukins þroska og víðsýni 

 Að horfa jákvætt til framtíðar og styrkja nemendur í vali á námi þegar grunnskóla 

lýkur 

     Í byrjun hvers skólaárs er sest niður með nemendum og farið yfir styrkleika þeirra í námi, 

hvað þeim finnst þeir þurfi að gera betur, hvaða markmið ætla þeir að setja sér, hver eru 

áhugamálin og hvernig þeim finnst best að læra.  Sérkennsluráðgjafi grunnskóla 

Hafnarfjarðar, skólastjóri Lækjarskóla og deildarstjóri/verkefnastjóri Fjölgreinadeildar taka 

endanlega ákvörðun um hvort nemandinn fær inngöngu í deildina.  



Stefnt er að því að hafa námsaðferðir og námsefni sem fjölbreyttast og sveigjanlegast og 

sniðið að getu og áhuga nemenda. Nemendur vinna eftir einstaklingsáætlunum sem unnar eru 

í samvinnu við kennara og foreldra.   

Til að úrræði eins og Fjölgreinadeildin gangi vel, þarf að hafa hugmyndaríka, 

þolinmóða kennara og starfsmenn sem gefa sér tíma til að hlusta á nemendur og miðla til 

þeirra með kærleika og virðingu því sem talið er að þeir þurfi að takast á við og læra. 

Námsmat er einstaklingsmiðað og byggist á símati, þar sem tekið er tillit til 

fjölbreytileika námsins. Nemendur velja, í samvinnu við foreldra og kennara, hvort þeir taka 

samræmd könnunarpróf í 10.bekk grunnskóla og er þá tekin ákvörðun og staðan skoðuð hjá 

hverjum nemanda til að finna hvað hentar best miðað við námslega getu, færni og 

framtíðarsýn hans.  

Þátttaka í atvinnulífinu er skipulögð í samvinnu við Innherja, Vinnuskóla Hafnarfjarðar. 

Nemendur fá að velja sér starfsvettvang og eru hvattir til að kynnast minnst einum vinnustað. 

Lögð er áhersla á vettvangsferðir af ýmsum toga sem tengjast náminu. 

Fjöldi nemenda í bekk eða hóp fer eftir samsetningu nemendahópsins að hámarki sex 

nemendur í hópi.  Í náminu er rík áhersla lögð á: 

 góðar mætingar 

 virka þátttöku og vilja til að prófa nýja hluti 

 að hjálpa nemendum að gera hugmyndir sínar raunhæfar og að veruleika 

 einstaklingsmiðað nám 

 tengsl nemenda við sinn hverfisskóla. 

Til þess að halda við tengingu nemenda við hverfisskólann sendir fulltrúi hans nemendum 

upplýsingar sem hann þarf  á að halda til að viðhalda félagslegum tengslum. Áhersla er lögð á 

góða samvinnu deildarinnar og heimaskóla nemenda. Á markvissan hátt er nemendum 

Fjölgreinadeildar hjálpað að komast aftur í heimaskóla sinn, að hluta til eða öllu leyti, óski 

þeir eftir því. 

Umbun er stór hluti af skólalífi Fjölgreinadeildar.  Taka verður tillit til þess að 

nemendur deildarinnar þurfa allflestir að hafa meira fyrir námi en aðrir nemendur. Því er 

mikilvægt að umbuna fyrir góða viðleitni í námi og starfi innan deildarinnar.  Reynt er að 

umbuna nemendum minnst einu sinni í mánuði og oftast eru það nemendur sjálfir sem velja 

umbun hverju sinni. 



Sérstaða námsins  

Sérstaða námsins í Fjölgreinadeild kemur fram á ýmsan hátt.  Ef nemandi er illa upplagður, 

vill ekki fara eftir fyrirmælum, og/eða truflar hina í hópnum, er svigrúm til að vinna með hann 

einan.  Sumir nemendur þurfa þetta úrræði oftar en aðrir og hefur þetta gefist vel. 

Sumir nemendur deildarinnar eiga við kvíða að etja, eru með skólaleiða, sjá ekki mikinn 

tilgang í að mæta í skólann og finnst þægilegra að kúra heima undir sæng á morgnana.  Þetta 

eru oftast nemendur sem hafa mætt illa í grunnskólann árin á undan vegna vanlíðunar.  

Deildarstjóri deildarinnar  sækir nemendur heim við slíkar aðstæður, í samvinnu við foreldra.  

Nemandi fær þannig skýr skilaboð um það að hans sé  óskað í deildinni.  Þetta hefur gefist vel 

og þarf yfirleitt ekki að fara nema í eitt til tvö skipti til að ná í nemanda heim. 

Deildin hefur einnig þá reglu að gefa nemendum morgunmat þegar þeir mæta í skólann.  

Þetta hefur gefist mjög vel og er stór liður í því að einbeiting og úthald vera meira í náminu. 

Sköpun – list og verkgreinar 

Mikið og blómlegt verklegt nám er í boði í deildinni þar sem mikið er lagt upp úr allri sköpun.  

Nemendur læra að vinna með mismunandi efni, finna eiginleika þeirra, blanda efnum saman 

og hanna sérstæða, skemmtilega og fallega hluti.  Helmingur af tímum á stundatöflu nemenda 

fer í verklegt nám.  Þeir sækja einnig nám í listum inn á verkstæði  víðs vegar um 

höfuðborgarsvæðið og skoða sýningar sem tengjast því sem þeir eru að læra hverju sinni. Með 

því að samþætta námsgreinar og raungera námið út fyrir skólann verður til samhengi milli 

námsgreina sem gerir það að verkum að hönnunin tekur á sig aðra mynd en hægt er að útfæra 

með nemendum í skólastofunni.  Sem dæmi um þetta eru piparkökubyggingar í 

jólaþemavinnu.  Nemendur velja sér byggingar oftast innan Hafnarfjarðar, eina byggingu hver 

hópur, skoðar hana, mælir og teiknar.  Þegar komið er aftur í skólann smækka þeir hlutföllin 

niður í viðráðanlega stærð. Þetta er mjög mikilvægt þar sem á þennan hátt er tilvalið að þjálfa 

og raungera  rúmfræði sem nemendum reynist oft erfitt að skilja þegar bókin ein er höfð til 

kennslu.  Nemendur búa til skapalón, hnoða piparkökudeig, fletja út og móta bygginguna, 

baka hana, setja saman og skreyta.  Að þessu loknu er farið í einfalda hluti í raffræði og 

rafmagnsljós sett inn í bygginguna sem lýsa á árlegri jólasýningu nemenda í desembermánuði. 

Oft er Fríkirkjan í Hafnarfirði mótuð í ilmandi piparkökudeig og hefur verkið síðan staðið í 

Fríkirkjunni yfir jólahátíðina. Í lok skólaárs er haldin stór og vegleg sýning á verkum 

nemenda fyrir áhugasama.  Þetta er gert í samráði við „Bjarta daga“ í Hafnarfirði og eru 

nemendur með kaffihúsastemmingu þar sem boðið er upp á heimbakað bakkelsi og gott kaffi. 

 



Hugmyndafræði - Fjölbreyttir kennsluhættir og einstaklingsmiðað nám  

Til að vinna markvissar með námsleiða, sjálfstiltrú, samvinnu og ábyrgð á eigin námi þá 

heldur Tomlinson því fram að lykilatriði í fjölbreyttu skólastarfi sé að viðurkenna 

fjölbreytileika nemenda.  Hún talar um hvernig nemendum er verið að kenna, hvað er verið að 

kenna, hvernig er það gert, hvaða áhrif það hafi á nemandann?  Er nemandi tilbúinn að leggja 

á sig það sem þarf, hvar liggur áhugasvið hans?  Tomlinson skoðar meðal annars hvernig 

nemandi meðtekur námið, hvernig hann lærir og hverjir styrkleikar hans eru. Ingvar 

Sigurgeirsson talar um að vekja áhuga nemandans og viðhalda honum.  Það skiptir miklu máli 

hvernig farið er af stað í kennslu.  Kennari þarf að gera nemanda grein fyrir tengslum 

námsefnisins við annað námsefni sem áður hefur verið farið í og rætt um svo nemandi geri sér 

grein fyrir þeim markmiðum sem hann stefnir að og lögð er áhersla á í námsefninu. Draga 

þarf athygli nemenda að námsefninu og vekja áhuga á því með kveikjum.  Kveikjur eru góðar 

þegar höfðað er til reynslu nemenda eða þegar spurt er spurninga sem vekja áhuga.  Gott er að 

nýta efni úr fjölmiðlum í samræður eða sláandi upplýsingar sem tengjast námsefni.    

Tomlinson talar um að mikilvægt sé að kennarar noti fjölbreyttar leiðir til að kynnast 

nemendum sem allra best.  Námsumhverfið skiptir máli, hvernig námskráin er sett upp svo 

það henti öllum, samfellt mat á stöðu/getu nemenda og hvaða leiðbeiningar nemendur fá í 

náminu. Tomlinson bendir á að kennari sem vill ná góðum árangri í fjölbreyttum 

nemendahópi þarf að skapa, fylgjast með og móta allt nám til þess að hver og einn nemandi 

læri sem allra best (Tomlinson og Imbeau,2011).  Námskrá þarf að mótast af 

námsumhverfinu, hverjir, hvað, hvernig starfið er skipulagt og mati og endurskoðun. 

Nemendur sem gengið hefur illa námslega og/eða félagslega í skólanum þurfa hvatningu til að 

trúa á eigin getu.   

Albert Bandura (Bandura,1986 og 1997) heldur því fram að afleiðingar erfiðrar 

hegðunar séu viðsjárverðar fyrir nám vegna þess að hegðun hefur áhrif á hvata til náms. 

Félagsnámskenning Bandura leggur áherslu á lykilhugtökin: gagnkvæm áhrif (reciprocal 

determinism) og sjálfstiltrú, trú á eigin getu (self- efficacy).  Þar er átt við hæfni eða færni á 

afmörkuðu sviði, álit nemenda á því hvernig þeim muni ganga með viðfangsefnin.  

Rannsóknir Bandura (Woolfolk, 2008: 400-401) sýna að því meira álit á eigin færni, því 

líklegra er að nemanda takist vel með verkefnið.  Áhrifaþættir eru t.d. fyrri reynsla nemanda 

af árangri, fyrirmyndir (modelling) árangur annarra, örvun og hvatning annarra, t.d. kennara.  

Nemendur í deildinni  hafa möguleika á vali um verkefni og mismunandi aðferðir til að leysa 

þau svo þeim geti liðið betur með þau. Væntingar nemenda um að ná valdi á ákveðnum 

verkefnum, væntingar sem beinast að útkomu eða árangri og ótti við að mistakast geta haft 



áhrif.  Nemendur þróa hugmyndir um eigin hæfni, sem hafa áhrif á þau markmið sem þeir 

setja sér og á því að læra að stjórna eigin námi. Álit á eigin hæfni hefur áhrif á námshvöt og 

námsárangur.  Þetta svipar til hugmynda  Gardners sem talar um að nemendur hafi missterkar 

greindir og  væntingar nemenda séu að kennarar hafi hæfni til að virkja allar greindir.   

Bandura telur að það sé ofarlega í huga nemenda sem byrja í nýju námsúrræði að velta fyrir 

sér: „á mér eftir að ganga vel eða illa,“ „mun hinum nemendunum líka vel við mig eða verður 

hlegið að mér,“ „samþykkir kennarinn mig, aðstoðar hann mig?“ (Woolfolk 2008: 401).  

Svipað kemur fram hjá Tomlinson í bókinni, Fulfilling the Promise of the Differentiated 

Classroom, þar sem hún segir að nemendur velti því mikið fyrir sér hvernig þeim eigi eftir að 

líða í nýja skólanum sínum, „verð ég öruggur, á mér eftir að líða vel, bjóða nemendur mig 

velkominn, fæ ég ögrandi og spennandi verkefni að takast á við?“ (Tomlinson, 2003: 9-10)  

Til að kenna sjálfstjórn og þá aðallega það að stjórna eigin hegðun þá kemur fram hjá 

Tomlinson að það sé viss ögrun að takast á við þennan nemendahóp og að mikilvægt sé fyrir 

kennara að skilji ástæður þess að nemandi sýni erfiða hegðun.  Kennarar þurfi að eyða meiri 

tíma í að skoða hvað veldur óæskilegri hegðun, hvað viðheldur henni og hverjar eru 

afleiðingarnar fyrir nemandann og það umhverfi sem skólinn er honum.  Það er mikilvægt að 

kennari geri sér grein fyrir því að það er hans að skapa umhverfi fyrir þennan hóp og að þessi 

hópur krefst mikillar sköpunarhæfni af hálfu kennarans.  Hvernig tekst honum að para nám og 

vinnu þessa hóps við aðra nemendur í hópnum þannig að allir nái markmiðum sínum.  

Tomlinson telur að ekki eigi að gera minni kröfur til erfiðra nemenda heldur að mæta þeim 

þar sem þeir eru staddir í náminu og byggja upp markmiðin út frá því.  Þetta er trúlega  

erfiðast í starfi kennara, kannski vegna þess að það fer mikil vinna í að finna út hvar 

nemendur þurfa að bæta sig og hvernig á að framkvæma það.  Oft horfa kennarar meira á 

hvað nemandi getur ekki frekar en það sem þarf að gera til að koma honum áfram námslega 

og félagslega.  Þessi nemendahópur á oft erfitt með að taka ákvörðun út frá sínum sterku 

hliðum og áhugahvöt og þeir sjá ekki alltaf, að með áhuga og vinnusemi tekst þeim að komast 

áleiðis.  Gott er að kenna þeim í stuttum lotum, breyta oft um aðferðir sem leiða til þess að 

nemendur öðlist sjálfstraust og haldi athygli og nái þeim markmiðum sem þeir hafa sett sér.  

Fyrir suma nemendur Fjölgreinadeildar er árangursríkt að nota stýrða kennslu (Direct 

Insruction) þar sem kennt er út frá þvi getustigi sem nemandi er á og byggja ofan á það í 

stuttum hnitmiðuðum lotum.  Kenna t.d. málfræðireglur helst utan að, koma síðan með dæmi 

sem nemendur vinna með og að síðustu eru undantekningar á reglunni kenndar.  Stýrð kennsla 

hentar vel í litlum hóp þar sem auðvelt er að fylgjast með framförum hvers og eins nemanda 

sem þýðir að mikilvægt er fyrir kennara að skrá reglulega framfarir til að nemandi fái 



kennsluefni við hæfi.  Þessi kennslunálgun er talin hafa góð áhrif á sjálfsmynd nemanda þar 

sem hann er fljótur að öðlast færni í náminu ásamt því að hafa jákvæð áhrif á hegðun og 

námshvata.  Þessi aðferð er talin hafa yfirfærslugildi á aðrar greinar og svið innan 

námsrammans.  Kennari þarf að gera kröfur um hegðun og nám, það er ekki í boði að 

nemendur velji uppgjöf því í þessum hópi er allt of oft um „lært hjálparleysi“ að ræða.  Það 

getur verið erfitt og tímafrekt að vinna bug á lærðu hjálparleysi en það er hægt.  Í bókinni Self 

- Theories: Their role in Motivation, Personality and Development, greinir Dweck frá því að 

„hjálparleysi” lýsi sér sem viðhorf til eigin getuleysis, þetta viðhorf háir þeim sem telja sig 

ekki geta ráðið við aðstæður, hafi enga getu til að breyta neinu.  Hún komst einnig að því að 

viðbrögð hjálparleysis innihéldi öll viðbrögð sem þessi hópur sýndi þegar þeir stóðu 

andspænis getuleysi: afneitun greindar, litlar væntingar, neikvæðar tilfinningar, lítið úthald 

eða lítil seigla og versnandi frammistaða.  Hjálparleysi er einn þáttur innan greindar og er 

skoðaður í samspili við áhuga annars vegar og virkni hins vegar.  Skoða þarf árekstra milli 

þessara þátta, hvort þessir þættir myndi mynstur varnarleysis eða þrautseigju.  Dweck telur, 

eins og Tomlinson, að nemendur nái nánast alltaf árangri þegar þeir sýna vilja, áhuga og 

framkvæmdasemi í aðstæðum sem eru hvetjandi og jákvæðar og þar skipta kennarar miklu 

máli sem þeir aðilar sem hafa trú á nemandanum ( Dweck, 2000: 6). Bandura telur mjög 

mikilvægt að kennarar hafi mikla sjálfstiltrú, trúi því að þeir geti komið nemendum með 

hegðunar- og tilfinningavandamál til hjálpar.  Kennarar þurfa að geta kennt og leiðbeint 

nemendum að öðlast meiri trú á eigin getu með því að hanna markmið fyrir hvern og einn sem 

hann ráði við.  Í rannsókn Woolfolk, 2005, þar sem skoðað var hver tilfinning kennara sé fyrir 

eigin sjálfstilrú, þar segir að þeir kennarar sem geti náð til erfiðra nemenda, til að hjálpa þeim 

að læra, virðist vera eitt fárra persónulegra einkenna þeirra  sem er tengd afrekum og virkni 

nemenda í námi.  Í kenningum um sjálfstilrú kemur fram að kennarar með sterkar tilfinningar 

fyrir eigin getu, leggi meira á sig og hafi meiri þolinmæði jafnvel þó nemendur séu mjög 

erfiðir að ná til og kenna.  Að hluta til sé þetta vegna þess að kennarar hafi trú á sjálfum sér og 

nemendum sínum.  Kennarar með sterka sjálfstiltrú ná betri árangri í kennslu og brenna síður 

upp í sínu starfi en aðrir.  Sjálfstiltrú er meiri í skólum þar sem stjórnendur gera miklar 

væntingar til náms nemenda og eru til aðstoðar fyrir kennara ef upp koma vandamál sem þarf 

að leysa (Woolfolk, 2008: 402-403).   

Nemendur Fjölgreinadeildar eru sumir eitt skólaár og aðrir tvö skólaár í deildinni.  Þar 

sem þeir hafa ekki lengri tíma er nauðsynlegt að kynnast þeim vel sem allra fyrst.  Þessi 

nemendahópur þarf í samvinnu við starfsfólk Fjölgreinadeildar að öðlast jákvæðari sýn á 

skólann sem lærdómsstað ásamt því að leiðrétta óæskilega hegðun og viðhorf til sjálfs sín og 



skólans.  Kennarar þurfa því að nota  fjölbreyttar aðferðir til að kynnast nemendum. Með 

fjölbreyttum  aðferðum  byggja þeir upp traust milli sín og nemenda og senda þau skilaboð til 

nemenda að  þeir líti á þá sem „einstaklinga“ og þeir hafi áhuga á að kynnast þeim sem best.  

Það er fróðlegt að lesa um aðferðirnar sem Tomlinson bendir á til að fá sem breiðast yfirlit 

yfir nemendur og gott að sjá að starfsfólk Fjölgreinadeildar er að gera ýmislegt af því sem þar 

er lagt til.  Allir nemendur deildarinnar eiga sér sögu um erfiðleika í námi og hegðun sem 

fylgir þeim úr hverfisskólanum.  Tomlinson tekur fram að þessar upplýsingar séu 

nauðsynlegar fyrir kennara en hinsvegar beri að varast að dæma nemendur eingöngu út frá 

þeim.  Kennurum hættir oft til að taka það sem gefið að nemendur séu taparar og nemendur 

halda áfram að upplifa sig sem slíka.  Þetta á ekki við í Fjölgreinadeildinni.  Tomlinson talar 

um að starfsmenn nýti sér þær upplýsingar sem þeir verða sér úti um s.s. hvernig nemendum 

hentar best að læra, styrkleikar þeirra, þarfir og langanir og að nemendur viti að starfsmenn 

nýti þessar upplýsingar til að skipuleggja námið einstaklingslega og fyrir hópinn til að auka 

ábyrgð og sjálfstæði í náminu. Tomlinson bendir á að kennarar eigi að ætlast til þess að 

nemendur vaxi og breytist í náminu og að ekki sé hægt að ætlast til þess að brennandi áhugi 

sem nemandi sýni að hausti sé enn til staðar um miðjan vetur eða að vori.  Nemendur læra á 

mismunandi hátt eftir námsgreinum eða viðfangsefnum eða eftir því hvort þeir kannast við 

það sem verið er að kenna eða hvort þeir eru að læra nýja hugmyndafræði eða takast á við 

óþekkt viðfangsefni.  Það er hlutverk starfsfólks að nota þær upplýsingar sem það fær  til að 

bjóða nemendum upp á fjölbreytta möguleika í náminu ásamt því að skoða reglulega með 

nemendum hvernig þeir taka breytingum í náminu yfir veturinn.  Upplýsingaöflun um 

nemendur er lykilatriði að mati Tomlinson (Tomlinson, 2003).  Starfsfólk í úrræði eins 

Fjölgreinadeild þarf að vera í miklu samstarfi við foreldra og þarf í sumum tilfellum að fara 

heim á morgnana og koma nemendum fram úr rúminu þar sem þeir neita að hlýða foreldrum 

að fara í skólann.  Þetta er unnið í samráði við foreldra og nemendur sem vita að ef þeir mæta 

ekki þá verða þeir sóttir.  

Nemendur Fjölgreinadeildar þurfa að tileinka sér námsvenjur sem þeir nýta sér síðan í 

áframhaldandi námi. Fjölbreyttir kennsluhættir eru kærkomin viðbót við það sem 

Fjölgreinadeildin hefur þróað síðustu ár. Samband og samskipti við hvern og einn nemanda er 

hjartað í fjölbreyttum kennsluháttum þar sem kennarinn með kennsluaðferðum sínum ætlast 

til að nemendur breytist og þroskist og að í deildinni  byggi nemendur upp líf sitt bæði sem 

einstaklingar og sem hluti af hóp.  Þarna koma fram mikilvægar leiðbeiningar til nemenda s.s. 

að kenna þeim samvinnu, tillitsemi, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  Nemendur 

Fjölgreinadeildar þurfa að læra að taka ábyrgð á sjálfum sér, sýna samábyrgð og taka ábyrgð á 



umhverfi sínu.  Þessir þættir, sem Tomlinson telur mikilvæga, koma fram í athugunum og 

mati á deildinni og starfsfólk Fjölgreinadeildar er meðvitað um þá og hefur átt í mestum 

erfiðleikum með að vinna með og efla þá hjá nemendum.  Til að efla þessa þætti þar að skoða 

betur námsvenjur og námsaðferðir á þann hátt að koma til móts við nemendur á jákvæðan, 

mildan og uppbyggilegan hátt.  Miklu máli skiptir að þegar verið er að vinna með hóp, að 

markmiðið sé að nemendur læri að vinna og læra saman, aðstoða hver annan ásamt því að 

finna sameiginlega lausn á því verkefni sem lagt er fyrir hverju sinni.  Mikilvægt er að 

nemendur séu meðvitaðir um fjölbreytileikann í hópnum, að þeir sýni þeim nemendum 

þolinmæði sem þurfa meiri tíma, meiri aðstoð og skýrari leiðbeiningar. Með hópvinnu læra 

nemendur margvíslegar nálganir að viðfangsefninu t.d. getur hluti hópsins leitað upplýsinga 

úr bókum á meðan annar hluti leitar í tölvum.  Fjölbreytnin sem skapast með hópstarfi kennir 

nemendum  lýðræðisleg vinnubrögð sem þeir nýta sér síðan í öðrum störfum utan skólans.  Í 

námsúrræði eins og Fjölgreinadeild þar sem safnast saman nemendur með mismikla 

hegðunar- og námserfiðleika þá eiga þeir oftar en ekki í erfiðleikum með að fylgja 

fjölbreyttum fyrirmælum, þurfa margir nálægð kennarans til að vera vissir um að þeir séu að 

gera rétt og að þeir skilji hvað er verið að biðja um.  Samkvæmt Tomlinson þarf í svona hópi 

að eyða tíma í að útskýra verkefnið vel og passa að allir skilji hvað er átt við.  Kenna þarf 

nemendum að vera „virkir“ hlustendur jafnvel að búa til keppni í því hver man fyrirmælin 

sem kennarinn lagði fyrir. Umræðu- og spurnaraðferðir eru góð leið til að vekja áhuga 

nemenda og geta virkað vel væði formlegar og óformlegar.  Á þann hátt geta nemendur öðlast 

traust og lært, að það að hafa skoðun skiptir miklu máli (Ingvar Sigurgeirsson: 44). Ein er sú 

námsgrein sem leggja þarf miklu áherslu á í Fjölgreinadeildinni en það er lestur, læsi, tjáning 

og vinna með frágang texta.   Það skilar sér inn í aðrar greinar ef og þegar nemendur ná 

góðum tókum á læsi, það hafa nemendur deildarinnar marg oft upplifað. 

 

Grenndarsamfélagið og aðkoma þess að deildinni 

Námskynningar, vettvangsferðir og heimsóknir á vinnustaði er hluti af starfi deildarinnar.  Frá 

upphafi hefur verið reynt að tengja nemendur grenndarsamfélaginu með starfstengdu námi. 

Oft er farið út fyrir deildina til að læra og eru ferðalög sem tengjast náminu stór þáttur í 

skólastarfinu.  Deildin hefur ekki bíl til afnota svo kennarar lána í flestum tilfellum ökutæki 

sín í slíkar ferðir, einstöku sinnum er fenginn að láni bíl sem ÍTH hefur til afnota. 

Mikilvægt er að nemendur læri samhjálp.  Nemendur sýna kærleik sinn í verki með því 

að baka kökur og selja og gefa ágóðann til ABC-barnastarfsins.  Nemendur sauma einnig 



barnaföt úr flísteppum sem keypt voru ódýrt í Rúmfatalagernum ásamt afgöngum úr starfi 

vetrarins í textíl.  Barnafötin voru gefin til Rauða Kross Íslands og til barna erlendis sem eiga 

um sárt að binda.  Svona samhjálp verður að stórum atburði í deildinni þar sem nemendur 

afhenda viðkomandi aðilum gjafirnar sjálfir og sjá á þann hátt hvað verður um afrakstur vinnu 

þeirra.  Þetta er afhent með góðum kaffisopa og meðlæti sem nemendur hafa bakað og að 

sjálfsögðu er myndataka af herlegheitunum sem oftast ratar í bæjarblað Hafnarfjarðar sem 

staðfesting á framtaki nemenda. 

Mikið er um heimsóknir í deildina bæði skólar innanlands og einnig um erlenda gesti 

sem áhuga hafa á að kynna sér starfsemina.  Fjölgreinadeildin þjálfar og kennir 

þroskaþjálfanemum á hverju ári sem velja deildina til að læra og fræðast um þá nálgun að 

nemendum sem deildin er þekkt fyrir. 

Framhaldsnám að loknu námi í 10. bekk  

Hvert fara nemendur Fjölgreinadeildar í framhaldsnám, hvað hafa nemendur náð að tileinka 

sér og hvað vantar þá til að þeir nái betri og markvissari árangri í námi í framhaldskóla?  

Rúmlega 90% nemenda deildarinnar fara í framhaldsnám.  Fyrir valinu hafa orðið Iðnskólinn 

í Hafnarfirði, Flensborgarskóli, Borgarholtsskóla, Menntaskólinn í Kópavogi.  Athuganir á 

því hvernig nemendum sem útskrifast hafa úr Fjölgreinadeild vegnar að loknu námi voru 

gerðar árið 2008 og 2010.  Niðurstöður úr þessum athugunum sýna, að mati námsráðgjafa í 

þeim framhaldsskólum sem nemendur hafa sótt, að ýmsa  þætti þurfi að vinna markvissar með 

nemendum.  Þessar niðurstöður eru þær sömu og starfsmenn Fjölgreinadeildar hafa upplifað 

með nemendum og hefur sýnt sig þegar útkoma úr viðfangsefnum námskrár eru skoðaðar og 

ræddar.  Framhaldsskólinn þyrfti einnig að geta komið til móts við þennan hóp sem vill halda 

áfram námi en þarf aðstoð frá skólunum til að forðast brotthvarf.   Það þarf að leggja meiri 

áherslu á, á báðum skólastigum  að: 

  kenna betur sjálfstæði í vinnubrögðum 

 hafa betri sjálfstjórn , stjórnun eigin tilfinninga, hugsana og hegðunar í samræmi við 

markmið hverju sinni.  Nemendur þurfa að læra sjálfsstjórn til að komast þangað sem 

þeir vilja.  Tilfinningum, hugsunum og hegðun er beitt markvisst til að ná settu 

markmiði.   

 Vekja þarf áhugahvöt, sjálfstiltrú, efla trú á eigin getu og námsvitund nemenda   



 styrkja þarf sjálfsmynd nemenda.  Hvati til náms og viðeigandi hegðun í skólanum 

byggir upp jákvæða sjálfsmynd þar sem nemandinn lærir að trúa á eigin getu til að það 

hjálpi honum í námi. 

 kenna betur samvinnu með kennsluaðferðum sem byggja upp samvinnu tveggja eða 

fleiri nemenda saman 

 kenna betur og æfa gildi eins og:  virðingu – umhyggju – samviskusemi – ábyrgð – 

heiðarleika 

Þegar horft er til ofangreindra þátta þá er spurningin á þessa leið: hvað getur deildin gert 

til koma til móts við unglingana, leiðrétta það sem aflaga hefur farið og byggja upp nýja sýn á 

eigin getu og hvata til náms?  Til að hjálpa okkur við að gera þetta að veruleika þá  koma 

aðferðir Carol Ann Tomlinson um fjölbreytni í skólastarfi og hugmyndafræði þeirra 

vinnubragða sem eru áberandi í kenningum hennar að góðu gagni.  Fjölgreinadeildin styðst 

við þessa hugmyndafræði ásamt því að tengja hugmyndafræði Alberts Bandura um sjálfstiltrú 

eða trú nemenda á eigin getu og færni til náms. Einnig er stuðst við hugmyndir að 

kennsluaðferðum í  bók Ingvars Sigurgeirssonar (Litróf kennsluaðferðanna, 2009). Þessu 

samfara hefur deildin byggt frá upphafi  á aðferðum Howard Gardners um fjölgreindirnar og 

styrkleika nemenda í hverri greind.  Hugmyndafræði  Carol Ann Tomlinson, Alberts Bandura 

og Ingvars Sigurgeirssonar  styrkja þær kennsluaðferðir sem fyrir eru þannig er hægt að vinna 

markvissar með þá þætti sem talið er að þurfi að skerpa á í kennsluaðferðum og námskrá til að 

auka framfarir nemenda og til að bæta líðan þeirra í Fjölgreinadeildinni. 

 

Lífsleikni – einstaklings- og hópmiðuð 

Lífsleikni er eins og nafnið bendir til, leikni í að takast á við lífið.  Það er leikni í samskiptum 

og geta notið lífsins á ábyrgan og heilbrigðan hátt með tillitssemi við aðra. Lífsleikni er í 

gangi alla daga vikunnar jafnt í kennslustundum sem og í frímínútum.  Mikilvægt er að hluti 

af lífsleikni nemanda fari fram í formi samtala við kennara og verkefnastjóra/deildarstjóra.  

Samtöl þurfa að fara fram einu sinni í viku eða oftar ef þurfa þykir.  

Deildarstjóri/verkefnastjóri og aðrir starfsmenn eru í góðum, einlægum samskiptum við 

foreldra þar sem markmiðið er að stuðla að sem bestri líðan nemenda í deildinni og utan 

hennar.  Þessi vinnubrögð fela í sér að bæði deildin og foreldrarnir eru samábyrgir þegar 



kemur að vinnu með nemandann og skoða saman ásamt nemandanum hvað og hvernig 

áherslan er í náms- og hegðunarmarkmiðum nemandans í deildinni.  

Það skiptir miklu máli að byrja daginn vel að taka vel á móti nemendum á morgnana, 

bjóða góðan dag og láta þá vita að starfsmenn eru ánægðir með að sjá þá.  Undirbúa þarf 

daginn með því að fara stuttlega yfir hvað á að gera í fyrstu vinnulotu dagsins.  Nemendur 

þurfa að fá að vita hvað á að læra, hver er tilgangurinn og hvernig gerum við það.  Allflestir 

nemendur hafa ekki borðað morgunmat og þurfa því að fá næringu strax og þeir koma.  Allt 

þetta skiptir máli í starfi deildarinnar.  Það styður nauðsyn þess að gott er að byrja daginn vel 

til að nemendur hafi úthald og líði vel.  Nemendum þykir einnig gott að fá næringu að 

skóladegi loknum áður en haldið er út í eftirmiðdaginn, oft hafa þeir bakað sjálfir og þeim 

líður vel með að vita að það geta þeir fengið að borða í lok dagsins.  Þetta hefur gefist mjög 

vel vegna þess að á meðan nemendur nærast er hægt að fara yfir það hvernig dagurinn gekk 

og óska þess að þeir komi hressir og glaðir í skólann að morgni. 

 

Námsmat 
 

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla segir: „Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum 

um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er ... stuðlað að 

námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að 

halda.“ „Markmið skólastarfs eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim og 

því verða matsaðferðir að vera fjölbreyttar. Þær verða að hæfa hæfniviðmiðum, endurspegla 

áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Námsmat á að vera áreiðanlegt, 

óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart nemendum“ (Menningar- og 

menntamálaráðuneytið, 2011:52).    

Tomlinson leggur til fjölbreyttar leiðir til að meta og talar annars vegar um einkunnir og 

hins vegar um mat.  Kennarar virðast margir eiga í erfiðleikum með námsmat í 

einstaklingsmiðuðu námi og finnst það mat stangast á við samræmt mat t.d. í samræmdum  

könnunarprófum.  Tomlinson telur að hafa þurfi ákveðnar aðferðir ef matið eigi að byggjast á 

þeim markmiðum sem sett hafa verið í hverri námsgrein fyrir sig.  Skoða þarf  það sem 

nemandi veit, það sem hann skilur og það sem hann getur gert, hverju hann hefur áorkað í 

náminu, hverjar námsvenjur hans eru og hvernig hann hefur vaxið og dafnað í náminu.  Þetta 

fer alveg saman við áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla sem vísað er til hér að framan.  Mat á 

námi nemenda í Fjölgreinadeild verður að byggjast á þeim markmiðum sem nemendur hafa 



sett sér bæði í námi og hegðun.  Áhersla er lögð á námsárangur í verklegum greinum ásamt 

því að meta hegðun, áhuga, samviskusemi og virkni.  Nemendur þurfa að læra enn betur að 

meta eigið framlag til náms ásamt því að viðhafa jafningjamat þegar samvinna nemenda er í 

gangi.  Matið verður að vera lýsandi og segja það sem segja þarf um nemandann.  Skoða þarf 

hvaða kröfur framhaldsskólinn gerir til nemenda í ákveðnum greinum og hvað varðar hegðun 

og ástundun.  Námsmat er einstaklingsmiðað og byggist á símati, þar sem tekið er tillit til 

fjölbreytileika námsins og matsaðferðir tengdar fjölbreytileikanum.  Niðurstöðum námsmats 

er skilað munnlega og skriflega  (Tomlinson Carol Ann og Imbeau Marcia B.,2011). 

 

 

Félagsleg þátttaka  

Félagsleg samskipti eru mikilvæg í námi nemenda og nýtt eru öll tækifæri sem gefast til 

samskipta við hverfisskóla hvers og eins nemanda og þeir hvattir til að sækja félgasmiðstöð í 

sínum skóla.  Fjölgreinadeildin leggur mikla áherslu á að vinna markvisst með félagsfærni og 

er það gert á margvíslega vegu, með því m.a. að nemendur velja sér umbunarform sem unnið 

er eftir í deildinni.  Farið er í ferðir í Kaplakrika þar sem áherslan er lögð á sameiginlega leik, 

í Bjarkarhús þar sem í boði er gryfjan og klifur, í Keilu þar sem hópar velja sig saman og 

keppa, skautaferðir og  bíóferðir saman svo eitthvað sé nefnt.  

Námsráðgjafi Lækjarskóla er til staðar ef nemendur þurfa. 

Deildin er í góðum tengslum við félagsþjónustu Hafnarfjarðar þar sem samvinna er höfð að 

leiðarljósi og foreldrar fá meiri þjónustu er varðar þeirra börn.  
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