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ÚTDRÁTTUR 
Þessi ritgerð fjallar um almenna menntun og mikilvægi hennar til alhliða þroska 
grunnskólabarna. Alla tíð hefur mannskepnan mótað hugmyndir um menntun, hvað 
hún er og hvaða leiðir við getum farið til þess að öðlast hana. Almenn menntun er 
meginstoð lýðræðis, menningar og velferðar fyrir einstaklinga og þar með samfélagið. 
Það er mikilvægt að hverju sinni ríki sátt um hvað menntun er því grunnskólinn er 
skyldunám sem er ætlað að undirbúa ungar manneskjur til þess að takast á við lífið í 
dag og eftir að skólaskyldu lýkur. Það er hverju samfélagi nauðsynlegt að sem flestir 
öðlist grunnmenntun til þess að skilja sem flesta þræði samfélagsins. Skólinn þarf 
fagmenn sem vinna samkvæmt aðalnámskrá með sveigjanleika í kennsluaðferðum og 
námsmati sem hentar fyrir námsgrunn og áhugasvið ólíkra nemenda. Til þess að verða 
að manni þurfa margir þættir að liggja saman í námi nemenda. Skólinn og kennarar 
þurfa að vinna eftir markmiðum sem sett eru af stjórnvöldum sem hafa þróast frá örófi 
alda. Heimilin geta styrkt börnin með því að taka þátt í heimanámi þeirra og vera 
þannig órjúfanlegur þáttur í uppeldi og menntun barns. Samvinna allra sem koma að 
mótun og menntun barns í grunnskóla er mikilvæg svo stefnan sé á hreinu og barnið 
viti um tilgang verkefna sinna og hvernig það getur nýtt þá þekkingu sem skólinn og 
heimilin miðla til þess gegnum nám. Samfélagið þarfnast almennrar menntunar 
einstaklinga og að þeir séu vel upplýstir um sjálfa sig og sína menningu. Ekki síður er 
mikilvægt að hin almenna menntun veiti börnum þekkingu á ólíkum siðum og gildum 
manna til þess að öðlast umburðarlyndi og víðsýni. Alhliða þroski er grunnur til að 
byggja ofaná, hver og einn ætti að hafa möguleika til þess að halda áfram að þroska 
kosti sína og velja sér leið til þess að vera virkur samfélagsþegn eftir að grunnskóla 
lýkur. 
 
ABSTRACT 
This paper is about the importance of general education for individuals and societies. 
General education is one of the main pillars of democracy and the basis of culture and 
general welfare. Basic education is intended to strengthen the individual’s critical 
thinking, together with the ability to respond to a new situation. The final goal is to 
mould a well-shaped and developed thinking child who is ready to take part in 
society. General education involves co-operating with families to encourage health 
and healthy lifestyles, raising moral consciousness and encouraging a responsible 
approach to the environment and life in general. Parents or guardians are primarily 
responsible for their children’s upbringing and education. The school assists parents 
in raising their children and offers them educational opportunities. School operations 
should include a wide variety of teaching methods because pupils are different from 
each other. Teachers shoulder the professional responsibility for selecting the most 
favourable and effective routes to achieve the objectives of the National Curriculum 
and school curricula. A selection of teaching methods and approaches has to be made 
with consideration to the objectives aimed at, the age, development level and ability 
of the pupils concerned in each instance, and the nature of the subject matter. 
Evaluation attempts to discover whether a pupil has achieved the objectives aimed at 
or how far he/she has proceeded towards them. Since these objectives vary, and 
various routes can be followed to achieve them, it is clear that a variety of evaluation 
methods must be used. General maturity is a ground to build on to find ways for each 
pupil to grow and use his/her skills to be a functional member of society.  
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1. INNGANGUR 
Meginmarkmið þessa verks er að svara því hvort almenn menntun sé leið til alhliða 

þroska. Hver á að veita þá menntun, með hvaða aðferðum, og hvernig má meta hvort 

nemandi hafi tileinkað sér hana og öðlast þann alhliða þroska sem að er stefnt 

samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla? Ég fjalla um hvað felst í hugtakinu menntun og 

hvað þarf til þess að barn menntist. Hvaða þættir þurfa að vera til staðar í 

námsumhverfi barns svo hver og einn nemandi fái menntast út frá námsgrunni og 

áhugamáli? Ég velti fyrir mér hversu mikilvæg menntun er fyrir einstaklinginn og 

samfélagið svo þau fái þroskast og þróast þannig að allir njóti góðs af. Ritgerðin er 

heimildavinna sem unnin er úr efniviði kennaranámsins og af öðrum vettvangi. 

 Áhugi minn liggur í heildarsýn á einstaklinginn á grunnskólaferlinum og því 

leitast ég við að sýna fram á hvað samspil skóla, heimilis og samfélags er mikilvægur 

hlekkur í menntun barna. Að vera samstíga með leiðir, allavega að sammælast um 

fjölbreyttar leiðir fyrir ólíka einstaklinga, er mikilvægt og ekki er síður mikilvægt að 

börnin séu metin á fjölbreyttan hátt svo kostir hvers og eins fái notið sín. Opinber 

menntastefna Íslands er skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðun í námi. Til að hver 

og einn fái notið sín þurfum við að hafa fagmenn sem hafa þekkingu á skólastarfi og 

leiðir í farteskinu til að takast á við síbreytilegt samfélag með einstaklingum sem hafa 

mismunandi þekkingar- og bakgrunn og áhugasvið.  

 Í kafla tvö fjalla ég um hugtakið menntun. Það er ekki ætlun mín að skilgreina 

hugtakið í þaula heldur að fjalla um það frá sjónarhorni Dr. Guðmundar 

Finnbogasonar fjölfræðings sem fjallaði um menntun Íslendinga snemma á síðustu 

öld. Hann markaði upphaf skólaskyldu á Íslandi með tillögum um menntastefnu sem 

grundvallaðist á því að samfélagið tæki ábyrgð á menntun hvers og eins þannig að 

allir gætu þroskað hæfileika sína á eigin forsendum. Einstaklingsmiðun í námi var 

lykilatriði í að gera einstaklingana hæfari til þess að þroskast og dafna svo þeir gætu 

gefið meira af sér til samfélagsins og þannig gert það sterkara. Guðmundur taldi að 

maðurinn ætti að teljast menntaðri eftir því sem sálar- og líkamskraftar hans eru 

virkari.  

 Í kafla þrjú fjalla ég um skóla og samfélag. Ég velti fyrir mér mikilvægi þess 

að heimili og skóli vinni saman að menntun barna. Samfélagið hefur þróast í það að 

margir foreldrar eru útivinnandi og uppeldið sem fór fram á heimilinu hefur að hluta 

færst yfir í skólana. Samfélagið vill börnum sínum vel og ég trúi ekki að foreldrar vilji 
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varpa frekari ábyrgð á uppeldi og menntun þeirra yfir á skólann. Heimanám er einn 

tengiliður milli heimilis og skóla og til þess að það virki sem skyldi þarf það að vera 

skýrt. Markmið heimanáms þurfa að grundvallast á samvinnu heimilis og skóla. 

Foreldrar bera höfuðábyrgð á velferð barna sinna og með heimanámi getur skólinn 

styrkt þá ábyrgð með það að leiðarljósi að velferð barnanna er í húfi. Því verða 

foreldrar að finna leiðir til þess að taka þátt í heimanámi svo velferð barnanna og 

jafnvel samheldni og samvera fjölskyldunnar sé tryggð að einhverju leyti. Menntun 

fyrri alda var gjarnan eingöngu prýði en í dag er hún færð í iðu hins daglega lífs og 

nýtist samfélaginu, er í raun ómissandi. Menntun er mikilvæg fyrir einstaklinginn til 

þess að vera þátttakandi í samfélagi og til þess að átta sig á þeim breytingum sem 

stöðugt eiga sér stað. Við þurfum að þroskast og þróast í takt við þær breytingar sem 

við gerum sjálf á umhverfi okkar svo við getum nýtt hreyfiaflið sem hlýst af menntun 

til góðra verka. Menntunin er einstaklingi og samfélagi jafn mikilvæg því samfélagið 

er ekkert án einstaklinganna og þeir mynda sömuleiðis samfélag manna. Breytingar í 

átt til fjölmenningar eins og raunin er hér á Íslandi þurfa á menntun að halda. 

Fordómar gagnvart hinu óþekkta eru fljótir að skjóta rótum. Menntað barn sem öðlast 

þroska gegnum þekkingu á siðum og gildum þess sem er framandi hefur möguleika til 

að nálgast hið óþekkta, kynnast því og finna leiðir til að lifa í sátt og samlyndi.  

 Í kafla fjögur fjalla ég um fagmennsku kennara, hvað það er sem gerir kennara 

að hæfum einstaklingi til þess að mennta börn og hvernig við getum metið ólíka 

einstaklinga með fjölbreyttum matsaðferðum. Styrkur hvers kennara er sá hvernig 

hann getur miðlað þekkingu sinni og fagmennsku með fjölbreyttum leiðum til þess að 

mæta einstaklingsmiðaðri menntastefnu. Til þess að meta hvernig nemendum gengur 

að tileinka sér námsefnið og stuðla að alhliða þroska í samskiptum við aðra þarf að 

hafa fjölbreytt námsmat. Námsmatið miðar að því að afla upplýsinga um stöðu og 

árangur nemenda í átt að markmiðum. Ólíkir nemendur þurfa fjölbreytt námsmat og 

til að mynda heildstæða sýn á frammistöðu nemenda þurfa nemandinn, kennarinn, 

skólinn og heimilið að vinna saman að því takmarki að nýta námsmat á hverjum tíma 

til þess að þróa og bæta leiðir í átt að markmiðum sem koma öllum til góða en fyrst og 

fremst nemandanum. 
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2. MENNTUN  
Menntun útleggst þannig á íslenskri tungu: 1 menning, mennt. 2 þekking, lærdómur 

(Íslensk orðabók, 2002: 987). Samkvæmt bókstafnum þá er menning okkar byggð á 

menntun og menntun er þekking eða lærdómur sem birtist í hæfni eða kunnáttu. 

Mannskepnan hefur þróað með sér leiðir til að auka þekkingu sína og í tímans rás 

hefur menningin þróast, eins og menntahugtakið hefur þróast í takt við 

samfélagsorðræðu hvers tíma. Menning okkar hér á Íslandi er byggð á skólamenntuðu 

fólki og fólki sem er sjálfmenntað. Færni okkar og þekking er byggð á hugmyndum 

fámennra og ólíkra hópa sem eiga það sameiginlegt að búa á Íslandi, landi þar sem 

aðeins ein öld er liðin frá fyrstu lögum um fræðslu fyrir alla. Það getur reynst erfitt að 

skilgreina hugtak eins og menntun því ekki er alltaf ljóst hvað liggur að baki 

menntuðum einstaklingi. Menntastefna Íslands sem bundin er í lög og birtist í 

aðalnámskrám gerir þó skýrt og skilmerkilega grein fyrir hvað almenn menntun er og 

hvaða leiðir eru færar til að nálgast hana. 

 

2.1 Hvað er menntun? 

Nútímasamfélagið hefur ríka þörf til þess að skilgreina alla skapaða hluti, flokka þá 

og gefa nafn. Við komumst ekki langt án skilríkja sem segja hver við erum, hvenær 

við erum fædd og hver er okkar viðskiptabanki því margir nota kort frá bankanum 

sem skilríki. Krafa atvinnulífsins í okkar samfélagi er sú að við séum menntuð, höfum 

ákveðna grunnþekkingu sem nýtist okkur í starfi eða sérhæfða þekkingu sem færir 

okkur hærri laun og þægilegri vinnu. Háseti á togara getur haft þreföld laun 

meðallaunaðs grunnskólakennara á einum mánuði, hann þarf að vinna mikið og vera 

fjarri fjölskyldu og vinum. Hásetanum dugar að hafa lokið grunnskólaprófi en 

kennarinn fór fjögur ár í framhaldsskóla og þrjú ár í háskóla. Báðir aðilar vinna í tíu ár 

í sínu fagi og kunna það vel. Eru báðir aðilar menntaðir? Samkvæmt stöðlum 

samfélagsins er manneskja því  menntaðri sem hún hefur lokið fleiri skólastigum: 

Grunnskóla, framhaldsskóla eða háskóla. Hásetinn er þá lítið menntaður en vel 

launaður. Menntun ætti ekki að verðleggja eins og fisk, eftir vinnslu, gæðum og 

eftirspurn. Einstaklingar ættu ekki að vera flokkaðir eftir menntunarstigi heldur finnst 

mér eðlilegt að meta hvern og einn eftir framlagi hans til samfélagsins. Við hljótum að 

vilja að sem flestir fái grunnmentun sem dugar til þess að skilja samfélagið og vera 
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virkur þátttakandi sem gefur og þiggur. Hvort menntun eigi svo að meta til fjár er 

eilífðarþræta.   

Flestir fá greiðslukort í bankanum sínum sem eru flokkuð eftir almennu korti, 

silfri, gulli og platínu. Þeir sem fá almenna kortið eru þeir sem eiga lítið af peningum 

en geta samt verið mikið menntaðir samkvæmt samfélagsskilgreiningu okkar. Það er 

mögulegt að setja upplýsingar um menntun einstaklinga á bankakortið þar sem kemur 

fram að viðkomandi sé menntaður og þá hversu mikið. Til að slíkt væri 

framkvæmanlegt þyrfti að liggja ljóst fyrir hvað menntun sé, hver ætti skilið að fá 

menntastimpilinn og hver ætti bara að fá gullkort sem segði hversu miklar tekjur hann 

hefði og hvað yfirdrátturinn gæti verið mikill. Mér sýnist í fljótu bragði að þetta gæti 

aldrei gengið því skilgreiningin á menntun er erfið viðureignar og ekki auðvelt að átta 

sig á hvað er bakvið hvert menntunarstig. Til dæmis geta tveir vinir útskrifast úr 

framhaldsskóla, báðir hafa náð fullnægjandi árangri en annar hefur að meðaltali 

fengið einkunnina 8,5 en hinn fékk meðaleinkunnina 6,0. Báðir stóðust þeir kröfur 

sem gerðar voru til þeirra en annar lagði meira á sig eða hafði meiri tíma til að læra á 

meðan hinn þurfti að vinna með skólanum sökum þrengri efnahags fjölskyldu. Það eru 

margir þættir sem liggja að baki skilgreiningu á menntun og ítarleg flokkun er að 

mínu mati ekki möguleg. Einstaklingarnir sem menntast eru svo ólíkir að tæplega er 

hægt að bera saman án þess að dæma eitt í fari annars út frá öðru í fari hins sem er 

afstætt og ekki nútímaleg hugsun (Fenstermacher og Soltis, 1992: 6). 

Dr. Guðmundur Finnbogason (1873-1944) var einn fjölhæfasti fræðimaður 

Íslendinga á fyrri hluta 20. aldar og hann var einn örfárra alfræðinga sem þjóðin hefur 

átt. Guðmundur lagði til margar hugmyndir í ræðu og riti um íslensk menntamál og 

var hann aðalhöfundur laga um alþýðufræðslu sem samþykkt voru á Alþingi árið 1907 

og marka upphaf skólaskyldu á Íslandi. Aldagömul hefð uppfræðslu á ábyrgð presta 

og heimila var lögð af og almenningsmenntun varð að veruleika, í fyrstu í orði en 

síðar hafa allir einstaklingar haft sama rétt til náms. Hugmyndir og framsetning 

Guðmundar í Lýðmenntun, sem var skýrsla til Alþingis í bókarformi, eru rammi um 

heildarskipun skólakerfisins og þær beindust að því að efla menntun Íslendinga til 

þess að menning landsins og efnahagslegt sjálfstæði gætu tekið blómleg skref. 

Grundvöllur að slíkum skrefum væri grunnmenntun handa öllum börnum. 

Guðmundur lagði ríka áherslu á að samfélagið tæki ábyrgð á hvernig menntun barna 

væri háttað því framtíð þess lægi í því hvernig tækist til að efla andlegan og 
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líkamlegan þrótt hvers og eins, hvernig hæfileikarnir væru nýttir, hve menntaðir 

einstaklingarnir yrðu (Trausti Þorsteinsson, 2005: 7-8). 

Guðmundur fjallaði um menntun Íslendinga í Lýðmenntun og taldi í upphafi 

20. aldar að töluverð vakning væri meðal landsmanna um hvað menntun væri og hvort 

þjóðin væri menntuð. Þjóðin gæti naumast svarað neitandi ef hún væri spurð því 

menntahugtakið væri töluvert orðið notað í bókum, blöðum og á mannamótum. Þó 

einhverjir gætu rætt um hugtakið menntun og kastað á milli sín hugmyndum um 

innihaldið taldi hann að efast mætti um að öllum væri ljóst hvað byggi að baki 

menntunarhugtakinu; hvað menntun væri í raun og veru. Hann taldi það 

grundvallaratriði að fólk áttaði sig á því hvað það þýddi að vera menntuð þjóð svo 

hægt væri að meta gildi menntunar og skilgreina innihald þess hugtaks. Þjóðin þyrfti 

að skilgreina menntunarhugtakið út frá þörfum sínum sem einstaklingar með ólíka 

hæfileika og sem samfélag með sameiginlegar þarfir. Þjóðin þyrfti að koma sér saman 

um mælikvarða til að meta menntunarástand og þarfir sínar (Guðmundur 

Finnbogason, 1994: 25). 

Guðmundur fjallar um fálkann í skilgreiningu sinni á menntun; fálkinn er ekki 

menntaður eða fálkaður, en ef slíku væri að flagga hjá þessum tignarlega fugli, í 

hverju væri það fólgið? Flottasti karlfálkinn væri með vel stífða vængi, skarpt 

sjónsvið og heyrn til að sækja sér fæðu og fálkun hans væri tignarleg útgeislun til að 

laða að sér kvenfálka. Því meiri fálkun því meiri möguleikar til góðs lífs sem 

inniheldur góða heilsu, nægan mat og maka til að koma erfingjum á löpp. Sjóndaufur 

og vængvisinn fálki væri samkvæmt Guðmundi með slaka fálkun. Fálkun er sem sagt 

fólgin í að þroska á sem bestan hátt þá kosti sem búa í fálkaeðlinu og þá má nærri 

liggja að þroski og þróun manneðlisins sé fólgin í menntun einstaklingsins. 

Guðmundur bendir á að orðið menntun sé samstofna orðinu maður og að menntast 

væri þá að verða að manni. Að verða að manni telst þá þegar einstaklingur hefur 

þroskað alla eiginleika sína sem finnast í manneðlinu og að þeir hæfileikar sem 

þroskast og þróast standi hver með öðrum og virki krafta hugar og handar. Maðurinn 

ætti því að teljast menntaðri eftir því sem líkams- og sálarkraftar hans eru sterkari. 

Guðmundur vildi að þjóðin ætti að fylgja því lögmáli er virðist skrifað skýru letri í 

eðli barnanna. „Leyfum þeim að dafna á því að vinna þau verk sem hæfileikarnir bíða 

búnir eftir að fá að vinna“. Menntun hvers manns verður að mæla eftir hæfileikum 

hans til þess að lifa í samfélagi manna, lifa þannig að hver dagur verði honum sjálfum 
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og öðrum mikilvægari en dagurinn í gær svo kostir samfélagsins og ólíkra 

einstaklinga fái að þroskast og dafna (Guðmundur Finnbogason, 1994: 31-33). 

Ástæðan fyrir vali mínu á orðum Guðmundar Finnbogasonar um menntun er 

sú að hann stendur uppúr hvað varðar umfjöllun um menntamál á fyrri hluta síðustu 

aldar. Hann var fenginn til að skýra menntastefnu heillar þjóðar og ég efast um að 

slíkt muni endurtaka sig á mínum tíma, þ.e. að einn maður fái umboð til að móta 

hugmyndir fyrir heila þjóð. Hugmyndir Guðmundar fóru ekki ósíaðar gegnum Alþingi 

í átt til laga, heldur tók nokkurn tíma að móta þær, breyta og mögulega bæta, enda er 

lagasetning samvinna margra ólíkra sjónarmiða og Guðmundur hefur eflaust þurft að 

gera málamiðlanir á hugmyndum sínum. Þjóðin er í dag löngu búin að móta og 

skilgreina menntun og þróun aðalnámskrár mótast eftir almennum og pólitískum 

hugmyndum hvers tíma en í hundrað ár hefur grunnskilgreining okkar á hvað 

menntun er ekkert breyst. Almenn menntun á að vera fyrir alla svo hver og einn hafi 

möguleika til að vera virkur þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi, gefa og þiggja, þroskast 

og dafna á eigin forsendum innan ákveðins ramma sem er búinn til eftir þróun 

samfélagsins. Ég held að flestir á Íslandi geti sæst á þá skilgreiningu á menntun í 

sínum einfaldasta búningi að hún sé til þess ætluð að hver og einn einstaklingur fái 

tækifæri, óháð því hver hann er og hvaðan hann kemur, til þess að gera sem mest úr 

þeim hæfileikum sem hann býr yfir.

Í dag hafa flestar þjóðir sem byggja á svipuðu menntakerfi og við Íslendingar 

skilgreint hvað menntun sé, hver eru markmið hennar, hverjir eigi að hljóta hana, hvar 

hún geti farið fram og hverjir eiga að bera hana á borð. Hugtakið menntun eða 

„education“ á enskri tungu er í eðli sínu samkeppni milli samfélagsafla og 

menningarheima um hvað felst í þessu mikla hugtaki. Í fjölmennari löndum eru ótal 

þrýstihópar sem berjast stöðugt fyrir viðurkenndum gildum sem þjóna hagsmunum 

þeirra innan skilgreiningar á menntahugtakinu. Fólk með svipaðar skoðanir kemur sér 

saman um hvaða leiðir á að fara til að skilgreina menntun og hvernig á að raungera 

menntun svo sem flest þeirra sjónarmiða nái í gegn sem þau berjast fyrir. 

Mannskepnan hefur notast við einfalt lýðræði þar sem umræður eiga sér stað um 

málefnin en svo er það einfaldur meirihluti kjörinna fulltrúa sem ræður á endanum 

hvað hugtak eins og menntun eigi að innihalda. Leiðir til að skilgreina með tilliti til 

allra aðila eru til en að lokum mun pólitísk ákvörðun ráða, sérfræðingar rita svo 

textann og birta sem námskrá. Það má segja að sú lína sem er farin til að hafa sem 

flest sjónarhorn inni sé hárfín og muni alltaf litast af þeim sem á endanum taka 
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ákvörðun. Það á við um menntun sem og skilgreiningu á öðrum samfélagsþáttum að 

þeim verða einhverjir að stýra hvort sem það eru sanngjarnir fjölhyggjumenn sem taka 

tillit til ólíkra hópa eða þeir sem telja að eitt sjónarmið skuli haft að leiðarljósi.  

Menntahugtakið verður í þróun á meðan maðurinn eflist sem hugsandi vera og 

málamiðlun um innihald menntunar er oftar en ekki leið lýðræðissamfélaga til að 

mæta sem flestum sjónarmiðum (Carr, 2003: 3). 

 

2.2 Menntastefna og einstaklingsmiðað nám 

Á Íslandi hefur ef til vill ríkt sátt um hvað felst í menntunarhugtakinu í þá öld sem 

liðin er síðan Guðmundur Finnbogason gerði grein fyrir hugmyndum sínum um að 

hver og einn ætti að fá tækifæri á eigin forsendum innan ákveðins lagalegs ramma um 

að verða að manni: Ná toppnum á sínum forsendum, eins og Aristóteles fjallaði um.  

Aristóteles sem var uppi á árunum 384-322 f. Kr. er einn áhrifamesti 

uppeldisfrömuður sem mannkynið hefur alið. Hann taldi gott uppeldi grundvöll þess 

að samfélag gæfi af sér góðan þegn. Með góðu uppeldi er mesti möguleikinn á að 

samfélagið eignist mann sem er löghlýðinn og nýtur til verka sem gagnast 

samfélaginu. Hann taldi að ríkið ætti að koma að uppeldinu með því að veita barni 

skólagöngu á áttunda ári. Fyrstu fimm árin á barn að vera frjálst og leika sér en svo á 

það að fylgjast með eldri börnum í skólanum áður en það sest sjálft á skólabekkinn. 

Aristóteles er vissulega barn síns tíma og hann hugsaði um að mennta þyrfti úrvalið, 

það er að koma hinum frjálsa þegni af karlkyni til andlegs þroska og sjálfstæðrar 

hugsunar. Á þessum tíma var jafnrétti til náms ekki til og samfélagsgerðin allt önnur 

sem verður ekki tíunduð hér. Hann var heimspekingur og andleg rækt var 

útgangspunktur í hugmyndum hans um kennslu, verkgreinar áttu frjálsir þegnar ekki 

að tileinka sér nema þær kæmu einstaklingnum til góðs við ræktun félagsþroska og 

víðsýni (Ólafur Jens Pétursson, 1989: 60). 

 Það eru liðin um það bil 2400 ár frá því Aristóteles velti fyrir sér hvaða leiðir 

hentuðu við uppeldi og í dag erum við að gera sömu hluti eða að skilgreina uppeldi og 

menntun. Frá upphafi vestrænnar menningar höfum við rætt um leiðir til þess að móta 

ungar manneskjur. Í hverju er gott líferni fólgið, hvort er brýnna að slípa hug eða 

hjarta, hvaða markmiðum er best að stefna að til þess að börnin okkar verði að manni. 

Mannskepnan hefur deilt um markmið og leiðir til að ná þeim gildum sem við 

sækjumst eftir fyrir börnin okkar og samfélagið í heild. Aristóteles segir í verkum 

sínum að þegar í fornöld hafi menn deilt um lykilatriði hvað varða uppeldi og 
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menntun og allar götur frá hans tíma hefur maðurinn endurtekið sig, spurt sömu 

spurninga þó forsendur hafi vissulega breyst frá öld til aldar. Á hans tíma var spurt um 

leiðir til að mennta úrvalsstráka, í dag spyrjum við spurninga um leiðir handa hverjum 

og einum einstaklingi óháð kyni, uppruna, stétt eða stöðu (Myhre, 2001: 21).  

Í 29. grein í lögum um grunnskóla segir meðal annars að markmið náms og 

kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir 

mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, fötlunar 

eða stöðu að öðru leyti. Í öllu skólastarfi skal tekið mið af mismunandi persónugerð, 

þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviðum nemenda (Lög um grunnskóla nr. 

98/2006).  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999, almennum hluta í kaflanum um jafnrétti til 

náms er fjallað um að nemendur eigi að fá tækifæri til að vinna að viðfangsefnum að 

eigin vali sem falla að getu og áhugamálum hvers og eins. Það er mjög mikilvægt að 

skólinn og þá kennarar komi til móts við nemendur hvað þessa þætti varðar með 

fjölbreyttum kennsluháttum sem stuðla að sjálfstæðri hugsun og hæfni til samstarfs og 

samkeppni innan hóps. Þannig skal hver og einn fá heilbrigða menntun við hæfi sem 

nýtist til að styrkja einstaklinginn í lýðræðislegu samstarfi og víðsýni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 1999).  

Í nýrri aðalnámskrá sem tók gildi í upphafi árs 2007 er orðalagi breytt og 

skerpt á því að grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms. Hver og einn á að 

fá tækifæri til að leysa verkefni sem hæfa námsgetu og áhugasviði sínu. Það er mælst 

til þess að úrræði séu sambærileg fyrir alla en breytileg eftir ólíkum nemendum hvort 

sem þau búa í bæ eða borg, eru strákur eða stelpa, koma frá öðru landi en Íslandi, eru 

fötluð eða ófötluð og svo framvegis. Skólinn og þá kennarar eiga að leitast við að 

finna ólíkar leiðir til að nemendur fái verkefni við hæfi eftir getu og áhugamálum svo 

þau fái þroskast til þátttöku í samfélagi á sínum forsendum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2007). 
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Í aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi í byrjun árs 2007 segir um almenna 

menntun: 
Almenn menntun er ein meginstoð lýðræðis. Hún er undirstaða menningar 
og almennrar velferðar. Almenn menntun á að efla gagnrýna, sjálfstæða 
hugsun hjá einstaklingum og hæfileika til þess að bregðast við nýjum 
aðstæðum. Í síbreytilegu umhverfi samtímans reynir á hæfni til þess að 
bregðast við nýjum aðstæðum, takast á við og tileinka sér nýjungar og 
framfarir á öllum sviðum. Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, 
virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla 
heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og 
verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar m.a. 
að þessum markmiðum. Almenn menntun felur í sér að leggja, í samvinnu 
við heimilin, rækt við heilbrigði og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund 
og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi (Aðalnámskrá 
grunnskóla, almennur hluti, 2007: 8-9). 

 

Íslenska menntakerfið hefur að mínu mati skýra menntastefnu þar sem gert er 

ráð fyrir fjölbreytileika nemenda og svigrúmi til að mæta hverjum og einum. Skólarnir 

eru sjálfstæðir innan ramma laganna og hafa svigrúm til að mæta sínum nemendum og 

mennta þá í því umhverfi sem er til staðar. Hver skóli hefur sína heimspeki og sinn 

metnað sem ætti að nýtast til að sía út hvað þarf að leggja áherslu á og hvað síður. 

Aðferðir ættu að vera sveigjanlegar til þess að hver og einn geti náð sínum 

markmiðum á eigin forsendum. Skólinn þarf að velja efni sem er líklegt til að hjálpa 

nemanda til skilnings og nemandinn getur tekið þátt í því með að velja til dæmis 

lestrarbók sem er á hans áhugasviði. Skólasamfélagið er lifandi afl sem stjórnast 

meðal annars af kennara og þess vegna verður hann hverju sinni að túlka 

skólanámskrána sem getur aldrei orðið meira en leiðarvísir. Í raun verður námskráin 

til eftir á því hver og einn nemandi fer sína leið að markmiðum með aðstoð kennarans 

(Marsh og Willis: 2007: 72-76, 82-89). 

 Einstaklingsmiðað nám er oftast skilgreint þannig að kennarinn reynir eftir 

fremsta megni að koma til móts við ólíkar og einstaklingsbundnar þarfir nemenda. 

Nemendur geta því á sama tíma fengist við ólík viðfangsefni sem hæfa námsgrunni 

hvers og eins. Þeir geta þannig unnið á sínum hraða við misþungt efni og lögð er 

áhersla á að nemendur læri að taka ábyrgð á eigin námi. Nemendur eru jafn ólíkir og 

þeir eru margir og einstaklingsmiðuð kennsla er byggð á ólíkum námsgrunni, áhuga 

og námssniði. Þessi þrjú grundvallarhugtök eru grundvöllur fyrir einstaklingsmiðuðu 

námi og mótast eftir einstaklingum á hverjum tíma út frá kyni, búsetu og öðrum 

þáttum sem skapa ólíkt áhugasvið og vinnulag nemenda. Námsgrunnur nemenda er 
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ólíkur og kennarinn þarf að þekkja nemendur sína vel og hafa í huga hvernig hann 

getur leitt þá inn í ákveðin verkefni út frá hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og 

eins. Kennarinn þarf því að útbúa verkefnin þannig að stig af stigi færist nemendur í 

átt að lokamarkmiðum. Mikilvægt er að nota viðeigandi kveikju út frá áhugasviði og 

reynslu nemenda þannig að þeir séu meðvitaðir um viðfangsefni frá upphafi og ég 

sem kennari ætti stöðugt að vinna með námsgrunn nemenda til þess að geta útbúið 

efni við hæfi handa hverjum og einum. Í samvinnu við nemendur væri skynsamlegt að 

byrja á efni sem nemandinn þekkir og byggja ofan á þá þekkingu. Kennarar ættu að 

taka tillit til hver geta nemenda er eins og aðalnámskrá segir til um og láta nemendur 

vinna eina og saman í þeim tilgangi að brúa bilið milli getu nemenda og námsefnis og 

viljans til að ná tökum á efninu (Burden og Byrd, 2007: 107-108; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004).  

 Þessu mætti líkja saman við kenninguna um hugsmíðahyggju sem meðal 

annars gengur út á að nemendur noti eigin reynsluheim og þekkingu við að finna 

lausnir á verkefnum sem þeir takast á við og noti við það gagnrýna hugsun, 

upplýsingaleit og úrvinnslu sem leiðir til nýrrar þekkingar. Kennarinn leitast við að 

nemendur stjórni námi sínu og hvetur nemendur til að vinna sjálfstætt. Hann aðstoðar 

nemendur jafnframt eftir þörfum í takt við aldur og þroska hverju sinni. Líkt og í 

einstaklingsmiðuðu námi er unnið með fyrri þekkingu nemenda og hún byggð upp 

með áherslum út frá námsgrunni, áhuga og námssniði nemenda. Þessi þrjú hugtök eru 

grunnurinn að ákveðnu kerfi sem gerir börnum kleift að auka við og samræma 

þekkingu sína. Sem dæmi má nefna að þegar börn læra nýtt tungumál er mikilvægt að 

grunnur móðurmálsins sé sterkur svo að það virki sem brú sem tengir saman fyrri 

þekkingu og nýja tungumálið. Mikilvægt er að kennari leggi fyrir verkefni sem eru á 

svæði hins mögulega þroska svo raunveruleg menntun hvers og eins eigi sér stað. 

Svæðið er milli þess sem barn getur/skilur sjálft án aðstoðar og þess sem barn 

getur/skilur með hjálp eða undir handleiðslu kennara eða nemenda sem eru lengra 

komnir (Macdonald, 2000: 60-62).  

Áhugi nemenda snertir forvitni og tengsl þeirra við ákveðin viðfangsefni. Í 

einstaklingsmiðaðri kennslu er nauðsynlegt fyrir kennarann að nýta sér áhuga 

nemenda til að þróa efnisval og aðferðir sem hæfa hverjum og einum. Til að bregðast 

við ólíku áhugasviði nemenda þarf kennarinn að hafa í fórum sínum ýmsar leiðir til að 

nálgast sameiginleg lokamarkmið samkvæmt námskrá. Til þess að það sé hægt þarf 

kennarinn að samþætta efni námskrár og tengja við það lykilhugtök sem liggja á 
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áhugasviði nemenda, þannig að þeir geti farið misjafnar leiðir að lokamarkmiðinu í 

samvinnu við aðra nemendur og kennara. Námsgrunnur og áhugasvið geta oft legið 

saman og þá er hægt að samnýta kennslulíkan sem hæfir fleiri en einum nemenda, þó 

þannig að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín (Burden og Byrd, 2007:108-109).  

 Ný menntastefna er það sem menntamálaráðherra kallar heildstæða 

stefnumörkun um menntun Íslendinga. Stefnan birtist í fjórum frumvörpum sem á 

eftir að leggja fyrir Alþingi Íslendinga til samþykktar og þau ná til allra skólastiganna 

og til menntunar kennara. Markmiðið er að efla umgjörð um hagsmuni barna og 

ungmenna svo menntun þeirra verði sem fjölbreyttust og sniðin að þörfum hvers og 

eins. Ætlunin er einnig að þessi nýja stefna efli skóla og þar með kennara með meiri 

menntun svo þeir séu hæfari til að koma til móts við þarfir sérhvers nemanda 

(Menntamálaráðuneytið, (e.d.)). 

 Mér þykir jákvætt að unnið sé að heildarskipulagningu skólakerfisins á þann 

hátt og með þeim markmiðum að það sé samfella milli skólastiga. Nemendur eiga að 

fá að njóta kosta sinna á hverju stigi og fara upp stigann á sínum forsendum háð getu 

og áhugasviði. Það er skýr stefna stjórnvalda að öll börn eiga rétt á menntun óháð 

uppruna, kyni, samfélagsstöðu og svo framvegis. Fálkinn er hæfastur í náttúrunni 

þegar hann hefur skarpa sjón, næma heyrn, stífða vængi og fleiri kosti sem gera 

honum kleift að veiða sér og sínum til matar. Að fálkast er svipað og að menntast, 

einstaklingur sem fær svigrúm samkvæmt námsgrunni og áhugasviði hefur alla 

möguleika á að menntast til þess alhliða þroska sem við stefnum að með nemendur. 

Fálki sem hefur fálkast vel hefur möguleika til að lifa fálkalífi með tilgangi sem er sá 

að vera hluti af samfélagi og að geta lagt sitt af mörkum til fjölskyldunnar. 

Einstaklingur sem hlýtur menntun er sá sem fær tækifæri til að þroska eðli sitt og 

hæfileika til að vera þátttakandi í samfélagi manna. Skólaganga grunnskólabarna er 

bundin í lög og skóli og menntun eru hugtök sem eru samofin þráðum samfélagsins. 

Það er ekki sjálfgefið að barn sem fer í skóla menntist eins og lög gera ráð fyrir ef 

kennslan og námstækifærin eru slök. Til að menntun eigi sér stað, að einstaklingur 

menntist, þarf skilvirkt skólakerfi þar sem kennarar eru fagmenn sem vinna með 

nemendum að markmiðum þeirra.  
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3. SKÓLI OG SAMFÉLAG 

Öldum saman hafa merkir heimspekingar setið á rökstólum og fjallað um innihald 

menntunar. Hver er tilgangur og markmið menntunar? Hvern á að mennta og hvar? 

Hvaða hlutverk á ríkið að hafa gagnvart menntun? Þessi kafli fjallar um það hver ber 

höfuðábyrgð á uppeldi og menntun barna og hvernig umræða um þau mál í 

samfélaginu hefur þróast í takt við samfélagsbreytingar. Að mínu mati er besta leiðin 

til að efla samvinnu heimilis og skóla að efla heimanám og gagnsæi þess. Foreldrar 

hafa í auknum mæli tekið þátt í skólastarfinu á sama tíma og þeir hafa dregið úr 

viðveru á heimilinu og þá því uppeldishlutverki sem þar fer fram. Ég fer nokkuð 

ítarlega í tilgang og markmið heimanáms enda er það úrvinnsla þess efnis sem 

nemendur læra í skólanum og tækifæri fyrir foreldra að eyða uppbyggjandi tíma með 

börnunum sínum. Eftir að hafa gert grein fyrir mikilvægi samspils heimilis og skóla 

þá fjalla ég um mikilvægi almennrar menntunar fyrir einstakling og samfélag. Skólinn 

leitast við að mennta börn í átt til alhliða þroska og siðferðisvitund er ekki síst 

mikilvæg á þeirri leið því nútíminn hefur afmáð mörg landamæri og menningarheimar 

hafa blandast. Til þess að mögulegt sé að lifa saman í samfélagi óháð uppruna þurfum 

við að vera meðvituð um sjálf okkur og leitast við að kynnast hinu óþekkta í stað þess 

að dæma það út frá eigin gildum.  

 

3.1 Samspil heimilis og skóla gegnum heimanám 

Spurninga um innihald og tilgang menntunar er spurt enn þann dag í dag. Þær fela í 

sér aldagamlar vangaveltur sem aldrei hafa leitt af sér eitt ákveðið svar, allavega erum 

við mennirnir stöðugt að endurmeta skilgreiningar á menntun. Til hvers erum við að 

spyrja spurninga sem ekki fást endanleg svör við? Við og forverar okkar höfum sætt 

okkur við að þessar spurningar eru komnar til að vera. Samfélag hvers tíma verður að 

takast á við þær í þeirri viðleitni að þróa og bæta menntun, rökræða og takast á um 

menntun og innihald skólasamfélagsins. Mannskepnan á hverjum tíma þarf 

samviskusamlega að horfa á fyrri tíma vangaveltur, snúa þeim við og bæta við þeim 

hugmyndum sem ríkisstjórn hvers samfélags samþykkir á lýðræðislegan hátt. Okkur 

ber skylda til að halda áfram að rökræða um einstaklinginn sem hluta af 

skólasamfélagi til þess að búa betur í haginn fyrir framtíðina. Við verðum að kalla 

fram spurningar og svör, við fáum betri svör en áður og mun verri, við verðum að 
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endurspegla gamlar hugmyndir og nota þær til að þróa áfram svo menntun geti orðið 

sem best á hverjum tíma (Noddings, 2007: 1). 

Ríkjandi hugmyndir um skipulag samfélagsins móta skólakerfið og hvert 

hlutverk þess skal vera. Umræða um skólamál hér á Íslandi hefur snúist um auknar 

kröfur um uppeldishlutverk skóla á sama tíma og konur sem eiga börn hafa sótt í 

auknum mæli út á vinnumarkaðinn. Umræðan hefur meðal annars verið sú að 

skólarnir taki að sér að hlaupa í skarðið sem mæðurnar og heimilin skilja eftir sig og 

taka þannig enn frekar þátt í uppeldi barna. Á sama tíma og foreldrar vinna meira úti 

þá hafa foreldrar og forráðamenn tekið meiri þátt í skólastarfinu og komið meira að 

mótun og menntun barna sinna, verið meiri þátttakendur í skólastarfinu (María 

Steingrímsdóttir, 2007: 9). 

Í aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi í upphafi árs 2007 segir eftirfarandi 

um ábyrgð, uppeldi og menntun: 
Foreldrar og forráðamenn bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Á þeim 
hvílir sú skylda að börnin sæki skóla og að þau séu eins móttækileg fyrir 
þeirri menntun sem skólinn annast og framast er unnt. Skólinn aðstoðar 
foreldra og forráðamenn í uppeldishlutverkinu og býður fram 
menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni 
heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, 
gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Mesta 
áherslu ber að leggja á samstarf heimila og skóla um hvern einstakling, nám 
hans og velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar. Gert er ráð 
fyrir að foreldrar og forráðamenn taki þátt í mótun skólasamfélagsins og 
vinni að því með stjórnendum skóla, kennurum og öðrum starfsmönnum 
skóla að koma markmiðum skólastarfs í framkvæmd. Einnig að þeir taki í 
auknum mæli höndum saman til að tryggja börnum sem best 
uppeldisskilyrði og almenna velferð  (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 
hluti, 2007: 20-21). 

 
Ef uppeldið fer fram á heimilinu, kennslan fer fram í skólanum og menntunin 

er fólgin í samspili þessara grunnpóla, þá leiðir af þessu að vettvangur menntunar er í 

skólanum og á heimilinu. Flestir foreldrar senda börnin sín í skólann í fyrsta skipti 

með það hugarfar að þau eigi að vera foreldrum sínum og sjálfum sér til sóma, haga 

sér vel, hlusta á kennarann og koma vel fram við bekkjarsystkini sín. Almenn kurteisi 

er krafa sem kennarar hljóta að gera um veganesti barna frá heimilinu. Grunnur barna 

til uppbyggingar góðrar manneskju sem er umburðarlynd og víðsýn kemur frá 

heimilinu, efnið kemur frá foreldrunum og viðhengin hlaðast síðan á manneskjuna á 

skólagöngunni.  

Mikilvægi samvinnu um uppeldi barna snýst ekki um að foreldrar komi 

uppeldinu í auknum mæli yfir á kennara heldur að í sameiningu sé lagður grundvöllur 

að samvinnu heimilis og skóla svo uppeldi barna sé þannig að alhliða þroski hljótist 
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af. Viðhorfsbreytingar í samfélaginu síðustu 50 árin koma fram í breyttu 

fjölskyldumynstri eins og ég minntist á hér áður um konur og vinnumarkað. 

Fjölskyldumynstrið var ef til vill konan og börnin á heimilinu og maðurinn í vinnunni. 

Mynstur samtímafjölskyldunnar gæti þá verið foreldrarnir að vinna og krakkarnir í 

skóla. Uppeldistækni er ekki lengur talin meðfæddur eiginleiki sem byggist á 

heilbrigðri skynsemi heldur þekking sem foreldrar þurfa að tileinka sér. Ein afleiðing 

breyttrar samfélagsgerðar eru áhyggjur af auknu agaleysi barna í skólum og minni 

tengsl við foreldrana (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2007: 95).  

Eins og segir í aðalnámskrá og kemur fram í beinni tilvitnun hér fyrr þá 

aðstoðar skólinn foreldra og forráðamenn í uppeldishlutverkinu og býður fram 

menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og 

skóla. Tengingin er meðal annars gegnum heimanám nemanda og mér þykir sá póll 

vera afar mikilvægt samskiptatæki milli heimilis og skóla.  

Kannanir á áhrifum heimanáms sýna kosti og galla þess. Jákvæð áhrif 

heimanáms eru til dæmis þau að börn ná að dýpka skilning sinn á námsefninu og 

vinna úr þeim upplýsingum sem kennarinn fer yfir í kennslu. Nemandi sem sinnir 

heimanámi vel er líklegri til að mynda sér jákvæða sýn á skólann og eiga góð 

samskipti við kennara og foreldra. Sjálfsagi og skipulag í æsku er að mati fræðimanna 

kostir sem verða fólki til góðs þegar það kemur út á vinnumarkaðinn þar sem það þarf 

á sama hátt að meðtaka upplýsingar og vinna úr þeim. Neikvæð áhrif eru oftast þau að 

nemandinn hefur ekki áhuga á námsefninu og sýnir einkenni þreytu, jafnt andlegrar 

sem líkamlegrar. Þegar börn eru komin á þetta stig eru þau gjarnan hætt að taka þátt í 

félagslífi skólans og leik vina sinna því lengri tími fer í heimanám sem þarf að skila. 

Aðstæður heima fyrir verða erfiðar og samskipti barns og foreldra verða sífellt verri. 

Af þessu leiðir vítahringur þar sem foreldrar eru farnir að stýra börnum gegnum 

námsefnið og segja þeim jafnvel svörin. Tilgangi heimanáms er þar með hrint fram af 

þeim stalli sem það á að vera á og það bitnar fyrst og fremst á barninu (Cooper, 2001: 

6-10).  

Oft er heimanámið þannig að nemendur fá verkefni frá kennara og eiga að 

vinna það og skila innan ákveðins tímaramma. Það er algengt að fá til dæmis verkefni 

á mánudegi og eiga þá að skila því á mánudegi viku síðar. Á þeim tíma getur 

nemandinn unnið sjálfstætt heima eða undir leiðsögn foreldra. Með þessu er börnum 

frjálst að vinna verkefnin hvar sem er og hvenær sem er. Mikilvægt er í þessu ljósi að 

foreldrar taki ábyrgðina á sig og fylgist með og aðstoði við heimanám barna sinna án 
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þess þó að gera verkefnin fyrir þau. Heimanámið er þó umdeilt vegna þess að það er 

erfitt að meta það og árangur þess er ekki alltaf ljós. Erfitt er að gera sér grein fyrir 

hvort verkefni sem unnin eru án handleiðslu kennara muni auka eða draga úr áhuga og 

árangri. Ef verkefni okkar mannanna eru ekki nógu skýr og með tilgang vill reyndin 

oft verða sú að við tölum um þau á neikvæðan hátt og látum þau mæta afgangi. Milli 

nemenda verða umræður oft neikvæðar um heimanám ef þeir sjá ekki tilganginn og 

það lítur út fyrir að vera skylda frekar en verkefni sem er skemmtilegt og gefandi að 

leysa. Foreldrar geta auðveldlega lent í sömu stöðu; þegar þeir geta ekki aðstoðað 

barnið sitt fara þeir að líta á tilganginn sem niðurlægjandi fyrir barnið. Ef foreldri 

getur ekki leyst verkefni í 5. bekk af hverju í ósköpunum ætti þá að leggja slíkt fyrir 

barnið? Neikvæðir straumar um heimanám eru fljótir að skjóta rótum á heimilinu ef 

það er illa skipulagt frá kennarans hendi (MacBeath og Turner 1999:1). 

 Mikilvægt er að allir aðilar sem tengjast heimanámi barna séu meðvitaðir um 

stefnu og markmið skóla varðandi heimanám og því er ekki nóg að eingöngu 

starfsfólk skólans viti hvert skal halda. Foreldrar og nemendur ásamt kennurum verða 

að vera samstíga í því sem til er ætlast með heimanámi. Skólinn er samverkandi heild 

margra ólíkra póla og til að árangur barnanna okkar sé sem heildstæðastur þurfa allir 

að þekkja sitt hlutverk. Samvirkni allra þátta skólans: Barna, foreldra og kennara er 

lykilatriði í að gera skólann hæfari til að þroska börn, gera góðan kennara betri og 

gera foreldra að ábyrgum aðilum. Kennarar mættu eflaust oftar og skýrar gera 

foreldrum ljóst hvert þeir stefni með til dæmis heimanámið, hvert skólinn stefni og 

hvernig foreldrar geti undirbúið og aðstoðað barnið sitt til að ná sameiginlegum 

markmiðum (Trausti Þorsteinsson, 2003: 187-200).  

 

3.2 Mikilvægi menntunar fyrir einstakling og samfélag 

Í samfélagi okkar verður sífellt mikilvægara fyrir þá sem ekki hafa lokið 

framhaldsmenntun að hafa í hendi verkþekkingu eða sérþekkingu á ákveðnu stigi. 

Formleg menntun á háskólastigi er almennt talin stimpill um hæfni manna til að kunna 

til verka, vega og meta hluti, beita gagnrýnni hugsun á viðfangsefni og komast að 

niðurstöðu. Menntun gefur fólki kost á vali bæði í atvinnu og framhaldsnámi og víða 

um veröld er horft til menntunar sem grunns fyrir einstakling og samfélag til að 

byggja ofan á og bæta lífskjör. 

Menntun fyrri alda var gjarnan höfð sem eins konar skrautfjöður í hatti þess 

sem hana hlaut. Menntun var ekki færð í iðu hins daglega lífs nema sem prýði fyrir 
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þann sem hana bar; hún nýttist ekki samfélaginu. Hvers konar menntun er í dag í 

hávegum höfð og hún er gjarnan talin vaxtarbroddur samfélaga sem eru stöðugt að 

breytast og efla hagvöxt. Þjóð eins og Íslendingar getur jafnt kallað sig 

hagvaxtarsamfélag eða menntasamfélag, allt eftir því hver það er sem skilgreinir. 

Menntun er hreyfiafl hluta og getur gert mönnum kleift að breyta mörgum hlutum 

samfélags, en menntunin ætti jafnframt að vera leið til að öðlast skilning á þeim 

breytingum sem verða á samfélagi svo hægt sé að nýta þær til góðra verka. Hver og 

einn einstaklingur sem menntast ætti að öðlast færni í að nýta sér það besta í samfélagi 

og gefa frá sér afurð sem aðrir geta nýtt sér til hamingju og velgengni (Edelstein, 

1988: 29).  

Þetta fjallaði Wolfgang Edelstein um árið 1988. Síðan þá hefur umræða um 

menntun og mikilvægi hennar eflaust ekki minnkað, allavega ekki hér á Íslandi því 

menntamál hafa verið á breytingarskeiði í 10 ár þar sem hillir nú undir frumvörp til 

laga sem eiga að draga fram heildarmynd menntamála næstu áratugi. Samfélög í 

hinum vestræna heimi setja menntun á oddinn og telja hana vaxtarbrodd sinn þar sem 

vel menntaður og upplýstur þegn er líklegur til að gefa af sér um leið og hann þiggur. 

Mikilvægi menntunar fyrir einstakling og samfélag virðist bara eiga eftir að aukast því 

menntun er undirbúningur fyrir þátttöku mannsins í heimi sem hann hefur sjálfur 

skapað og því getur hann ekki hlaupist undan eigin þróun. Maðurinn hefur þróað 

menntakerfi sem uppfærist ekki af sjálfu sér og því þurfum við stöðugt að ræða um 

það, bæta og breyta. Til dæmis má nefna eina afurð mannsins og þróunar tæknivinnu 

hans. Við sniðum hugbúnað sem varð að tölvu sem tók yfir ýmis verk okkar. Til að 

uppfæra og þróa hugbúnaðinn þurfum við að læra meira. Breytingar í menntamálum 

þróast stöðugt og til að vera virkur þátttakandi þarf stöðugan lærdóm hvort sem hann 

fer fram með bóknámi eða í skóla lífsins, eins og gjarnan er sagt. Við þurfum að læra 

til að lifa af því sem við framleiðum og ný skilyrði krefjast nýrrar hugsunar og 

markmiða. Við þurfum að mennta okkur á fjölbreyttan hátt til að halda áfram þeirri 

menntaþróun sem verið hefur svo mannskepnan geti áfram unnið með siðferði sitt, 

verkvit og aðrar gáfur öllum til heilla (Edelstein, 1988: 164). 

Ísland hefur á skömmum tíma breyst úr einsleitu samfélagi í fjölmenningarlegt 

samfélag þar sem fólk af ólíkum uppruna býr saman. Fordómar leynast víða og verða 

gjarnan til af þekkingarleysi. Börn með opinn huga og skilning geta breytt heiminum í 

umburðarlyndan og fallegan heim þar sem hver og einn getur notið sín óháð uppruna 

og menningu. Við þurfum að gera börn meðvituð um hvað fordómar eru, hvað 
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fjölmenning er og hvernig við getum upprætt eigin fordóma og miðlað þekkingu sem 

leiðir til betri heims. Samfélag manna eins og við þekkjum það hér á Íslandi er byggt 

upp samkvæmt lögum sem byggð eru á siðviti sem maðurinn hefur þróað með sér. 

Við settum í lög að hvert barn skyldi hljóta menntun á þann hátt sem best hæfir 

hverjum einstaklingi. Samfélagið, skólinn og heimilið þurfa að mínu mati að vera 

samstíga um almenna menntun barnanna okkar svo þau fái öðlast þroska og siðvit sem 

dugir þeim til að vera sátt við sjálf sig og aðra menn og málleysingja. 

Almenn menntun er að mínu mati ein leið til að koma í veg fyrir fordóma. 

Menntaður maður hefur meiri möguleika til þess að verða umburðarlyndur fyrir hinu 

óþekkta en ómenntaður vegna þess að á menntaveginum kynnist hann ólíkum siðum, 

gildum og leiðum til að meðtaka nýja þekkingu á hinu óþekkta á jákvæðan hátt. 

Almenn menntun á að styrkja einstaklinga til þess að gera þá færa um að skoða sjálfa 

sig í samfélaginu og nýta þá þekkingu sem þeir öðlast á skólagöngunni í daglegu lífi. 

Námsgreinin lífsleikni fjallar um hvernig mögulegt er að búa nemendur undir líf og 

störf í lýðræðislegu samfélagi. Hún fjallar um þau réttindi og skyldur sem fylgja 

nemendum er þeir ljúka grunnskóla og verða almennt menntaðir einstaklingar í 

samfélagi. Með lífsleikninni er farvegur til að efla félagsþroska barna, efla siðvit og 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Markmið tíma í lífsleikni gæti til dæmis verið að 

skilja hugtökin jafnrétti og fordómar og að kynnast hugmyndum hvers annars og setja 

sig í spor þeirra sem litið er framhjá eða afneitað (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 

hluti, 2007: 9-11). 

 Árið 1684 skrifaði John Locke bréf til vinar síns Edward Clarke þar sem hann 

ráðlagði honum um uppeldi og menntun barnsins hans. Clarke bað Locke vin sinn um 

ráðleggingar því hann var ekki viss um hvort hann ætti að senda barnið í skóla eða 

mennta það heima. Locke gerði ítarlega grein fyrir öllum mögulegum leiðum, fjallaði 

meðal annars um fæðuhring barnsins, hvernig væri best að borða svo líkami og sál 

þrifust sem best, hvernig klæði væru heppilegust og svo framvegis. Aðalatriðin í 

sendibréfum Locke voru þó leiðir hans til að gera góða manneskju betri, styrkja 

einstaklinginn og rækta einkenni hans sem koma sér vel við að framleiða góða 

manneskju. Locke ráðlagði Clarke að mennta barnið heima enda væri það eina örugga 

leiðin til að komast hjá öllum prakkarastrikum stráka í skólum. Réttlæti, örlæti og 

fleiri dyggðir lærast ekki milli stráka sem kunna ekki að hegða sér og því væri ekki 

gott að senda barn í skóla sagði Locke. Clarke ákvað að mennta barnið sitt í einangrun 

heima og fara að ráðum Locke (Fullinwider, 2007: 498). 
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Nú er öldin önnur og í dag kemur ekki annað til greina en að börnin okkar 

hljóti menntun í skóla lögum samkvæmt. Locke og félagar höfðu val á sínum tíma, 

þeir þurftu að spyrja sig siðferðislegra spurninga og Locke treysti skólanum greinilega 

ekki til að efla siðvit. Í dag eru strákar og stelpur í flestum tilfellum saman í skóla, 

saman í tímum og því er mikilvægt að þau fái eðlilega leiðsögn um samskipti sem 

samfélagið telur til góðra siða. Samfélagið hefur ákveðið að allir séu saman, líka þeir 

sem haga sér illa og þeir sem teljast illa mótaðir siðferðislega (illa upp aldir heitir það 

á góðri íslensku), og því er viss áhætta fólgin í því að senda siðprúð börn í skóla af 

hættu við að þau spillist eins og Locke hefði kannski sagt. Við vitum hins vegar að þó 

börn geti átt erfitt með að stilla sig þegar leikur þeirra nær hámarki þá læra þau 

gjarnan undirstöðuatriði um rétt og rangt gegnum leik sín á milli.  

 Siðferðisuppeldi og menntun fer fram með samskiptum barna og foreldra í 

skóla, á heimilinu og í samfélaginu. Í lífinu læra þau um sársauka, svik, vanþakklæti, 

kvíða, sekt og hégóma. Þau öðlast líka ást, virðingu, kærleika, heiðarleika og í 

samskiptum við annað fólk læra börn að tileinka sér og nota þessi tilbrigði mannlegs 

eðlis. Siðferðisuppeldi snýst um að skilja grundvallaratriði í samskiptum manna þar 

sem hvert tilvik hefur ólík viðmið og gildi. Við byggjum upp hugmyndir almennt um 

siðferði sem geta kollvarpast í lífinu sjálfu, í raunveruleikanum. Aðalnámskrá 

grunnskóla og skólanámskrár hvers skóla, til dæmis í lífsleikni, geta bætt við þá 

þekkingu á grundvallaratriðum sem börnin hafa öðlast í samskiptum sínum við fólk. 

Hvernig við metum okkur sjálf er samofið við mat okkar á öðrum, hvernig við metum 

stolt, mont, hégóma, hroka, ást eða virðingu í fari annarra er lykilatriði í átt til eigin 

siðferðisþroska. Með því að vekja siðferðisvitund með börnum á fjölbreyttan hátt ætti 

að vera fær leið, til að þau temji sér í gegnum reynslu að virða menningu og gildi 

annarra í takt við sín eigin, með það að leiðarljósi að einstaklingar og samfélagið allt 

fái notið sín (Fullinwider, 2007: 498-501). 

 Samfélagið er mótað af einstaklingunum sem í því búa með öllu því sem 

snertir líf manneskju. Skólinn er stofnun sem hefur þá stefnu innan laga að rækta börn 

svo þau megi gera sem mest úr hæfileikum sínum í þá átt að verða góðir og gildir 

samfélagsþegnar. Okkur er nauðsynlegt að hafa reglur um flesta hluti því samfélag 

sem er óreiðukennt bitnar alltaf á einstaklingunum sjálfum sem eru samfélagið og því 

verður það veikt. Samfélagið hefur getið af sér skóla sem á að mennta börn til þess að 

vera þátttakendur í samfélagi sem forverar þeirra mótuðu og því verða þau að taka 

sjálf við keflinu. Heimakennsla eins og Locke mældi með er tæki sem nýtist þeim sem 
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ekki hafa möguleika á að menntast á annan hátt. Bílpróf er skilyrði til að keyra bíl rétt 

eins og almenn menntun er skylda grunnskólabarna. Við viljum flest ekki að hver sem 

er geti keyrt bíl án þess að hafa lært undirstöðuatriðin með bílprófi og eins mætti segja 

að við viljum ekki að börnin okkar þekki ekki grundvallargildi lífsins þegar þau ljúka 

grunnskóla. Samfélagið þarfnast þekkingar sem lærist í gegnum nám og leik í skóla 

samhliða öðrum börnum. Samfélagið þarfnast þess að fólkið sem það hýsir sé 

sammála um að menntun sé undirbúningur fyrir börn að axla ábyrgð á þeim skyldum 

sem það krefst af þeim og að sá undirbúningur sé leið til góðs lífs fyrir einstaklinginn 

sem tekur tillit til manns og umhverfis og gerir þar með samfélagið gott (Goodlad, 

1996: 95-96). 
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4. KENNSLA OG MAT Á MENNTUN 

Að kenna er vandasamt starf og ekki öllum gefið að sinna því þannig að nemendur 

hljóti þann alhliða þroska og almennu menntun sem ætlast er til. Nemendur eru 

einstakir, kennarinn er einstakur og heildin sem þessir pólar mynda er einstök svo 

ekki er hægt að færa einhverja eina aðferð yfir á alla hópa. Kennarinn í starfi er 

mótunaraðili barna, þau taka mark á skoðunum hans og stundum álíta börn að allt sé 

rétt sem kennarinn segir og gerir. Hann þarf að þekkja sjálfan sig, þekkja sínar 

skoðanir og hvernig þær eru í takt við aðra í samfélaginu; ekkert eitt getur verið rétt 

nema þá almennur viðurkenndur siðaboðskapur um rétt og rangt. Til þess að mæta 

sífellt fjölskrúðugri flóru nemenda í takt við auknar kröfur um einstaklingsmiðun í 

námi er mikilvægt að hafa í hendi leiðir til þess að hver og einn fái notið sín í náminu 

á sínum forsendum. Námsgrunnur, þekking og geta nemenda er misjöfn og því þarf að 

leitast við að mæta hverjum og einum á sínum stað í námsferlinu. Til að meta ólíka 

nemendur þurfum við að hafa fjölbreytt námsmat sem nýtist til að mynda heildstæða 

sýn á frammistöðu nemanda og stöðu hans á einum tímapunkti miðað við annan.  

 

4.1 Um fagmennsku kennara 

Ríkisstjórnir setja fram námskrá sem skal vinna eftir á faglegan hátt og kennarinn skal 

vera alhliða þroskatæki fyrir nemendur og vera hæfur til að vinna eftir þeim reglum 

sem settar eru. Kröfur til kennarans eru miklar og hans hlutverk er að bera á borð 

námsleiðir fyrir nemendur sem eru vandlega ígrundaðar fyrir hvern og einn. Starf 

kennarans endar aldrei, það er mögulegt að hópur sem fylgt hefur sama kennara lengi 

fram að útskrift úr grunnskóla sé einhvers konar endapunktur í kennslu kennarans. 

Þessi hópur mun þó verða borinn saman við næsta verkefni kennarans sem er annar 

hópur með ólíkum einstaklingum og þá þarf jafnvel aðra sýn, nýtt faglegt mat. Starf 

kennara sem kennara hóps getur endað en sem hluti af menntasamfélagi mun hann 

þurfa að meta sjálfan sig aftur og aftur enda ætti ígrunduð kennsla sem stöðugt er í 

mótun og endurskoðun að fullnægja þörfum fagmannsins hverju sinni. Við vitum að 

ekki er alltaf hægt að kenna samkvæmt bókstafnum og því er mikilvægt að kennarinn 

móti sjálfan sig af sínum hugmyndum um aðferðir án þess að fara á mis við námskrá. 

Hugtakið ígrunduð kennsla er mikilvægt í þeirri viðleitni að geta fært fram almenna 

þekkingu og reynslu í bland við það efni sem skylt er að kenna. Hlutverk kennara er 
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að flétta saman efni og reynslu og til þess þarf hann að vera á tánum og velta fyrir sér 

mörgum ólíkum þáttum sem felast í ígrundaðri kennslu (Pollard, 2005: 4-8, 23-24). 

Það er eflaust vandasamt val fyrir kennara að velja rétta kennsluaðferð, að 

staðsetja sig í straumum og stefnum sem hæfir hverjum og einum eða samfélaginu í 

heild. Fræðimenn hafa sett fram leiðir fyrir kennara sem geta leiðbeint þeim að finna 

sína aðferð við að finna réttu leiðina, en við vitum þó að engin leið getur verið rétt þar 

sem hver bekkur er ólíkur og hefur ólíkar þarfir sem hluti og heild. Kennarinn þarf að 

ígrunda þarfir einstaklingsins en á sama tíma þarf að velta fyrir sér hvað samfélagið 

kallar á hverju sinni og hvað er siðferðilega rétt að kenna. Á að taka mið af 

hæfileikum hvers og eins eða ætti að fylgja þeim orðræðum og gildum sem eru virk 

hverju sinni í samfélaginu? Í beinu framhaldi af þessum vangaveltum þyrfti kennarinn 

þá að velta fyrir sér hvort kennslan ætti að búa börn undir lífið í samfélaginu í dag og 

á morgun eða hvort róttækra úrbóta sé þörf. Er það hlutverk kennarans að leysa 

vandamál samfélagsins og gera börnin að foringjum framtíðar, þróa þau og laga að 

breyttri framtíð? Þessum spurningum þarf kennarinn að svara með sjálfum sér, 

faglega út frá kenningum og persónulega út frá reynslu og hugmyndum sínum um 

samfélagið (Pollard, 2005: 99-100). 

Fagmennska kennarans liggur í samþættingu margra hluta og kenning hans um 

starf sitt er mikilvægt skref til að móta heilsteypta manneskju sem vill ná árangri í að 

gera börn að hæfum þátttakendum í samfélaginu. Námskráin er góð og gild til þess að 

setja þau markmið sem stefnt er að. Kennarinn þarf að hafa þau atriði í huga sem sett 

hafa verið fram af yfirvöldum. En til að ná markmiðunum þarf kunnáttu í efninu og 

aðferðum sem virka sem kennsla á börn sem eru ólík. Námskráin er ekki það 

skólaþróunartæki sem margir héldu því hún veitir í raun bara ramma um efni en 

kemur ekki frekar að úrlausnum í raun. Tæknihyggja ráðamanna felur í sér 

skipulagslegar lausnir og umgjörð um skólastarfið en tekur ekki mið sem skyldi af 

manneskjulega þættinum sem inniheldur börn og kennara. Skólaþróunin verður að 

vera samþætting námskrár og innra starfs skólanna. Skólar eru ólíkir og því er það 

kennarinn sem fagaðili og hluti af stefnu hvers skóla sem þarf að taka af skarið og 

standa og falla með sínum aðferðum. Við getum sett fram ramma og reglugerðir sem 

hjálpa til við að ná settum markmiðum, en markmiðin eru bara orð á pappír sem 

raungerast í starfi kennarans og barnanna frá degi til dags. Skólinn skal mennta hvern 

og einn óháð hvaðan og hvernig hann er samsettur og kennarinn þarf að samþætta 

þarfir barnanna en auðvitað er það ekki hans einkamál hvernig hann fer að því. 
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Bæjaryfirvöld, foreldrar, börnin og kennarinn þurfa að vinna saman að settum 

markmiðum, samfélaginu öllu til góða. Fyrst og síðast er það þó skólinn sem ákveður 

hvernig skuli forgangsraða og þannig ættu öll utanaðkomandi ráð að vera tækifæri til 

að gera góðan skóla betri. Kennarinn á í raun lokaorðið og krafan um fagmennsku og 

sérfræði er alltaf að aukast. Kennarinn er sérfræðingurinn þegar vel gengur en 

foreldrarnir þegar börnum þeirra gengur illa eða lenda í vandræðum. Kennarinn þarf 

að taka af skarið og skilgreina sérfræði sitt svo skólaþróun verði enn meiri, kennarar 

þurfa að sýna frekar að þeir séu hæfari en aðrir til að sinna hlutverki sínu (Rúnar 

Sigþórsson, 1999: 1-10). 

Hver kennari og kennaranemi sem undirbýr sig fyrir kennslu ætti að vera 

búinn að tileinka sér ákveðna kennsluhætti; hafa sína eigin kennslukenningu. Þó að ýtt 

sé undir að kennari hafi sitt hlutverk á hreinu þá verður áðurnefnt samspil margra 

þátta að vera virkt. Kennari sem telur einhvern hlut æskilegan verður að átta sig á og 

geta rökstutt af hverju hann vilji kenna einn hlut frekar en annan. Sjálfsvitund kennara 

er mjög misjöfn. Atburðir á eigin skólagöngu, áherslur foreldra við uppeldi og almenn 

tilfinning fyrir gildum og viðmiðum er mjög misjöfn eftir einstaklingum. 

Kennaranámið á að gera kennaraefnum og starfandi kennurum mögulegt með eflingu 

gagnrýnnar hugsunar að skilja hvað liggur að baki framkvæmdum þeirra og áherslum; 

af hverju þetta en ekki hitt. Sjálfstæði kennara er mikilvægt en sjálfsvitund hans er 

ekki minni þáttur því hann þarf að vita hver hann sjálfur er og hvert hann stefnir. 

Endurmenntun er hluti af þessari sjálfsskoðun, kennarafundir og foreldrafundir, 

hugleiðing og krufning á samfélagi. Allt spilar þetta saman sem fyrr. Huglægar 

athafnir kennara eru ekki síður mikilvægar en þær daglegu athafnir sem felast í 

kennslu barna. Börnin eru móttakendur og styrkur kennarans felst í því hvernig hann 

getur miðlað styrk sínum til hvers og eins og hvernig hann leiðbeinir börnum að fást 

við efnið til að ná markmiðum. Ef kennarinn upplifir sig sem persónu sem kann og 

getur miðlað efni og reynslu til nemenda þá er hann fagmaður. Ef starfskenning og 

hugmyndir kennara virka til þess að móta heilsteypt börn þá er hann fagmaður, þegar 

kennari getur unnið með þann ramma sem námskrá og skólinn setja, í bland við sínar 

hugmyndir, þá er hann fagmaður (Ragnhildur Bjarnadóttir, 1993: 41-47, 63-78). 

 

4.2 Hvernig metum við menntun? 

Fólk hefur misjafnan skilning á námsmati eins og öðrum hlutum og margir hafa farið 

gegnum skóla nánast eingöngu með því að vera metnir með skriflegu prófi. Aðrir 
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skilja hugtakið þannig að það sé ákveðinn rammi um leiðir til að meta nemendur á 

annan hátt en með skriflegu prófi. Enn aðrir líta á námsmat sem eitthvert ferli til að 

taka saman upplýsingar um námsferil nemenda, kosti og galla hvers og eins sem má 

nýta til að leiðbeina honum um áframhaldandi nám. Í kjölfar fyrstu fræðslulaganna 

1907 var komið á munnlegum og verklegum prófum, þau voru metin huglægt af 

kennara og samanburður nemenda var kannski ekki heppilegur þar sem mörkin og 

markmiðin voru ekki innan ákveðins ramma sem nýttist til samanburðar. Eins og 

annað í skólamálum þróaðist námsmatið og með grunnskólalögunum 1974 var skerpt 

á námsmati sem leið til að meta einstaklinginn með tilliti til þarfa hans og eðlis. 

Einstaklingurinn átti að fá að njóta kosta sinna með mati á ólíkum þáttum sem birtust í 

námsferli með fjölbreyttum aðferðum kennarans. Alhliða mat átti að endurspegla eðli 

hvers einstaklings og hann skyldi metinn út frá mismunandi viðfangsefnum. 

Megintilgangurinn með námsmati samkvæmt Ernu Ingibjörgu Pálsdóttur er að veita 

upplýsingar um námsferil nemenda og örva þá til að taka þátt í námsmati með 

þátttöku í ólíkum viðfangsefnum þar sem kostir hvers og eins fá notið sín (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2007: 45-46). 

Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi í byrjun árs 2007 segir um námsmat: 
Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og 
hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. 
Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga sem hjálpa 
nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram. 
Námsmat á að veita nemendum og foreldrum og forráðamönnum þeirra, 
kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi 
nemenda sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms 
(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2007: 16). 

 

Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni (2005: 95) gegnir námsmat þrenns konar 

hlutverki. Fyrir það fyrsta er námsmat leiðsögn fyrir nemendur til þess að ná árangri í 

námsferli. Árangur byggist á því að nemendur efli sjálfa sig með sjálfsmati og 

sjálfsþekkingu og að nemendur þekki sjálfa sig í náminu og séu meðvitaðir um eigin 

markmið og markmið skólans. Í öðru lagi ætti námsmat að vera leiðarvísir fyrir 

kennara og um leið tæki til að vega og meta þær leiðir sem þeir nota í átt að 

markmiðum námsefnis. Ekki síður ættu kennarar að nýta námsmat til að meta sjálfa 

sig sem fagmenn, spyrja sjálfa sig spurninga sem krefjast þess að hlutum sé velt við 

og þeir skoðaðir með gagnrýnum augum. Kennarar ættu að geta nýtt námsmat til að 

þróa, breyta og bæta leiðir í átt að markmiðum, skólasamfélaginu öllu til tekna. Í 

þriðja lagi er námsmatið samantekt á upplýsingum um árangur náms sem kemur fram 
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við sjálfsmat, nám og kennslu kennara og nemenda. Kennarar, nemendur, skólinn, 

aðstandendur og yfirvöld ættu að hafa hag af þeim upplýsingum sem námsmat 

upplýsir og nýta þær til að efla samfélagið sem heild. 

Samkvæmt samantekt Rúnars og aðalnámskrá er nokkuð ljóst hvað námsmat 

er og til hvers það er notað: Rammi um leiðir til þess að meta einstaklinga á 

skólagöngu þeirra, vega og meta hvernig og hvort markmiðum er náð. Það er því 

mikilvægt að hafa tiltækar leiðir til þess að meta árangur ólíkra einstaklinga. 

Nemendur, foreldrar og forráðamenn auk skólans þurfa að vinna saman að því 

takmarki að efla einstaklinginn með áherslu á kosti hans, vinna jákvætt með galla til 

þess að þeim alhliða þroska megi ná eins og kostur er í hverju tilviki. 

 Skólastarf þróast eftir hugmyndum manna hverju sinni og siðferðilegar 

spurningar um aðferðir við námsmat munu endurspegla skoðanir manna á þeim. Það 

er ef til vill ekki gáfulegt að meta nemanda við lok grunnskóla með því að gefa 

honum lokaeinkunn frá 1-10 því þannig erum við að flokka afar ólíka einstaklinga 

með einföldum hætti. Sem hluti af námsmati er þessi flokkun eðlileg til að sjá svart á 

hvítu hvar einstaklingur stendur miðað við aðra í ákveðnu efni. Sem alhliða mat ætti 

slíkt ekki að viðgangast í grunnskóla. Hvað sem foreldrum og forráðamönnum finnst 

og hvaða leiðir þau vilja sjá að farnar séu til að meta barnið þeirra þá höfum við 

ákveðnar leikreglur sem allir verða að sætta sig við. Við höfum siðferðilegan ramma 

sem reglur um námsmat eru byggðar á. Aðalnámskrá setur fram leiðir sem hafa þróast 

í samræðum manna sem fást við menntun og uppeldi barna. Öryggi barna og réttindi 

þeirra eru bundin í stjórnarskrá og til að hagsmuna þeirra sé gætt í lýðræðisþjóðfélagi 

þurfa allir sem koma að menntun og uppeldi barns að sættast á þær leiðir sem í boði 

eru. Huglægt mat og einkunnagjöf til nemenda er sennilega best borgið með því að 

tvinna saman staðfestingu kennarans á hæfni nemandans með umsögn og einkunn sem 

er byggð á lausnum hans á ákveðnum tíma samanborið við fyrri tíma og í samanburði 

við aðra nemendur eins og gert er í PISA rannsóknum. Réttur barnsins hlýtur að vera 

sá að það fái yfirlit um stöðu sína í námsefninu og að barnið og eða foreldrar sjái hvar 

það stendur í samanburði við aðra á ákveðnum skala frá 1-10. Með fjölbreyttum 

leiðum til að meta nemanda ætti sanngirnis frá siðfræðilegu sjónarhorni og lagalegu 

að vera borgið að mestu (Curren, 2007: 468-471). 

 Hvorki kennari né foreldrar geta við útskrift nemanda úr grunnskóla skorið úr 

um í eitt skipti fyrir öll hvort alhliða þroska hafi verið náð. Þroski er lífið í hnotskurn 

og hver og einn þarf að feta sig áfram í lífinu eftir að grunnskóla lýkur. Sem kennari 
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get ég lagt mitt af mörkum til þess að veita nemanda aðstoð við að menntast og 

mannast með því að meta vinnu hans á fjölbreyttan hátt. Jákvæð og uppbyggileg 

gagnrýni á úrlausnir og framkomu auk tækifæra til að bæta kosti og vinna með galla 

er lykill að því að nemandinn nái tökum á yfirgripsmikilli þekkingu á sjálfum sér og 

umhverfinu og kunni skil á vinnubrögðum sem hjálpa honum að kljást við sífellt 

flóknari verkefni. Menntun er eilífðarverkefni sem er hægt að meta við lok hvers 

skólastigs en alhliða þroski verður dæmdur af samfélaginu og samferðamönnum þess 

sem hann hlýtur eða á að hljóta lögum samkvæmt.  

 Erna Ingibjörg Pálsdóttir gerði megindlega rannsókn meðal 307 

grunnskólakennara og leiðbeinenda skólaárið 2003-2004. Rannsóknin var gerð til þess 

að leita þekkingar og skilnings á hvernig námsmati væri háttað í 23 íslenskum 

skólum. Rannsóknin var birt í heild sinni í meistaraprófsritgerð Ernu í 

menntunarfræðum árið 2006. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í 2. tbl af 

Uppeldi og menntun frá 2007 og sýna þær að kennarar og leiðbeinendur hafa ólíkar 

áherslur og matsaðferðir eftir því hvaða stigi og námsgrein þeir kenna. Þekking er 

oftast metin með skriflegum prófum en verkfærni með frammistöðumati. Til að 

ákvarða hvernig námsmatið færi fram og þar með mat á menntun sögðust flestir 

þátttakendur meta bæði þekkingu og skilning á inntaki námsefnis og um helmingur 

sagðist hafa hátterni að leiðarljósi, að athuga viðhorf og áhuga nemenda. Tæpur 

helmingur hafði verkfærni að leiðarljósi, það er að kanna hvort nemendur hefðu náð 

valdi á tiltekinni færni. Til að meta árangur nemenda er mikilvægt að nota fjölbreyttar 

matsaðferðir og 59% svarenda eru sammála því að skólinn leggi áherslu á fjölbreyttar 

aðferðir en 16% eru ósammála (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007: 45-55). 

 Margar fleiri áhugaverðar niðurstöður koma fram í þessari ritgerð en ég ákvað 

að staldra við þau 59% sem eru sammála því að skólinn leggi áherslu á fjölbreyttar 

matsaðferðir. Ég get ekki skilið þau 16% sem eru ósammála, það brýtur gegn öllu því 

sem ég hef lært í mínu kennaranámi en eflaust hafa þau sínar skýringar. Mér finnst að 

100% væri eðlileg tölfræði fyrir sammála því skólum ber að fylgja aðalnámskrá og 

þar stendur skýrum stöfum:  

 „Með námsmati er reynt að komast að því hvort nemandi hefur náð þeim 

markmiðum sem að er stefnt eða hversu vel hann hefur nálgast þau. Þar sem 

markmiðin eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim er augljóst að 

matsaðferðir verða að vera fjölbreytilegar“ (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2007: 16-17).   Þessi orð eru þau sömu og í aðalnámskrá frá 1999 og því voru þau í 
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gildi þegar rannsóknin var gerð. Vissulega eru kennarar ólíkir og margir vilja fara 

sínar eigin leiðir eins og þeir hafa alltaf gert til að meta nemendur. Ég geri mér einnig 

grein fyrir að 307 svarendur þessarar rannsóknar eru ekki allir kennarar landsins en 

vissulega er rannsóknin marktæk og endurspeglar að hluta skoðanir kennara og 

leiðbeinenda á þessum tíma. Hin nýja menntastefna gerir ráð fyrir að 

framtíðarkennarinn verði með meistarapróf í kennslufræðum og eftir það nám ætti 

öllum sem starfa við kennslu að vera ljóst að kennarar starfa innan ramma skólans 

sem vinnur samkvæmt aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, (e.d.)). 

Framtíðarkennarinn menntar sjálfan sig til þess að veita börnum almenna menntun 

gegnum fjölbreyttar kennsluaðferðir í átt að markmiðum sem verða metin með 

fjölbreyttum matsaðferðum. Mig grunar að eftir 10 ár verði sá sem ekki er sammála 

því að skólinn leggi áherslu á fjölbreyttar matsaðferðir litinn hornauga. Menntastefnan 

er skýr og samkvæmt lögum ber kennurum að sinna þörfum hvers og eins nemanda 

eins og kostur er. Hvaða leið eða leiðir sem kennarinn telur best að fara þá ber honum 

ávallt að leggja sig fram við að sinna hverjum og einum eftir hans þörfum en ekki eftir 

þörfum kennarans eða áliti hans á kennslu- eða matsaðferðum. Ef aðferð sem kennara 

líkar ekki við gæti mögulega hentað við mat á nemanda þá á kennarinn að mínu mati 

að nýta sér þá leið.  
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5. SAMANTEKT 

Almenn menntun er leið til alhliða þroska á ferli einstaklings sem grunnskólanema. 

Við getum metið hvern og einn og hvernig alhliða þroska við lok grunnskóla sé náð, 

samkvæmt markmiðum aðalnámskrár, til þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Við 

höfum skýran ramma um þau markmið sem stefnt er að og við höfum skýr skilaboð 

þess efnis að ólíka einstaklinga ber að meta með fjölbreyttum matsaðferðum. Hvernig 

við metum árangur eins í samanburði við annan er að mínu mati mögulegt til þess að 

nemandi og foreldrar átti sig á stöðu nemanda á einhverjum tímapunkti. Að meta 

hvort einhver er betri en annar er ekki heppilegt því samfélagið þarf á mjög ólíkum 

einstaklingum að halda til þess að það þrífist sómasamlega. Vangaveltur um hvort 

háseti með grunnskólapróf og með mikla menntun í skóla lífsins sé minna eða meira 

menntaður en sá sem hefur stúdentspróf eru ekki við hæfi í lýðræðislegu samfélagi. 

Við viljum flest að börnin okkar hljóti menntun, geti tekið smátt og smátt við eigin lífi 

eftir lok grunnskóla með aðstoð fullorðinna og annarra samferðamanna. Við 

þörfnumst þess að fólk leiti í ólíkar áttir, fari í bóknám, fari í verknám eða ráði sig um 

borð í skip þar sem menntun fer fram með því að læra handbragð af þeim sem það 

kunna. Menntunin verður aldrei bundin eingöngu við bók heldur menntast maður eftir 

því sem möguleikar hvers og eins eru nýttir til þess að gera sem mest úr þeim 

hæfileikum sem bíða búnir eftir að virkjast, eins og Guðmundur Finnbogason (1994: 

31-33) sagði. Almenn menntun í grunnskóla er góð og gild til þess að búa 

einstaklingana undir að búa saman og starfa í samfélagi sem er verkskipt og 

fjölskrúðugt af fólki og menningu og þess vegna er mikilvægt að strax í grunnskóla sé 

unnið með siðferðisþroska sem vinnur að því að hver og einn sé tilbúinn að virða 

sjálfan sig og þá sem í umhverfinu búa. Flest erum við að þroskast allt lífið svo það 

getur verið ágætt að vera metinn af öðrum á ákveðnum tímapunkti í lífinu eins og við 

lok grunnskóla. Á þessum tímapunkti getum við flest verið sammála um að að jafnaði 

teljum við alhliða þroska náð þegar barnið er tilbúið að takast á við nýjar áskoranir í 

lífinu; þegar það er tilbúið að velja og hafna leiðum, vinna með kosti sína og galla og 

þroska þá hæfileika sem ljóst þykir að verði nýttir til þess að láta gott af sér leiða í 

samfélagi manna. Barnið á við lok grunnskóla að hafa burði til að standa á eigin 

fótum sem þegn samfélagsins á sínum eigin forsendum. Með umburðarlyndi gagnvart 

öðru fólki í farteskinu er það tilbúið að mótast enn frekar í sátt og samlyndi.  
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Börnum er ekki kennt að vera hluti af samfélagi. Þau eru strax við fæðingu 

hluti af samfélagi og læra það sem fyrir þeim er haft. Þau meðtaka það sem þau sjá og 

heyra hjá fullorðnum og jafningjum og læra að setja hluti í samhengi út frá ótal 

sjónarhornum. Börnin byrja á því að hlusta og sjá en fljótlega fara þau að vera virkir 

þátttakendur með eigin röddu og þá skoðunum. Það er mikilvægt að sú rödd sé ræktuð 

með góðum jarðvegi í skólanum og heima fyrir og þá í samfélaginu (Rinaldi, 

2006:66-67). Við lok grunnskóla eru börn afar misjöfn í þroska og þó sum geti tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir um framhaldið þá eru alltaf einhver sem standa á krossgötum 

og geta ekki tekið stefnuna sjálf eða ein. Það er vissulega mikilvægt að foreldrar 

standi með börnunum sínum allt lífið ef því er að skipta, allavega ættu þeir að standa 

nálægt og vera tilbúnir að aðstoða við ákvarðanir með því að benda á leiðir, kosti 

þeirra og galla.  

Menntastefna Íslendinga er meðal annars sú að allir eigi að fá haldbæra 

almenna menntun sem er fyrst og fremst á ábyrgð foreldra og forráðamanna en 

skólinn aðstoðar við uppeldið og býður fram menntunartækifæri. Menntun og velferð 

nemenda er sameiginlegt verkefni heimilis og skóla. Eftir því sem foreldrar hafa tekið 

meiri þátt á vinnumarkaði hefur tími með börnunum að einhverju leyti minnkað. 

Kröfurnar á hendur kennurum hafa aukist og orðræðan er sú að uppeldi barna færist 

stöðugt frá heimili til skóla. Það segir sig sjálft að þessi þróun er ekki góð fyrir 

samfélagið. Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins hvernig sem hún er samsett og 

samfélagið þarf á samheldni að halda. Heimanám er sterk tenging milli heimilis og 

skóla. Það hefur sína kosti og galla en skýrt og skilmerkilegt heimanám þar sem allir 

hafa sitt hlutverk á hreinu ætti að efla nemendur í því að vinna úr námsefni og tengja 

það við daglegt líf. Tækifæri foreldra til þess að taka þátt í mótun barnsins síns er 

meðal annars gegnum heimanám og því tel ég að skólar ættu að hafa það markmið að 

efla heimanám í samvinnu við foreldra svo hagur nemenda og samfélagsins alls megi 

vera ljós. Almenn menntun hvers barns þarf að vera samvinna milli skóla, heimilis og 

samfélagsins alls þar sem við erum að undirbúa nemendur fyrir líf og starf í 

þjóðfélaginu. 

Með aðalnámskrá grunnskóla hefur ráðuneyti menntamála gegnum tíðina sett 

saman skilgreiningu sem segir hvað felst í almennri menntun. Embættismenn með 

sérþekkingu (menntun og reynsla þeirra af eigin skólagöngu og sem þátttakendur sem 

foreldrar skólabarna) setja saman texta sem skólarnir skulu hafa að leiðarljósi er þeir 

setja saman skólanámskrá og leggja línurnar um hvað skuli kenna og hvernig. 
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Foreldrar og einstaklingar móta skólastarfið út frá markmiðum og leiðum námskrár 

enda er námið í dag einstaklingsmiðað og því mótast hugmyndir úr fleiri áttum vegna 

aðkomu allra þeirra aðila sem tengst geta hverjum og einum nemanda (Pollard, 

2005:74-80). 

 Krafa samfélagsins er að börn fái almenna haldbæra menntun sem nýtist þeim 

hverju sinni í takt við þarfir samfélagsins og að þau verði heilsteyptar manneskjur sem 

geti greint á milli rétts og rangs. Ég sem kennari get ekki farið í einu og öllu að 

mínum innstu óskum og þrám þar sem mín gildi geta verið mjög ólík gildum annarra 

kennara, til dæmis vegna uppvaxtar eða umhverfis í dag. Ég sem kennari er hluti af 

stóru kerfi sem á að virka svo allir hafi hag af, ekki síður en ég sem manneskja. Til að 

ég geti verið faglegur ráðgjafi og fyrirmynd barna sem eru viðkvæm, ólík og í mótun, 

þarf ég að vera meðvitaður um sjálfan mig sem hluta af heild. Ég þarf að ræða við 

kennara í sama skóla, þarf að fá leiðsögn og aðra vídd á sömu verkefni því á endanum 

er það skjólstæðingur minn, barnið, sem á að njóta menntunar og alhliða þroska 

samkvæmt lögum. Ég tel að mér sé ljóst hvað þarf til að vera fagmaður í starfi 

kennara, hvaða þekkingu og færni ég þarf að hafa til að koma til móts við ólíkar þarfir 

og getu nemenda. Kennari sem getur svalað fróðleiksþorsta nemenda, glætt áhuga 

þeirra á menntun og menningu og gert þeim kleift að öðlast nýja sýn er sennilega á 

réttri hillu. Það er afar líklegt að hjá slíkum kennara líði börnum vel og þau séu 

áhugasöm um að vita meira í dag en í gær. Slíkur kennari er hæfur til þess að leiða 

börn fram menntaveginn, upplýst og umburðarlynd. 

 Námsmat er tæki fyrir kennara til þess að meta og kanna þekkingu nemenda 

sem þeir hafa tileinkað sér gegnum námsefni og daglegt líf. Samanburður einkunna og 

huglægt mat kennara ætti að nýta til þess að vinna með hugmyndir barna og unglinga 

á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, efla félagsþroska, siðvit og virðingu þeirra fyrir 

sjálfum sér og öðrum. Markmið kennara, foreldra og barna ættu að vera þau að börn 

sjái tilgang verkefna og að einhver not séu fyrir þá þekkingu, til lengri eða skemmri 

tíma, sem þau eiga að innbyrða, að námsmatið sé gagnsætt og uppbyggjandi. Aðferðir 

við kennslu í grunnskóla ættu að vera fjölbreyttar því á þessum aldri eru krakkar að 

taka miklum stakkaskiptum í þroska og sjálfsmyndin er að mótast. Það er mikilvægt 

að vinna með námsefnið þannig að það sé í takt við þær breytingar sem þau ganga í 

gegnum. Að tengja námsefnið daglegu lífi og gera krökkum ljóst að sú þekking og 

færni sem þau öðlast og tileinka sér sé veganesti sem þau eiga eftir að nýta í dag, á 

morgun og síðar á lífsleiðinni er mikilvægt til að þau sjái tilgang verkefna. Lifandi 
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krakkar þurfa lifandi námsefni og skemmtilegar og fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Námsmat í skóla er rammi sem hefur verið mótaður af umræðum manna á hverjum 

tíma og snýst í grunninn um að hver og einn eigi rétt samkvæmt lögum að vera metinn 

af eigin kostum. Ólíkir einstaklingar nálgast sömu markmið á ólíkan hátt og því ber að 

meta þær leiðir á ákveðnum stöðum í ferlinu. Kennari notar námsmat sem tæki til að 

leiðbeina nemendum til að þeir geti öðlast þann alhliða þroska sem stefnt er að. 

Kennarinn upplýsir aðstandendur um stöðu einstaklingsins og getur borið stöðu hans 

saman við aðra í svipuðu ferli eða borið feril hans saman við fyrri stöðu ferils og 

metið þannig framfarir. Markmið námsmats er að gera nemendur að manni með 

fjölbreyttum matsaðferðum. 

 Til þess að verða að manni með almennri menntun þurfa margir þættir að 

liggja saman. Skólinn þarf að vinna eftir markmiðum sem sett eru af stjórnvöldum 

sem hafa þróast frá örófi alda. Til þess að skólinn sé sú stofnun sem er hæf til að rækta 

börn til þátttöku í samfélagi manna þarf hann að hafa fagmenn sem vinna með ólík 

börn eftir fjölbreyttum kennsluaðferðum og nálgunum í átt að markmiðum. Menntun 

hvers og eins ætti að mótast eftir námsgrunni og áhugasviði en innan þess ramma sem 

samfélagið hefur treyst stjórnvöldum til þess að móta og birtist í aðalnámskrá. 

Samfélagið þarfnast almennrar menntunar einstaklinga, að þeir séu vel upplýstir og 

siðferðilega þenkjandi og geti farið sínar leiðir til þess að fullnægja þörfum sínum og 

kröftum. Samfélagið þarfnast þess ekki að fólk sé flokkað eftir menntunarstigi heldur 

að sátt ríki um að hver og einn hefur val um vettvang að loknum grunnskóla. Það er 

mikilvægt að fólk mennti sig eftir grunnskóla en sú menntun getur verið bæði verkleg 

og bókleg, aðalatriðið er að samfélagið fái upplýst hugsandi fólk sem sinnir ólíkum 

störfum í sátt við menn og umhverfi. Almenn menntun er því leið til alhliða þroska og 

sá þroski við lok grunnskóla er grunnur til að byggja ofaná. Hver og einn ætti að hafa 

möguleika til þess að halda áfram að þroska kosti sína og velja sér leið til þess að vera 

virkur samfélagsþegn.  

 



32

HEIMILDASKRÁ  
Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti (2007). Sótt 11. febrúar 2008 af  

 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/agalmennurhluti_2006.pdf  

 
Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti (1999). Sótt 11. febrúar 2008 af  

 http://www.ismennt.is/vefir/namskra/g/almennt/almennur.html 

 

Birna M. Svanbjörnsdóttir (2007). Vilja foreldrar stuðning í foreldrahlutverkinu? Í  

Trausti Þorsteinsson (ritstj.) Uppeldi og menntun 16(2): 95-115. 

 

Burden, P. R., og Byrd, D. M. (2007). Methods for effective teaching. Boston: Pearson 

 Education.  

 

Carr, D. (2003). Making sense of education: An introduction to the philosophy and 

theory of education and teaching. London og New York: RoutledgeFalmer.  

Cooper, H. (2001). The battle over homework (2. útgáfa). Thousand Oaks: Corwin  

 Pree, Inc. 

 

Curren, R. (2007). Coercion and the Ethics of Grading and Testing. Í Randall Curren 

 (ritstj.) Philosophy of Education: An Anthology (bls.465-476). Oxford:  

 Blackwell. 

 

Edelstein, W. (1988). Skóli-Nám-Samfélag. Reykjavík: Iðunn. 

 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2007). Námsmat í höndum kennara. Í Trausti Þorsteinsson  

 (ritstj.) Uppeldi og menntun 16(2): 45-65. 

 

Fenstermacher, G. D. og Soltis, J. F. (1992). Approaches to teaching 

(2. útgáfa). London og New York: Teachers College Press.  

 



33

Fullinwider, R. K. (2007). Moral Conventions and Moral Lessons. Í R. Curren (ritstj.),  

 Philosophy of Education: An Anthology (bls. 498-506). Oxford: Blackwell. 

 

Goodlad, J. I. (1996). Democracy, Education, and Community. Í R. Soder (ritstj.),  

Democracy, Education, and the Schools (bls. 87-124). San Francisco: Jossey-

Bass Publishers. 

 

Guðmundur Finnbogason (1994). Í Loftur Guttormsson (ritstj.) Lýðmenntun 

(2. útgáfa). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

 

Ingvar Sigurgeirsson (2004). Upplýsingavefur um einstaklingsmiðaða kennsluhætti.

Sótt 17. febrúar 2008 af  

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/fraedslumidstod/vefur/skilgreiningar.htm 

 

Íslensk orðabók (2002).  Reykjavík: Edda. 

 

Lög um grunnskóla nr. 98/2006 

 

MacBeath, J. og  Turner, M. (1990). Learning out of school: Homework, policy and 

 practice. Glasgow: Jordanhill College.  

Macdonald, A. (2000). Stefnur og straumar í náttúrufræðimenntun. Í Heimir Pálsson  

 (ritstj.) Uppeldi og menntun 10: 57-76. 

 

María Steingrímsdóttir (2007). Ofsalega erfitt og rosalega gaman. Í Trausti  

 Þorsteinsson (ritstj.) Uppeldi og menntun 16(2): 9-27. 

 

Menntamálaráðuneytið (e.d.). Ný menntastefna. Sótt 25. mars 2008 af 

 http://www.nymenntastefna.is/ 

 

Menntamálaráðuneytið (e.d.). Ný menntastefna. Sótt 08. apríl 2008 af  

 http://www.nymenntastefna.is/kennarar/ 

 



34

Myhre, R. (2001). Stefnur og straumar í uppeldissögu. (Bjarni Bjarnason  

 þýddi). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

 

Noddings, N. (2007). Philosophy of Education (2. útgáfa). Colorado: Westview Press. 

 

Ólafur Jens Pétursson (1989). Hugmyndasaga. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Pollard, A. (2005). Reflective Teaching (2. útgáfa). London, New York:Continuum. 

 

Ragnhildur Bjarnadóttir (1993). Leiðsögn-liður í starfsmenntun kennara. Reykjavík: 

 Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands 

 

Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia: Listening, researching and 

learning. London og New York: Routledge. 

Rúnar Sigþórsson (2005). „Og maður fer í það að spila með…“. Í Jóhanna  

 Einarsdóttir (ritstj.) Uppeldi og menntun 14(2): 93-111. 

 

Rúnar Sigþórsson (1999). Sterkur þekkist af sínum verkum: Hugleiðing um sjálfsmynd 

og sérfræði kennarastéttarinnar á nýrri öld. Sótt 28. janúar 2008 af  

 http://notendur.unak.is/not/runar/Ritskra/Sterkur_tekkist_NyMmenntamal.pdf 

 

Trausti Þorsteinsson (2003). Fagmennska kennara. Í Börkur Hansen, Ólafur H. 

 Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir (ritstj.),  Fagmennska og forysta- 

þættir í skólastjórnun (bls. 187-200). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands. 

Trausti Þorsteinsson (2005). Inngangur. Í Bragi Guðmundsson og Trausti Þorsteinsson  

 (ritstj.), Andans arfur (bls. 7-12). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 


