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ÁGRIP 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem hafði að markmiði að kanna hvaða mark 

samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk setja á kennslu-

hugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda í fjórum íslenskum grunn-

skólum. Gengið var út frá þeirri tilgátu að slík próf séu ekki hlutlaust mælitæki heldur 

hafi notkun þeirra afleiðingar fyrir kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám 

nemenda. Leitað var svara við eftirfarandi meginspurningu: Að hvaða marki og á hvern 

hátt setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk mark á 

kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun kennara og viðfangsefni og nám 

nemenda í fjórum íslenskum grunnskólum? 

Rannsóknin var gerð í fjórum heildstæðum grunnskólum. Hún var eigindleg tilviks-

rannsókn þar sem litið var á hvora námsgrein sem megintilvik. Gögnum var safnað með 

einstaklingsviðtölum við skólastjóra skólanna og kennara í greinunum tveimur, vett-

vangsathugunum í kennslustundum sömu kennara, rýnihópaviðtölum við nemendur í 7., 

9. og 10. bekk og skoðun gagna úr skólanámskrám og af vefsíðum skólanna.  

Í tengslum við rannsóknina var þróað hugtakalíkan sem nær yfir fræðilegan grunn 

hennar og var jafnframt lagt til grundvallar við greiningu gagna og framsetningu niður-

staðna. Líkanið er byggt upp af fjórum meginþáttum: Áformaðri námskrá, kennsluhug-

myndum kennara, virkri námskrá og áunninni námskrá nemenda.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að íslenskukennararnir á miðstigi skeyti lítið 

um prófið í 6. bekk en verji umtalsverðum tíma til að búa nemendur undir prófið í að-

draganda þess í 7. bekk. Á unglingastiginu kom fram sterk vitund kennara um mikil-

vægi samræmdu prófanna og vísbendingar um að afturvirk áhrif þeirra ættu þátt í að 

sveigja inntak og tilhögun kennslu og náms nemenda frá fyrirmælum Aðalnámskrár 

grunnskóla 1999. Þetta veldur faglegri togstreitu hjá hluta kennaranna. Þeir telja sig 

ekki hafa tíma til að gera námskránni skil enda þótt ákvæði hennar fari í stórum dráttum 

saman við kennsluhugmyndir þeirra. Að mati kennaranna endurspegla samræmdu prófin 

í náttúrufræði og íslensku ekki efnisþætti og markmið aðalnámskránna en til að búa nem-

endur sem best undir prófin sögðust kennararnir bregðast við með forgangsröðun efnis-

þátta og kennslutilhögun sem tæki mið af prófunum fremur en Aðalnámskrá grunnskóla 

og eigin hugmyndum. Þrátt fyrir þetta er ekki ljóst að hve miklu leyti sú tilhögun 

kennslu og náms sem kennararnir lýstu stjórnaðist beint af prófunum og að hve miklu 
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leyti af grónum hefðum og kennsluhugmyndum sem mótaðar eru af mörgum þáttum, 

þar á meðal langri sögu samræmdra prófa. 

Hlutverk fræðara, sem fyrst og fremst miðla efni til bekkjarins í heild og spyrja 

sjaldan opinna spurninga, var mest áberandi í kennsluháttum kennaranna, ýmist vegna 

þess að þeir höfðu kosið þetta hlutverk sjálfir eða töldu undirbúning fyrir samræmdu 

prófin kalla á það. Í kennslutilhögun fræðaranna virtist lítið svigrúm til námsaðlögunar. 

Samt töldu þeir einstaklingsmiðun mikilvæga en sáu hana einkum fyrir sér sem 

aðgreiningu, t.d. sérkennslu utan bekkja. Sá hluti viðmælenda, sem aðhylltist 

vinnubrögð lausnaleitenda og lagði meiri áherslu á sjálfstæði nemenda, krefjandi 

viðfangsefni og lausnaleit, taldi meiri möguleika á námsaðlögun í blönduðum bekkjum. 

Meðal kennara á unglingastigi var sú hugmynd algeng að prófin væru nauðsynlegt 

aðhald fyrir nemendur. Enn fremur gætti þess sjónarmiðs að prófin og undirbúningur 

þeirra sé ákveðið og óbreytanlegt ferli sem nemendur verða að laga sig að ætli þeir sér 

að eiga möguleika á árangri. Námsmat kennara sjálfra einkenndist af mikilli áherslu á 

skrifleg próf og lokamat og víðtækri notkun eldri samræmdra prófa sem námsmats í 9. 

og 10. bekk.  

Hluti nemenda í skólunum fjórum fann til kvíða og streitu vegna samræmdu próf-

anna og undirbúnings fyrir þau. Notkun eldri samræmdra prófa sem formlegra æfinga-

prófa virtist ýta undir slíkan kvíða og einnig brýningar kennara til nemenda um mikil-

vægi góðrar frammistöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til námsmenningar á ung-

ingastigi í skólunum fjórum sem einkenndist af litlum námsáhuga nemenda og áherslu á 

einkunnir fremur en nám. Nemendur uppskáru ekki árangur í þeim efnisþáttum Aðal-

námskrár grunnskóla sem kennarar töldu að lítið reyndi á í samræmdu prófunum enda 

fengu þeir litla athygli í kennslu. Margt benti einnig til að viðfangsefni nemenda innan 

þeirra sviða sem mest var sinnt einkenndust af einfaldri þekkingu og að námskröfur ýttu 

sjaldan undir ígrundun og lausnaleit, djúpan skilning, mat og sköpun. 

Úrtak rannsóknarinnar var lítið og ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar. 

Engu að síður er þess vænst að niðurstöður rannsóknarinnar séu framlag til þekkingar á 

sambandi samræmdra prófa og annars námsmats við kennslu og nám en þetta samband 

hefur lítið verið rannsakað hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru um margt 

áþekkar niðurstöðum erlendra rannsókna á sama sviði sem bendir til að þær niðurstöður 

eigi einnig við hér á landi. Einnig er þess vænst að rannsóknin verði hvati að frekari 

rannsóknum á þessu sviði og að hugtakalíkan hennar geti gagnast sem rannsóknar- og 

þróunarlíkan fyrir fleiri námsgreinar.  
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ABSTRACT 

This dissertation is an account of an inquiry into the impact of national tests in Icelandic 

and Science in year 10, and Icelandic in year 7, on teachers’ conceptions of teaching and 

learning, teaching organisation and student learning in four Icelandic compulsory 

schools. It was assumed that the tests can not be regarded as a neutral means of 

measurement, but that they have consequences for the conceptions of teachers, their 

teaching organisation and student learning. The main research question was: To what 

extent and in what way do national tests in Icelandic and Science in year 10 and 

Icelandic in year 7 have an impact on teachers’ conceptions, decisions and teaching 

organisation, and on students’ learning activities and outcomes? 

The research was a qualitative case study in four compulsory schools, with the two 

subjects as the main cases. Data was gathered with individual interviews with the head 

teacher of each school and teachers of the two subjects, classroom observations in their 

lessons, focus group interviews with students in grades 7, 9 and 10, and an analysis of 

policy documents from the schools and material from their websites.   

A conceptual framework was developed to serve as a theoretical basis for the study as 

well as a framework to analyse the data and organise the presentation of findings. The 

framework comprises four main elements: Intended curriculum, teachers’ conceptions, 

implemented curriculum and attained curriculum.  

The findings indicate that in year 6 the teachers of Icelandic take little notice of the 

national test awaiting in year 7, but put considerable effort into test preparation in the 

weeks leading up to the test in the autumn of year 7. In years 8–10, however, the teach-

ers were highly conscious of the importance of the national tests. There were also indi-

cations that the ‘wash-back’ effects of the tests played a part in distracting the content 

and organisation of teaching and student learning from the instructions of the National 

Curriculum. This creates a professional tension for some of the teachers. They find the 

National Curriculum impossible to implement within the given time limits, even though 

they endorse its instructions. In the teachers’ view the national tests in Icelandic and 

Science do not reflect a representative sample of the content and objectives of the 

National Curriculum. However, in order to prepare their students as best they can for 

the tests, the teachers comply with the demands of the tests rather than those of the 

National Curriculum and their own conceptions in their choice of content and teaching 
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organisation. Despite this it is not clear to what extent the tests have a direct impact on 

the teachers’ implementation of the intended curriculum or to what extent it is modelled 

by a long standing teaching tradition that is influenced by a number of things, among 

which is a strong tradition of national tests. 

The prominent style of teaching found in the teaching of the two subjects was that 

of ‘informers’ who mainly present facts and information to the whole class and rarely 

ask open questions. This was either found to be the choice of teachers or imposed on 

them as the most effective way of test preparation. In the teaching organisation of in-

formers there was little scope for differentiation. Even though they viewed individual-

ised teaching as important they saw it as special education outside the class. The teach-

ers who endorsed the teaching style of ‘problem solvers’, with more student independ-

ence, more demanding activities and problem solving saw more possibilities of differen-

tiation in mixed ability classes.  

There was a common view among the teachers that the tests are a necessary means 

of control for students. The notion was also heard that the tests and the preparation for 

them is a fixed and unchangeable process that the students have to comply with to have 

a chance of succeeding. The assessment of the teachers was characterised by an 

emphasis on written tests and other forms of summative assessment. From the spring of 

year 9 there was also a widespread use of older national tests to assess student learning. 

Some students in the four schools reported anxiety and stress because of the tests 

and the preparation for them. Formal use of older national tests as ’practice tests’ seemed 

to enhance this, and so did the heavy and repeated emphasis, placed by teachers, on the 

importance of good results. In years 8–10 there were indications of a learning culture in 

the four schools which is characterised by limited motivation and a desire for grades 

rather than learning. The curriculum areas of the National Curriculum 1999 that are, as 

seen by teachers, not covered by the tests got little attention in the classroom and were 

therefore mainly excluded from the implemented curriculum, and, consequently, the 

students’ attained curriculum. There were also indications that learning activities within 

the curriculum areas covered in the implemented curriculum were characterised by 

factual knowledge and rarely presented students with activities that demand reflection, 

problem solving, deep understanding, evaluation and creation.  

The findings are based on a small sample and do not support generalisations. How-

ever, the findings are expected to increase the knowledge of the relationship between 

national tests and other means of assessment on the one hand and teaching and learning 
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on the other, as there is little research in this field in Iceland. The findings of this study 

are in many ways akin to the findings of similar research from abroad, which indicates 

that they can also be useful in an Icelandic context. It is also expected that this study 

will encourage further research in the field and that its conceptual framework can serve 

as a research and development model for other subjects. 
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Nöfn einstakra kollega minna við kennaradeild HA og samferðamanna minna ann-
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þegar ég þurfti að tala um verkið og gáfu mér uppbyggileg ráð eða voru mér á annan 

hátt innan handar er ég þakklátur.  

Rannsóknin var styrkt úr Rannsóknasjóði Háskólans á Akureyri tvö ár í röð sem ber 

að þakka. Finnur Friðrikson lektor við kennaradeild HA las próförk og Heiðdís Sigur-

steinsdóttir og Lajla Beekman afrituðu viðtöl. Þeim þakka ég vel unnin störf.  
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1. INNGANGUR: BAKSVIÐ RANNSÓKNARINNAR  

Námsmat í einhverri mynd hefur frá upphafi verið hluti af kennslu og skólastarfi. Lysne 

(2006, bls. 81) rekur fyrstu dæmi um það u.þ.b. 4000 ár aftur í tímann, til Kínverja. 

Hann bendir einnig á að kennslu Sófista í Grikklandi hinu forna í málfræði, mælskulist 

og rökleikni hafi hlotið að fylgja námsmat í einhverri mynd og sama máli hafi gegnt um 

samræðuhefð Sókratesar við kennslu. Formleg próf áttu þó rætur sínar að rekja til há-

skóla. Í elstu háskólum miðalda, til dæmis í Bologna og París, var snar þáttur í menntun 

stúdenta að læra texta utanbókar og því fylgdu að sjálfsögðu yfirheyrslur til að kanna 

kunnáttu þeirra (Lysne, 2006; Wilbrink, 1997). Fyrsta doktorsvörnin sem sögur fara af, 

segir Lysne, fór fram í Háskólanum í Bologna um 1200 og stóð hátt í viku. 

Wilbrink (sama rit) rekur ýmsa grundvallarþætti í skólaskipulagi nútímans til 

latínuskóla sem Joan nokkur Cele rak í borginni Zwolle í Niðurlöndum á síðasta fjórð-

ungi 14. aldar. Þar sem nemendur skólans voru um 1000 talsins greip Cele til þess ráðs, 

af hreinum praktískum ástæðum, að raða þeim í átta bekki eftir því hvar þeir voru stadd-

ir í náminu og hafði hver bekkur sína námskrá. Tvisvar á ári þreyttu nemendur próf og á 

grundvelli þeirra gátu þeir færst upp um bekk. Lysne (2006) rekur hins vegar einkunna-

gjöf á talnakvarða til Jesúíta, sem urðu áhrifamiklir í skólahaldi í Evrópu eftir miðja 16. 

öld. Á einkunnakvarða þeirra voru einkunnir gefnar á bilinu 1–6 og 1 var besta eink-

unnin. Einkunnakvarði þessi varð lífseigur og var til dæmis notaður í háskólanum í Osló 

(að viðbættum brotum) fram til ársins 2005 (sama heimild).  

Á síðustu öld urðu hugmyndir um námsmat óaðskiljanlegur hluti af námskrárþróun 

og umræðu um kennslu og nám. Til dæmis er námsmat einn af grunnþáttum í námskrár-

líkani Tyler frá 1949 (Tyler, 1949). Námsmat gegndi sömuleiðis veigamiklu hlutverki í 

áhrifamiklu námskrárlíkani Benjamins Bloom og samstarfsmanna hans frá sjötta áratug 

aldarinnar (Bloom, Engelhart, Furst, Hill og Krathwohl, 1956). 

Námsmat er umdeilt og því tengjast mörg álitamál. Eitt þeirra kristallast í umræðum 

– og deilum – um samræmt, opinbert námsmat; samræmd og stöðluð próf á vegum stjórn-

valda. Síðustu tvo til þrjá áratugi hafa þessar umræður tengst viðleitni stjórnvalda til að 

bæta menntakerfi heilla landa með miðstýrðum fyrirmælum um inntak náms, viðmiðum 

um árangur nemenda og samræmdu námsmati enda þótt á sama tíma hafi valdi og ábyrgð 

á stjórnun og rekstri skóla verið dreift til sveitarstjórna og einstakra skóla (Hanushek og 

Raymond, 2002; D. Hopkins, Ainscow og West, 1994; West og Ainscow, 1991).  
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Í Bretlandi og Bandaríkjunum má draga þessa viðleitni saman í þrjú orð: „Stan-

dards, testing (and) accountability“ (Abrams og Madaus, 2003; Ainscow, Booth og 

Dyson, 2006; Guilfoyle, 2006; Hanushek og Raymond, 2002). Í „hvítbók“ frá bresku 

ríkisstjórninni um gæði menntakerfisins kemur orðið „standard“ til dæmis 143 sinnum 

fyrir á 116 blaðsíðum og þar er hvað eftir annað vikið að þessum þremur hugtökum sem 

hornsteinum umbóta í menntakerfinu (Department for Education and Skills, 2005b). 

Sömu kjarnahugmynd er að finna í bandarískum alríkislögum frá 2001 sem kölluð eru 

No Child Left Behind, Ekkert barn útundan og lýst sem þáttaskilum í þróun bandarískra 

skóla (U. S. Department of Education, e.d.). 

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefur átt sér stað þróun sem einkennist af vaxandi 

áherslu á ítarleg, árgangabundin markmið og viðmið í ríkisnámskrám ásamt aukinni 

áherslu á samræmd próf. Hið fyrra á reyndar einkum við um Danmörku og Noreg en í 

öllum löndunum er vaxandi áhersla á samræmd próf enda þótt framkvæmd þeirra sé með 

mismunandi hætti (Alexandersson og Engstrom, 2006; Egelund, Wohlers og Siersbaek, 

2006; Nilsen, Øygarden og Hognestad, 2006).  

Á Íslandi var sett ný aðalnámskrá fyrir grunnskólastigið árið 1999 og einkennist 

hún af mun ítarlegri markmiðum en eldri námskrá frá 1989. Árið 2005 var hafist handa 

við endurskoðun aðalnámskrárinnar. Nýr almennur hluti tók gildi 1. janúar 2007 og 

námskrár fyrir einstakar greinar 1. ágúst sama ár og eiga þær að vera komnar til fram-

kvæmda að fullu að þremur árum liðnum. Í þessari ritgerð er þó í öllum tilvikum gengið 

út frá Aðalnámskrá grunnskóla 1999 enda var hún í gildi þegar rannsóknin var gerð. 

Samræmd próf hafa einnig lengi gegnt mikilvægu hlutverki við námsmat í íslenskum 

grunnskólum. Þau hafa verið haldin í núverandi mynd við lok skyldunámsins frá 1977 

enda þótt ýmsar breytingar hafi orðið á framkvæmd þeirra. Þessi próf leystu af hólmi 

annars konar kerfi samræmdra prófa en slík próf höfðu verið við lýði, í einhverri mynd, 

allt frá 1929 (Ólafur J. Proppé, 1999).  

Í kjölfar nýrra laga um grunnskóla 1995 voru einnig tekin upp samræmd próf í 

íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Allan þennan 

tíma hefur verið safnað gögnum um niðurstöður prófanna. Námsmatsstofnun (sem áður 

hét Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála) hefur gert ýmsar rannsóknir á árangri 

nemenda eins og lesa má á vef stofnunarinnar (Námsmatsstofnun, e.d.). Á grundvelli 

þessara gagna hafa starfsmenn stofnunarinnar til dæmis gert ýmiss konar samanburð á 

árangri nemenda, m.a. tekið saman yfirlit og flutt erindi um mismunandi árangur drengja 
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og stúlkna1 og árangur eftir landshlutum (Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 

2003). Um þessi atriði er enn fremur fjallað í árlegum skýrslum Námsmatsstofnunar um 

samræmd próf (sjá t.d. Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2006b; 

Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2007). Hins vegar hefur skort rannsóknir 

á samhengi prófanna við skólastarf eða hugsanlegum beinum eða óbeinum áhrifum 

prófanna á það.  

Samræmd próf hafa lengi verið mér hugleikin. Sem grunnskólakennari frá 1978–

1990 bjó ég nemendur undir samræmd próf í tveimur greinum. Næstu tíu árin þar á eftir 

starfaði ég sem skólastjóri í grunnskóla og sem kennsluráðgjafi. Allan þennan tíma var 

ég bæði þátttakandi í og áheyrandi að umræðum um hvernig best væri að búa nemendur 

undir prófin; hvernig hægt væri að haga sjálfri kennslunni og hagræða stundaskrám og 

annarri tilhögun skólastarfs til að skapa skilyrði til þess að nemendur næðu árangri. 

Samt var ekki á vísan að róa með árangur nemenda og stundum var eins og ráðstafanir 

sem miðuðu sérstaklega að undirbúningi prófanna, jafnvel á kostnað skapandi og áhuga-

verðra viðfangsefna, skiluðu ekki þeim árangri sem að var stefnt.  

Allan þann tíma sem ég hef fylgst með samræmdum prófum hafa þau verið um-

deild. Formælendur prófanna telja þau nauðsynlegt aðhald og kjölfestu í starfi skólanna 

og segja þau gefa nemendum, foreldrum og kennurum mikilvægar upplýsingar. Þeir 

telja eðlilegt að grunnskólanum ljúki með ítarlegu og vönduðu lokaprófi og benda enn 

fremur á mikilvægi þeirra upplýsinga sem slíkt próf veitir framhaldsskólum. Margir 

álykta enn fremur að væri slíkt próf ekki til staðar yrðu framhaldsskólar að taka upp 

inntökupróf í einhverri mynd. 

Megingagnrýnin á prófin hefur verið sú að þau beini kennslu og námi inn á óheppi-

legar brautir sem miðist frekar við kröfur prófanna en að gera námið skapandi, áhuga-

vert og gagnlegt fyrir nemendur. Sé þetta raunin er það áhyggjuefni. Þessi gagnrýni 

endurómar niðurstöður margra erlendra rannsókna sem vitnað er til í fræðilegum köflum 

þessarar ritgerðar. Við vitum einnig ýmislegt um kennsluhætti á mið- og unglingastigi 

hér á landi, til dæmis úr doktorsrannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) og meistara-

prófsrannsóknum Kristínar Jónsdóttur (2003), Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004) og 

Hafsteins Karlssonar (2007). Einnig gefur rannsókn Ragnars Inga Aðalsteinssonar og 

Sigurðar Konráðssonar (2006) upplýsingar um afstöðu íslenskukennara á unglingastigi 

                                                 
1 Sigurgrímur Skúlason: Tölvupóstur til höfundar 23.1.2007. Sigurgrímur tilgreinir fjögur erindi um þetta efni sem 
haldin voru á málþingi Kennaraháskóla Íslands 2004 og 2005. Þessi erindi eru ekki aðgengileg og því er vísað til 
þeirra á þennan hátt hér. 
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til samræmda prófsins í íslensku og hvernig þeir bregðast við því, m.a. með kennslu-

tilhögun og vali á námsefni.  

Engu að síður skortir rannsóknir hér á landi þar sem reynt er að setja samband sam-

ræmdra prófa við tilhögun kennslu og náms á unglingastigi í fræðilegt samhengi og 

hefja umræðuna um það yfir eintrjáningslega flokkadrætti með og á móti slíkum 

prófum.  

Í þessari rannsókn er horft á kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám 

nemenda í náttúrufræði og íslensku á unglingastigi og miðstigi grunnskóla. Sjónum er 

einkum beint að unglingastiginu og rannsóknarefnið sett í samhengi við þá staðreynd að 

grunnskólanum lýkur með samræmdum prófum sem hafa þýðingarmikil áhrif á framtíð 

nemenda. Jafnframt er prófunum ætlað athuga hvort markmið aðalnámskrár í við-

komandi námsgreinum hafi náðst og hver staða skóla er að þessu leyti miðað við aðra 

skóla landsins. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða mark þessi samræmdu próf 

setja á kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda í greinunum 

tveimur, náttúrufræði og íslensku.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta varpað nýju ljósi á nokkur meginsvið 

þessa starfs: Hvernig kennarar sjá samhengi kennslu sinnar við Aðalnámskrá grunn-

skóla og samræmdu prófin og hvernig þeir haga ýmsum þáttum bekkjarstarfsins í sam-

ræmi við það. Þarna er einkum um að ræða hvernig kennarar haga þeim þáttum sem þeir 

hafa á valdi sínu: inntaki og skipulagi kennslunnar, viðfangsefnum nemenda og náms-

mati; og hvernig kennarar laga starfið að mismunandi námsþörfum og öðrum innri for-

sendum nemenda og hvers konar þekkingu og reynslu nemendur uppskera. 

Samhengi samræmdra prófa við kennslu og nám er flókið og í því þarf að hafa í 

huga þrjá meginþætti sem þó fléttast saman með ýmsu móti: Undirbúning prófanna og 

það sem gerist í aðdraganda þeirra, prófin sjálf, eiginleika þeirra og gæði sem mælitækis 

og loks notkun niðurstaðnanna og ályktanir sem af þeim eru dregnar. Umræðan um áhrif 

samræmdra prófa, sem vísað er til hér að framan, snýst ekki síst um fyrsta þáttinn, þ.e. 

undirbúning prófanna. Varla er þó raunhæft að ætla, eins og stundum virðist gert, að 

prófin hafi bein, milliliðalaus áhrif á það sem gerist í kennslustofunni. Áhrif prófanna 

eru háð hugmyndum og ákvörðunum kennara og að hvaða marki og á hvern hátt þær 

stjórnast – meðvitað eða ómeðvitað – af prófunum. Einnig verður að fara varlega í að 

fullyrða um bein áhrif prófanna og hafa hugfast að næsta erfitt að greina þau frá öðrum 

þáttum sem móta hugmyndir, ákvarðanir og athafnir kennara. Þar getur fleira komið til 

svo sem hefðir og menning skóla, raunverulegar og meintar kröfur frá umhverfi, atvinnu-
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lífi og framhaldsskólum, þekking kennara á kennslugrein sinni, kennslufræðileg þekking 

og færni, sjálfstraust og fagmennskuhugmyndir (Meyvant Þórólfsson, M. Allyson 

Macdonald og Eggert Lárusson, 2007). 

Einnig er á það að líta að áhrifin eru tæpast einhliða. Miklu sennilegra er að um 

einhvers konar samspil sé að ræða. Prófin taka mið af gildandi aðalnámskrá og gera 

verður ráð fyrir að þau séu byggð á rétt dregnu og dæmigerðu (e. representative) úrtaki 

úr efnisþáttum hennar og markmiðum. Auk þess er líklegt að viðhorf kennara, námsefni 

og hefðir hafi áhrif á gerð prófanna. Margir náttúrufræðikennarar segja til dæmis að 

samræmda prófið í náttúrufræði taki mjög mikið mið af kennslubókunum sem notaðar 

eru á unglingastiginu. Áhrif kennara sjálfra á náttúrufræðiprófið koma einnig fram í 

svonefndum inntakstöflum Námsmatsstofnunar í náttúrufræði. Í þeim er inntaksþáttum 

námskrárinnar í þessum greinum raðað í forgangsröð eftir því hversu miklar líkur eru á 

að spurning sem tengist hverju námsmarkmiði Aðalnámsskrár komi fyrir í tilteknu sam-

ræmdu prófi. Inntakstöflur þessar voru upphaflega unnar á grundvelli könnunar meðal 

kennara á áherslum í kennslu (Námsmatsstofnun, 2003a, 2003b). Margir kennarar gagn-

rýna stýringaráhrif þessara inntakstaflna en virðast stundum gleyma því að grunnurinn 

að þeim er í raun og veru frá kennurum sjálfum kominn enda þótt sjálf hugmyndin og 

frumkvæðið sé væntanlega Námsmatsstofnunar.  

Samhengi samræmdra prófa við skólastarf er að lokum háð eftirleik prófanna, þ.e. 

hvernig niðurstöður þeirra eru notaðar. Prófin í 4. og 7. bekk og upplýsingar um fram-

farir nemenda milli prófa eiga til dæmis að hafa leiðsagnargildi fyrir skóla og nemendur 

sem er einn liður í að rökstyðja tilvist prófanna. Prófin í 10. bekk ættu einnig að hafa 

leiðsagnargildi fyrir skóla sem liður í sjálfsmati. Birting niðurstaðna samræmdu próf-

anna er umdeild. Hún leiðir til ýmiss konar samanburðar milli landshluta og skóla, ekki 

síst þegar fjölmiðlar setja niðurstöður prófanna í slíkt samhengi og tengir um leið niður-

stöður prófanna við hagsmuni kennara og skóla. Að lokum er mikilvægt að byggja um-

ræður um tilvistargrunn samræmdra prófa á mati á réttmæti niðurstaðna þeirra. Til próf-

anna verður að gera þá kröfu að viðtakendur niðurstaðna þeirra geti dregið af þeim rétt-

mætar ályktanir um það sem prófunum er ætlað að leiða í ljós: kunnáttu nemenda í 

greinunum sem þeir eru prófaðir úr, hæfni þeirra til að hefja framhaldsnám og frammi-

stöðu skóla (miðað við aðra skóla landsins) við að ná markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla.  

Hér ber að taka fram að í rannsókninni voru samræmd próf í náttúrufræði og ís-

lensku ekki greind til að kanna hvernig þau endurspegla Aðalnámskra grunnskóla í 
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greinunum tveimur. Hins vegar er gerð grein fyrir upplýsingum frá Námsmatsstofnun 

um prófþætti og vægi þeirra í samræmdu prófunum 2005 í 7. og 10. bekk (töflur 3.1, 3.2 

og 3.3) (Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2006a; Sigurgrímur Skúlason, 

Finnbogi Gunnarsson og Rósa Einarsdóttir, 2005). Eins voru viðmælendur spurðir ítar-

lega út í mat sitt á samhengi prófanna og aðalnámskrárinnar og hvernig það mótaði 

kennsluhugmyndir þeirra og starfshætti.  

Eins og fram kemur hér að framan er rannsóknarsviðið tiltölulega óplægður akur 

hér á landi. Það voru meðal annars rök fyrir því að rannsóknin yrði eigindleg til að 

dýpka skilning á viðhorfum og starfsháttum sem tengjast því. Rannsóknin fylgir í 

meginatriðum sniði tilviksrannsóknar og nær til tveggja „samræmdra“ greina, íslensku 

og náttúrufræði, í fjórum grunnskólum. Íslenskan varð fyrir valinu af þeirri ástæðu að í 

þeirri grein, auk stærðfræði, eru samræmd próf í 4. og 7. bekk, auk lokaprófanna í 10. 

bekk. Til að afmarka umfang rannsóknarinnar nær hún þó eingöngu til prófanna í 7. og 

10. bekk í fjórum heildstæðum grunnskólum. Hún gefur engu að síður vísbendingar um 

hvernig skólar hagnýta niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk, ásamt því hvernig 

skólar búa nemendur undir prófin. Valið byggðist enn fremur á þekkingu minni á ís-

lensku, fram yfir stærðfræði, og reynslu af að kenna hana. Ástæðan fyrir því að nátt-

úrufræðin varð fyrir valinu var sú að stutt er síðan samræmt próf var tekið upp aftur í 

greininni og því ætti að mega draga upp mynd af því hvort samræmda prófið hefur 

breytt einhverju um kennsluhætti og viðfangsefni í greininni. Gagna var einkum aflað 

með fernum hætti: Með einstaklingsviðtölum við skólastjóra skólanna og kennara sem 

kenna greinina, með heimsóknum í kennslustundir hjá þeim kennurum sem rætt var við, 

með rýnihópaviðtölum við nemendur og loks með skoðun skriflegra gagna frá 

skólunum.  

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar var leitað svara við eftirfarandi meginspurn-

ingu: Að hvaða marki og á hvern hátt setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og 

íslensku í 7. og 10. bekk mark á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun 

kennara og viðfangsefni og nám nemenda í fjórum íslenskum grunnskólum?  

Viðfangsefni þessarar meginspurningar var afmarkað með eftirfarandi undir-

spurningum:  

a. Hvaða hugmyndir hafa viðmælendur úr hópi kennara um greinina sem þeir 

kenna og um kennslu og nám í henni og á hvern hátt (ef einhvern) setja 

samræmd próf mark á þessar hugmyndir? 
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b. Hvernig meta viðmælendur úr hópi kennara prófin og samhengi þeirra við 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og hvaða mark setur það á kennsluhugmyndir 

þeirra? 

c. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á inntak kennslunnar, tilhögun 

hennar og námsmat kennara á unglingastigi?  

d. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðfangsefni og vinnubrögð 

nemenda í námi á unglingastigi?  

e. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðleitni kennara til að laga 

kennslu og nám að einstaklingsþörfum nemenda? 

f. Á hvern hátt (ef einhvern) setur samræmda prófið í íslensku í 7. bekk annars 

konar mark á kennslu og nám í 6. og 7. bekk en samræmda prófið í 10. bekk á 

kennslu og nám á unglingastigi? 

g. Má greina þróun varðandi það mark sem samræmd próf setja á inntak og 

tilhögun kennslu og nám nemenda eftir því sem nær dregur prófunum?  

h. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á innri forsendur nemenda til náms, 

svo sem námsáhuga og sjálfstraust? 

i. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á þekkingu, færni og viðhorf sem 

nemendur uppskera í námi sínu í greinunum tveimur? 

Ritgerðinni er skipt í níu kafla. Í fyrstu þremur köflum hennar er bakgrunnur rann-

sóknarinnar skýrður og gerð grein fyrir íslenskum aðstæðum sem varða rannsóknar-

efnið. Nánar tiltekið er í öðrum kafla gerð grein fyrir þremur lykilþáttum: námskrár-

stöðlum, opinberum prófum og ábyrgðarskyldu. Í kaflanum er leitast við að gefa yfirlit 

um þróun hugmynda um þessa lykilþætti í Bandaríkjunum, Englandi og þremur Norður-

landanna á síðustu áratugum. Þetta er gert til að búa til nokkurs konar spegil fyrir um-

fjöllunarefni þriðja kafla, sem er Aðalnámskrá grunnskóla 1999, samræmd próf og 

ábyrgðarskylda á Íslandi. Fjórði kafli er fræðileg samantekt um meginviðfangsefni 

rannsóknarinnar: kennsluhugmyndir kennara, námskrá, inntak og tilhögun kennslu og 

nám nemenda og loks er hugtakalíkani rannsóknarinnar lýst í fimmta kafla. Þá tekur við 

kafli um snið rannsóknarinnar, gagnasöfnun og úrvinnslu. Niðurstöður eru raktar í sjö-

unda kafla og ræddar í þeim áttunda. Í lokakafla ritgerðarinnar er litið yfir farinn veg við 

rannsóknina, rætt um gildi hennar og framlag til rannsóknarsviðsins og nauðsyn frekari 

rannsókna.  
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2.  NÁMSKRÁRSTAÐLAR, SAMRÆMD PRÓF  
OG ÁBYRGÐARSKYLDA 

Í þessum kafla er stiklað á stóru um þrjá lykilþætti sem varða rannsóknarefnið: Námskrár-

staðla, samræmd próf og ábyrgðarskyldu. Kaflanum er skipt í þrennt: Í fyrsta hluta hans 

eru hugtökin þrjú skýrð og rædd. Því næst er rætt um námskrárstaðla, samræmd próf og 

ábyrgðarskyldu sem grundvöll viðleitni stjórnvalda til umbóta í menntakerfinu í nokkrum 

nágrannalöndum okkar. Litið er til Bandaríkjanna og Englands þar sem stjórnvöld hafa 

lagt þunga áherslu á hagsmunatengda ábyrgðarskyldu. Enn fremur er litið til vaxandi 

áherslu stjórnvalda í Danmörku, Noregi og Svíþjóð á ítarlega markmiðssetningu í ríkis-

námskrám og opinbert eftirlit með skólum, meðal annars með samræmdum prófum í 

einhverri mynd. Þessari umfjöllun er ekki ætlað að vera tæmandi úttekt á viðleitni ná-

grannaþjóða okkar til umbóta í skólakerfum sínum. Henni er fyrst og fremst ætlað að gefa 

dæmi sem hjálpa okkur að setja íslenskan veruleika í erlent samhengi. Í síðasta hluta kafl-

ans er gerð grein fyrir gagnrýni margra menntunarfræðinga á námskrárstaðla, samræmd 

próf og ábyrgðarskyldu sem leiðir til umbóta.  

2.1 Hugtökin 

Í enskri orðræðu er staðlahugtakið nokkurs konar yfirheiti og notað í mismunandi merk-

ingu sem reyndar er ekki alltaf sérlega skýr. Linn og Miller (2005, bls. 6) skilgreina 

staðla sem „yrðingar sem tilgreina nákvæmlega hvað á að kenna og hvað nemendur eiga 

að læra.“2 Linn og Miller taka einnig fram að staðlar feli fyrst og fremst í sér ákvæði um 

afrakstur námsins (e. outcome/output) en ekki um aðferðir eða námsefni skóla (sjá 

einnig Hanushek og Raymond, 2002). Í umræðunni um námskrá eða menntun byggða á 

námskrárstöðlum (standardised curriculum eða standards-based education) er staðla-

hugtakið einkum notað um þrennt:3 

1. Fyrirmæli stjórnvalda um samræmt inntak námskrár, einkum hvað skuli kennt 

og hvenær og hvaða þekkingu og færni nemendur eigi að hafa, t.d. í tiltekinni 

námsgrein á tilgreindum stað í skólagöngu sinni (e. content standards) 

(Hanushek og Raymond, 2002; Linn og Miller, 2005).  

                                                 
2 ... statements that specify what should be taught and what students should learn.  
3 Ensku hugtökin eru nokkuð á reiki en algengast er að talað sé um „content standards“ og „performance standards“ 
(sjá greinagóða samantekt Linn og Miller (2005, 1. kafla) um þetta). 
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2. Fyrirmæli sem byggð eru á inntaksstöðlunum og fela í sér samræmdar kröfur eða 

viðmið um þann árangur sem vænst er eða talinn fullnægjandi, t.d. í tiltekinni 

námsgrein eða námsþætti eða á tilgreindum stað í skólagöngu nemenda (e. per-

formance standards). Þetta er í raun svar við spurningunni: Hversu gott er nógu 

gott? (Ahearn, 2000; ASCD: Association for Supervision and Curriculum 

Development, e.d.; Department for Education and Skills, 2005b; Linn og Miller, 

2005).  

3. Fyrirmæli stjórnvalda um samræmt verklag (Australian Government: Department 

of Education¸ Science and Teaching, 2006). Af sama meiði eru viðmið um 

verklag sem akademískar stofnanir á borð við National Academy of Sciences í 

Bandaríkjunum hafa gefið út (The National Academies Press, e.d.).  

Orðalagið „higher standards“ eða „raising standards“ eða jafnvel „raising the bar“ 

vísar til viðleitni til að auka gæði og bæta frammistöðu með því að samræma og auka 

kröfur til skóla, kennara og nemenda. Með því að skilgreina þessar kröfur nógu ná-

kvæmlega á að leggja grunn að því að hægt sé að meta árangurinn með samræmdum 

mælingum, bera hann saman við kröfurnar og nota niðurstöðurnar sem mælikvarða á 

frammistöðu. Með því að auka kröfurnar eða hækka þröskuldinn á þá að vera hægt að 

bæta árangurinn. Jafnframt á matið að vera liður í ábyrgðarskyldu sem felur í sér að þeir 

sem metnir eru séu með einhverjum hætti gerðir ábyrgir fyrir því hvort skilgreindur 

árangur hefur náðst og að því geti fylgt afleiðingar, eftir atvikum jákvæðar eða nei-

kvæðar (Department for Education and Skills, 2005a, 2005b; Hanushek og Raymond, 

2002).  

Anderson o.fl. (2001, bls. 15–17) benda á að „staðlar“ eins og þeim er lýst í liðum 1 

og 2 hér að ofan séu fyrst og fremst ný orð yfir markmið (e. objectives). Þau skilgreina 

markmið sem yrðingar sem fela í sér tvennt: Hugsanaferli (e. cognitive process) sem nem-

andinn á að beita og þekkingu (e. knowledge) sem hann á að tileinka sér. Hugsanaferlinu 

er þá lýst með sagnorði en þekkingin tilgreind með nafnorði.4 Anderson og félagar benda 

á að fyrirmæli um inntak námskrár (e. content standards) uppfylli þó ekki alltaf þetta við-

mið þar sem í þau vanti skilgreininguna á því sem nemendur eiga að læra; þannig sé til 

dæmis ekki nóg að segja að stærðfræðikennslan í 8. bekk eigi að fela í sér umfjöllun um 

hugtök og reiknireglur í algebru (inntak) ef ekki er nánar tilgreint hvað nemendur eiga að 

                                                 
4 Dæmi um slíkt gæti verið: Að beita (hugsanaferli) reiknireglum algebru (þekking) til að leysa ýmis viðfangsefni úr 
daglegu lífi.  
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læra af því, til dæmis að kunna reglurnar og geta beitt þeim við lausn verkefna (Anderson 

o.fl., 2001). 

Orðið staðall virkar framandi í íslensku máli í umræðum um námskrár og mennta-

kerfi. Aftur á móti má segja að íslensku orðin markmið og viðmið ná merkingunni bæri-

lega. Fyrir því er löng hefð að nota orðið markmið til að lýsa því sem ætlast er til að nem-

endur læri og varla völ á betra íslensku orði til að lýsa tilætlunum um inntak námskrár. 

Markmið eru vissulega bæði víðtæk og sértæk en við þá aðgreiningu sýnist enn mega hafa 

hliðsjón af skiptingu Anderson og félaga í heildarmarkmið, námsmarkmið og kennslu-

markmið.5 Heildarmarkmiðin eru víðtækust og til langs tíma, kennslumarkmiðin sértæk-

ust og til skamms tíma, taka jafnvel einungis til hluta af áætlun um eina kennslustund, en 

námsmarkmiðin þarna á milli (Anderson o.fl., 2001, bls. 15–17). Orðið viðmið er enn 

fremur víða notað, einkum um fyrirfram skilgreindan árangur sem ætlast er til að náist 

eða talinn er fullnægjandi (oft innan vissra tímamarka) og er það orð oftast notað í 

ritgerðinni. Iðulega er talað er um þetta tvennt í einu og verður illa komist hjá því að 

nota staðlahugtakið og er þá talað um námskrárstaðla.  

Í þessari ritgerð er fjallað um opinber próf á vegum stjórnvalda í nokkrum löndum, 

auk Íslands. Í Bandaríkjunum er yfirleitt talað um „standardized tests“. Í ritgerðinni eru 

þau oftast kölluð stöðluð, samræmd próf. Með því er bæði vísað til próffræðilegrar stöðl-

unar þeirra og samræmdrar notkunar. Snowman og Biehler (2003) skilgreina slík próf 

þannig að þau séu lögð fyrir hóp sem svarar sömu prófatriðum á sama tíma og við sömu 

aðstæður, svör allra eru metin á samræmdan kvarða og niðurstöður eru túlkaðar með 

samanburði við viðmiðunarhóp (t.d. árgang) sem tekið hefur sama prófið við sams konar 

aðstæður eða með ákveðinn staðal sem viðmið. Santrock (2004) bætir því við að reynt sé 

að láta samræmd próf taka til efnis sem er sameiginlegt flestum skólastofum og að rétt-

mæti og áreiðanleiki þeirra hafi yfirleitt verið metið af utanaðkomandi aðilum. Tæknilega 

séð eru þessi próf að því leyti frábrugðin íslenskum samræmdum prófum að þau fyrr-

nefndu eru stöðluð en íslensku prófin ekki. Í Englandi og Wales eru hliðstæð próf á veg-

um stjórnvalda kölluð „national tests“ (Central Office of Information, e.d.). Í Englandi og 

Bandaríkjnum eru þau einnig iðulega kölluð „high-stakes tests“ en í ritgerðinni eru slík 

próf kölluð hagsmunatengd próf. Með því er vísað til hlutverks prófanna í hagsmuna-

tengdri ábyrgðarskyldu (e. high-stakes accountability) sem stjórnvöld leggja á skóla. Þá 

eru tilteknir hagsmunir í húfi fyrir þá sem eiga aðild að prófinu, þ.e. skólana sem stofn-

                                                 
5 Hugtökin sem Anderson o.fl. nota eru (í sömu röð): Global objectives, educational objectives og instructional 
objectives. 
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anir, kennara og nemendur; þeir eiga eitthvað undir því að útkoman úr þeim sé hagstæð 

(sjá t.d. Linn og Miller, 2005).  

Á Norðurlöndunum eru opinber próf á vegum stjórnvalda kölluð „nasjonale prøvar“ 

í Noregi (Kunnskapsdepartementet, e.d.), „nationella prov“ í Svíþjóð (Skolverket, e.d.-

b) og „nationale test“ í Danmörku (Undervisningsministeriet, 2007). Í framkvæmd er 

ýmislegt sem skilur þessi próf að. Þau eiga það hins vegar sameiginlegt að endurspegla 

vaxandi áherslu stjórnvalda á ítarlegri aðalnámskrár og mælanleg viðmið um kunnáttu 

nemenda sem hægt er að prófa með opinberu, samræmdu mati til að sýna fram á árangur 

í menntakerfinu. Með þessum fyrirvara er í ritgerðinni notað hugtakið (stöðluð) sam-

ræmd próf sem samheiti yfir öll þessi próf, svipað og gert er með hugtakinu „national 

tests“ í þeim mismunandi birtingarmyndum tungumála sem gerð er grein fyrir hér að 

framan.  

Um „accountability“ er hér notað orðið ábyrgð eða ábyrgðarskylda. Sú þýðing nær 

reyndar ekki til fulls þeirri merkingu enska hugtaksins að kalla einstaklinga eða stofnanir 

til ábyrgðar eða láta einhverja standa reikningsskil þess sem þeim hefur verið falið. 

Ábyrgðarskyldan getur verið á ýmsum sviðum. Darling-Hammond (2004, bls. 1050) skil-

greinir til dæmis fimm slík svið: Pólitíska ábyrgð, ábyrgð gagnvart lögum, stjórnsýslu-

ábyrgð, faglega ábyrgð og markaðsábyrgð.6  

Ahearn (2000) bendir á að ábyrgðarskylduhugtakið sé oft illa skilgreint og merking 

þess þokukennd í umræðum. Hún kemst þó að þeirri niðurstöðu, með tilvísun til ýmissa 

skilgreininga, að ábyrgðarskylda sé óhjákvæmilega tengd því að árangur sé mældur og 

borinn saman við sett viðmið. Eðli málsins samkvæmt sé heldur ekki hægt að tala um 

ábyrgðarskyldu nema einhver axli ábyrgðina á því sem samanburður árangurs og við-

miða leiðir i ljós og einhver hafi vald til að fylgja því eftir. Ahearn kemst einnig að 

þeirri niðurstöðu að eins og ábyrgðarskyldan hefur verið skilgreind í bandaríska skóla-

kerfinu sé hún frekar stjórntæki en umbótatæki.  

Í flokkun Darling-Hammond á ábyrgðarskyldu eru tvö svið sérstaklega mikilvæg: 

stjórnsýsluábyrgð og fagleg ábyrgð (Darling-Hammond, 2004). Stjórnsýsluábyrgðin er 

einkennandi fyrir það hlutverk gæðastaðla og samræmdra prófa að mæla frammistöðu 

nemenda og nota upplýsingarnar til að gera opinberan samanburð á skólum og fræðslu-

umdæmum. Þar sem lengst er gengið verður stjórnsýsluábyrgðin hagsmunatengd. Þá eru 

einhvers konar jákvæðar afleiðingar eða umbun (e. incentives) og viðurlög (e. sanc-

                                                 
6 Hugtökin sem Darling-Hammond notar eru (í sömu röð): political accountability, legal accountability, bureaucratic 
accountability, professional accountability og market accountability.  
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tions), fyrir nemendur, kennara og skóla, tengd við frammistöðuna eins og hún mælist á 

samræmdum prófum í samanburði við opinber markmið og viðmið. Faglega ábyrgðin 

felur aftur á móti í sér að kennarar, stjórnendur skóla og fræðsluyfirvöld noti niður-

stöður mats á skólastarfi markvisst með umbætur að leiðarljósi, hvort sem um er að 

ræða námsmat eða mat á öðrum þáttum starfsins (sjá einnig Reeves, 2004).7 Ahearn 

(2000) talar enn fremur um ábyrgðarskyldu sem tengir saman viðleitni umdæma og 

einstakra skóla (e. combined approach) sem eina af forsendunum fyrir því að ábyrgðar-

skyldan leiði til umbóta. Ahearn gerir tillögu um líkan að ábyrgðarskyldu sem felur í sér 

ábyrgð á þremur meginþáttum sem þurfa að vera í innbyrðis jafnvægi: 

▪ Væntingum og viðmiðum menntakerfisins um gæði kennslu (e. system 

standards).  

▪ Framlögum og ferlum í menntakerfinu (inputs and processes). 

▪ Námsárangri allra nemenda (e. student learning outcomes) (Ahearn, 2000, bls. 

13–15). 

Hanushek og Raymond (2002) og Ravitch (2002) skilgreina ábyrgðarskyldu á svip-

aðan hátt og gert er hér að framan. Þau skýra tilurð þess kerfis hagsmunatengdrar stjórn-

sýsluábyrgðar sem innleitt hefur verið í Bandaríkjunum, á síðustu þremur áratugum eða 

svo, með því að athygli þeirra sem reka skólana hafi í auknum mæli beinst að árangri í 

skólakerfinu (e. output), ekki síst í ljósi þess að auknar fjárveitingar og bjargir (e. input) 

hafi ekki skilað þeim bætta árangri nemenda sem menn væntu, m.a. í alþjóðlegum 

samanburði. Stjórnvöld hafa því leitað annarra leiða til að bæta árangur. Kjarninn í 

þessari umbótaviðleitni, segja Hanushek og Raymond (sama rit), er kerfi ábyrgðar-

skyldu þar sem athygli er beint að árangri og kennarar, skólar og nemendur gerðir 

ábyrgir fyrir því að bjargirnar sem þeir fá í hendurnar leiði til viðunandi árangurs. 

Kerfið felur í sér tiltölulega almennt orðuð yfirmarkmið (e. goals) um árangur nemenda, 

ítarlega námskrárstaðla, mælingar á árangri nemenda til að bera saman við staðlana, 

opinbera birtingu niðurstaðna og loks afleiðingar fyrir nemendur, kennara og skóla.  

Hanushek og Raymond (sama rit) benda á að þótt framangreint kerfi ábyrgðar-

skyldu virðist við fyrstu sýn rökrétt sé það fjarri því að vera einfalt í framkvæmd og 

skilvirkni þess sýnd veiði en ekki gefin. Þau benda í fyrsta lagi á að ekki sé nóg að ein-

blína á einstaka þætti þess hvern um sig (sbr. upptalninguna hér að framan) heldur sé 

                                                 
7 Um faglega ábyrgð eru notuð ýmis fleiri hugtök. Þannig talar Reeves (2004) meðal annars um „student-centered 
accountability“, „holistic accountability“ og „ accountability for learning“ í nokkurn veginn sömu merkingu. 
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skilvirkni kerfisins undir því komin að þættirnir vinni saman og myndi rökræna heild. Í 

öðru lagi benda þau á óraunhæfar væntingar ráðamanna um að þrýstingurinn sem kerfið 

skapar nægi einn og sér til að breyta starfsháttum í skólum og bæta árangur; til þess 

verði einhvers konar jákvæðar afleiðingar og jafnvel viðurlög að vera byggð inn í kerf-

ið. Jafnvel það sé ekki nóg því slíkar afleiðingar séu flóknar í framkvæmd og nái ekki 

alltaf tilgangi sínum. Auk þess séu viðurlög ákaflega vandmeðfarin og lítið megi út af 

bregða til að þau verði ranglát. Hanushek og Raymond vara t.d. sérstaklega við því að 

beita einhvern viðurlögum fyrir slakan árangur sem hann ber enga ábyrgð á. Þau telja 

t.d. fráleitt að byggja umbun eða viðurlög á upplýsingum um lokaárangur nemenda ein-

an og sér. Lokaárangur nemenda verði alltaf að bera saman við upphafsárangur þeirra 

þannig að hægt sé að reikna út virðisaukann (e. value added) af kennslunni. Þótt Hanu-

shek og Raymond nefni það ekki sérstaklega verður einnig að tengja varnaðarorð þeirra 

um þetta efni við það að gera nemendur ábyrga fyrir slökum árangri sem stafar af göll-

uðu skipulagi skólastarfs eða kennslu sem hentar þeim ekki (Darling-Hammond, 2004; 

Shepard, 1991).  

Hanushek og Raymond (sama rit) benda enn fremur á að í því kerfi ábyrgðarskyldu 

sem þau lýsa sé innbyggð spenna sem veldur þrálátum og slítandi deilum. Þessi spenna 

komi ekki síst til af því að kerfið sé drifið áfram af pólitískum markmiðum og rökum 

sem kristallist í einhliða sýn á lokaárangur. Þá séu meðulin oft á tíðum sótt í smiðju 

iðjuhölda úr fyrirtækjarekstri þar sem markaðslögmál gilda. Þau eru oftar en ekki í 

andstöðu við sjónarmið menntunarfræðinga, sem leggja áherslu á aðföng og bjargir í 

menntakerfinu, faglega ábyrgð þeirra sem starfa í skólum og breytingaferli innan skóla 

sem nauðsynlega forsenda umbóta. Ravitch (2002, bls. 16) orðar þetta þannig að „leiðir 

hafi skilið með menntunarfræðingum og opinberum embættismönnum sem gæta budd-

unnar.“8 Önnur birtingarmynd þessarar spennu eru deilur um hvað skipti máli í menntun 

og ásakanir um að staðlar feli fyrst og fremst í sér mælanlega þekkingu á kostnað skiln-

ings, skapandi viðfangsefna og persónulegs þroska sem ekki sé hægt að mæla með þeim 

mælitækjum sem kerfið hefur yfir að ráða (Hanushek og Raymond, 2002; Ravitch, 

2002).  

 

                                                 
8 ... a split has occurred between professional educators and the public officials who control the purse strings. 
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2.2 Námskrárstaðlar, samræmd próf og ábyrgðarskylda sem leiðir  
til að bæta menntun 

Í flestum þeim löndum sem við Íslendingar berum okkur saman við eru gæði skólastarfs 

og menntunar ofarlega á forgangslista stjórnvalda. Kröfur um slíkt koma úr mörgum 

áttum, meðal annars frá foreldrum, hópum sem berjast fyrir jafnrétti, stjórnmálamönn-

um, atvinnulífi og alþjóðastofnunum á borð við UNESCO9 og OECD10. Oftar en ekki 

eiga slíkar kröfur þó rætur að rekja til vonbrigða með frammistöðu nemenda í alþjóð-

legum samanburðarrannsóknum, til dæmis PISA11 og TIMSS12 og gagnrýni á að auknar 

fjárveitingar til skólastarfs hafi ekki skilað bættum árnagri. Stjórnvöld bregðast við með 

ýmsu móti, meðal annars með aukinni áherslu á opinberar námskrár eða námskrárstaðla, 

stöðluð eða samræmd próf og ábyrgðarskyldu til að bæta frammistöðu og tryggja um-

bætur eins og lýst er í næsta kafla hér á undan.  

Hanushek og Raymond (2002) og Ravitch (2002) benda á að þrátt fyrir langa hefð 

fyrir skriflegum prófum í bandarísku skólakerfi sé núverandi kerfi staðla, ábyrgðar-

skyldu og staðlaðra prófa tiltölulega nýlegt fyrirbæri sem hafi einkum þróast á síðasta 

fjórðungi 20. aldarinnar. Því verði að gera greinarmun á því og þeirri mælingabylgju 

sem byrjaði að rísa á fyrstu áratugum 20. aldarinnar þegar námssálarfræði sem vísinda-

grein fór að vaxa fiskur um hrygg með sálfræðingum á borð við Edward L. Thorndike 

(Ravitch, 2002). Thorndike var fyrst og fremst vísindamaður en hafði engan áhuga á að 

nota mælingar og próf í þágu ábyrgðarskyldu á þann hátt sem síðar varð. Fyrir honum 

vakti að styrkja stöðu skólasálfræði og menntunarfræði sem vísindagreina. Það vildi 

hann m.a. gera með því að beita ströngum vísindalegum aðferðum við að meta árangur 

og gera próf áreiðanlegri og réttmætari enda áttu nemendur oft mikið undir niðurstöðum 

þeirra, svo sem heimild til að flytjast milli bekkja og aðgang að framhaldsskólum. Skrif-

leg próf héldu áfram að vera ríkjandi þáttur í námsmati enda þótt framsæknir menntunar-

fræðingar á fjórða og fimmta áratug aldarinnar legðust gegn því að þau væru notuð til að 

hefta framgang nemenda í skólakerfinu og beittu sér af þunga fyrir því að nemendur 

fengju að flytjast óhindrað milli bekkja (e. social promotion). Fyrir því beittu þeir rök-

um sem þeir byggðu á óæskilegum áhrifum þess á félagslega stöðu og sálræna velferð 

barna að þurfa að sitja eftir í bekk (Ravitch, 2002).  

                                                 
9 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
10 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 
11 Programme for International Student Assessment. 
12 Trends in International Mathematics and Science Study. 
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Linn og Miller (2005) taka til orða á þá leið að með alríkislögunum No Child Left 

Behind (NCLB) eða Ekkert barn útundan frá 2001 hafi gengið í garð fimmti áratugur 

prófastýrðrar umbótaviðleitni bandarískra stjórnvalda. Upphaf þessarar viðleitni rekja 

þeir til alríkislaga frá miðjum sjöunda áratug síðustu aldar (The Elementary and Second-

ary Education Act – ESEA) sem m.a. var ætlað að tryggja auknar fjárveitingar frá al-

ríkisstjórninni til einstakra fylkja, einkum til að styrkja stöðu skóla sem þjónuðu nem-

endum úr tekjulágum þjóðfélagshópum. Þessum fjárveitingum fylgdi aukin áhersla 

stjórnvalda á árangur skólanna og kröfur til skóla um að sýna fram á að fjárveitingum til 

þeirra væri vel varið og að þær skiluðu árangri. Slíkt var auðveldast að gera með stöðl-

uðum prófum sem keypt voru af viðurkenndum prófastofnunum (sjá einnig Guilfoyle, 

2006; Weaver, 2006).  

Önnur alda prófastýrðrar umbótaviðleitni fylgdi í kjölfar umkvartana sem urðu há-

værar á sjöunda áratug aldarinnar um að skólar stæðu sig ekki sem skyldi og nemendur 

útskrifuðust úr menntaskólum (e. high schools) án þess að hafa náð lágmarksfærni í 

grunngreinum á borð við lestur og skrift. Til að bregðast við þessu tóku fleiri og fleiri 

fylki upp próf til að meta lágmarkskunnáttu sem áttu að koma í veg fyrir að nemendur 

gætu lokið menntaskóla án hennar (Linn, 2000; Linn og Miller, 2005; Popham, 2001).13 

Þriðja áfangann á þessari leið rekja síðan Linn og Miller til þekktrar skýrslu um 

bandarískt menntakerfi sem út kom árið 1983 undir nafninu A Nation at Risk eða Þjóð í 

hættu. Enda þótt skýrslan væri gagnrýnin á próf um lágmarkshæfni byggðist umbóta-

viðleitni í kjölfar hennar engu að síður á endurbættum (að því er haldið var fram), stöðl-

uðum prófum og í kjölfar hennar var enn fremur hafist handa við að innleiða námskrár-

staðla í bandaríska menntakerfið (Linn og Miller, 2005; Shepard, 1991). Verulegur 

skriður komst á „staðlahreyfinguna“ undir lok níunda áratugarins og í byrjun þess tí-

unda. Árið 1988 voru sett í alríkislög um bandaríska skólakerfið ákvæði sem skylduðu 

öll fylki til að nota stöðluð, samræmd próf til að meta árangur nemenda. Árið 1989 hélt 

þáverandi Bandaríkjaforseti Georg H. W. Bush fund, sem víða er getið, með ríkis-

stjórum allra fylkja Bandaríkjanna til að ræða vandann í menntamálum þjóðarinnar. 

Afrakstur þess fundar var m.a. ný löggjöf um bandaríska skólakerfið sem gekk undir 

nafninu Goals 2000 (markmið 2000). Enda þótt mörg markmiðanna sem þar voru sett 

þættu bera keim af óskhyggju var löggjöfin engu að síður til vitnis um vaxandi áherslu 

yfirvalda á árangur í skólakerfinu (Hanushek og Raymond, 2002; Ravitch, 2002). Árið 

                                                 
13 Próf þessi gengu undir nafninu „Minimum Competency Tests“ eða MCT-tests. 



 

 16 

1994 voru innleidd ákvæði sem skylduðu öll fylki til að fylgjast með hvort skólar upp-

fylltu viðmið um viðunandi framfarir milli ára (e. Adequate Yearly Progress – AYP) og 

bregðast við með viðeigandi aðgerðum ef þær yrðu ekki (Abrams og Madaus, 2003; 

Guilfoyle, 2006). 

Bandaríska menntamálaráðuneytið lýsir No Child Left Behind (NCLB) – lögunum 

frá 2001 sem þáttaskilum í þróun skólakerfisins og viðleitni til að auka árangur nem-

enda og breyta menningu bandarískra skóla (U. S. Department of Education, e.d.). 

Lögunum er einnig lýst sem hornsteini í stefnu stjórnvalda og sagt að þau séu sett í ljósi 

þess að „of mörg þeirra barna okkar sem mest þurfa á aðstoð að halda verði útundan“ 

(sama heimild).14 Samkvæmt lögunum er nú öllum fylkjum Bandaríkjanna skylt að 

innleiða viðmið um þekkingu nemenda í öllum bekkjum og leggja fyrir stöðluð sam-

ræmd próf árlega í lestri og stærðfræði í 3.–8. bekk og einu sinni í menntaskóla (e. high 

school). Próf í náttúrufræði á að bætast við 2007 sem leggja á fyrir þrisvar á skóla-

göngunni. Þegar þessi próf verða að fullu komin til framkvæmda verða lagðar fyrir 68 

milljónir prófa árlega í bandarískum grunn- og framhaldsskólum (Guilfoyle, 2006).  

Abrams og Madaus (2003, bls. 31) draga megineinkenni þessa kerfis saman í fjóra 

grunnþætti sem eru nokkurn veginn samhljóða greiningu Hanushek og Raymond (2002) 

sem lýst er í kafla 2.1. Þessir þættir eru: 

▪ Þekkingarmarkmið sem tiltaka þekkingu og færni sem nemendur eiga að tileinka 
sér. 

▪ Árangursviðmið sem notuð eru til að dæma um hvort frammistaða nemenda og 
skóla hafi náð settu marki. 

▪ Próf sem eiga að mæla hvernig nemendum miðar í átt að því að uppfylla 
markmiðin. 

▪ Umbun fyrir frammistöðu eða árangur sem uppfyllir staðlana og í sumum 
tilvikum viðurlög við frammistöðu eða árangri sem gerir það ekki. 

Í Englandi og Wales mörkuðu lög um skólakerfi sem sett voru 1988 þáttaskil í 

stjórnun menntakerfisins.15 Fyrir daga þeirra var ekki í gildi ríkisnámskrá í Englandi og 

stjórnvöld höfðu enga beina stjórn á námskrá skóla. Próf við lok skyldunámsins (við 16 

ára aldur) og við lok framhaldsskólans (við 18 ára aldur) voru að hluta til í höndum 

kennara sjálfra en að hluta til fengin frá sjálfstæðum prófastofnunum sem þurftu viður-

                                                 
14 Too many of our neediest children are being left behind. 
15 Education Reform Act 1988 
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kenningu stjórnvalda (Black, 1994; Troman, 1989). Þessi próf voru vissulega tengd 

hagsmunum nemenda enda veittu þau (eða hindruðu) aðgang að framhaldsskóla- og 

háskólanámi. Þrátt fyrir það voru þau ekki hluti af opinberu kerfi ábyrgðarskyldu á borð 

við það sem síðar var innleitt og hefur flest þeirra einkenna sem lýst er í kafla 2.1.  

Í lagasetningunni frá 1988 fólst meðal annars aukið rekstrarlegt og stjórnunarlegt 

sjálfstæði skóla en um leið var innleidd miðstýrð aðalnámskrá með mjög ítarlegri mark-

miðssetningu og samræmd próf byggð á henni. Jafnframt var skólum gert að innleiða 

ýmiss konar breytingar í stjórnunarháttum, svo sem þróunaráætlanir, jafningjamat kenn-

ara (e. teacher appraisal) og námsáætlanir byggðar á aðalnámskránni. Gerðar voru 

auknar kröfur til skóla um sjálfsmat og sett á laggirnar nýtt kerfi reglulegra úttekta (e. 

inspections) á skólum í samræmi við ítarleg viðmið (staðla) sem stjórnvöld setja. Niður-

stöður úr úttektum fyrir einstaka skóla eru birtar.16 Hið nýja eftirlitskerfi leysti af hólmi 

eldra kerfi úttekta sem gekk undir nafninu HMI (Her Majesty's Inspectorate). Hlutverk 

þess var einkum að meta heildarframmistöðu í menntakerfinu fremur en að taka út ein-

staka skóla (Bollington, Hopkins og West, 1990; D. H. Hargreaves, 1990, 1995; D. H. 

Hargreaves og Hopkins, 1991; Office for Standards in Education, 1993; West og 

Ainscow, 1991). Þrátt fyrir að þær breytingar á breska skólakerfinu sem gerðar hafa 

verið frá 1988 hafi á yfirborðinu einkennst af rekstrarlegri valddreifingu telur Robin 

Alexander, í umfangsmiklum samanburði á skólakerfum í fimm löndum, að í Englandi 

hafi verið innleitt miðstýrðasta skólakerfi í Evrópu (Alexander, 2001, bls. 122). 

Black (1994) lýsir lögunum sem sett voru 1988 sem lokaáfanga a.m.k. 20 ára þró-

unar sem einkenndist af þrennu: Í fyrsta lagi vaxandi áhuga stjórnvalda á því að auka 

forræði sitt yfir námskrá skólanna. Þau vísuðu meðal annars til úttekta HMI þar sem lýst 

var skorti á reglufestu og námskröfum í grunnskólum og skyldunámsskólar á framhalds-

skólastigi voru gagnrýndir fyrir að ráða ekki við það hlutverk sitt að kenna nemendum á 

ólíku getustigi; það leiddi til námskrár sem einkenndist af miðjumoði og kröfuleysi. Í 

öðru lagi vildu stjórnmálamenn bregðast við vaxandi áhyggjum margra kjósenda af því 

sem þeir lýstu sem hnignandi árangri og frammistöðu í skólakerfinu, hrörnandi menn-

ingu og minnkandi virðingu fyrir hefðbundnu gildismati þjóðarinnar. Í þriðja lagi þurftu 

stjórnmálamenn að glíma við versnandi efnahag þjóðarinnar, ekki síst í kjölfar olíu-

kreppunnar snemma á áttunda áratugnum. Hnignandi efnahagur neyddi stjórnvöld til að 

grípa til óvinsælla sparnaðaraðgerða í opinberum rekstri en kynti um leið undir auknum 

                                                 
16 Þetta eftirlitskerfi er í höndum opinberrar stofnunar: Office for Standards in Education (OFSTED) (OFSTED, e.d.) 
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væntingum og kröfum til skólakerfisins um að mennta vinnuafl sem væri hæft til að 

takast á við aukna framleiðslu og harðnandi samkeppni á alþjóðavettvangi. Margir telja 

fræga ræðu, sem þáverandi forsætisráðherra Breta, James Callaghan, flutti við Ruskin 

College í Oxford 18. október 1976, hafa markað tímamót í þessari umræðu. Stjórnmála-

menn höfðu ekki áður verið jafn opinskáir í gagnrýni á skólakerfið og ummælum um 

nauðsyn þess að breyta því (Black, 1994; EducationGuardian.co.uk., 2001; Troman, 

1989). 

Með lögunum 1988 var mælt fyrir um aðgerðir sem einkenndust meðal annars af 

nokkurs konar markaðsvæðingu opinberrar þjónustu, þar á meðal skólakerfisins. Lögð 

var áhersla á að draga sem mest úr ríkisafskiptum og vald var fært frá stjórnum fræðslu-

umdæmanna til einstakra skóla og skólanefnda. Lögð var áhersla á stöðu foreldra sem 

neytenda sem gætu valið skóla fyrir börn sín (Alexander, 2001; Black, 1994; Troman, 

1989). Hugmyndin með samræmdu opinberu námsmati var að dómi Black (sama 

heimild) ekki fyrst og fremst að hafa áhrif á innra starf skóla. Það var miklu fremur 

hugsað sem liður í eftirliti með árangri og farvegur fyrir ábyrgðarskyldu sem m.a. gerði 

foreldrum mögulegt að velja skóla fyrir börn sín að vel athuguðu máli. 

Aðalnámskrá skyldunámsins í Englandi og Wales er mjög ítarleg. Samkvæmt henni 

er skyldunáminu skipt í fjögur aldursstig (e. key stages): 1.–2. námsár; 3.–6. námsár; 7.–

9. námsár og 10.–11. námsár. Að auki er undirbúningsstig fyrir börn undir skyldu-

námsaldri. Námskrár námsgreina eru í samtals 13 heftum sem eru á bilinu 35–100 síður 

að lengd (HMSO, e.d.). Í hverri námsgrein eru eitt eða fleiri efnissvið (e. attainment 

targets). Á hverju efnissviði er lýst níu stigum (e. levels) vaxandi kunnáttu, færni og 

skilnings nemenda, nokkurs konar sóknarkvarða (e. rubrick). Ætlast er til að skólar og 

fræðsluumdæmi setji sér viðmið (e. targets) um hvaða kunnáttustigi nemendur eigi að 

hafa náð við lok hvers aldursstigs. Einnig setur menntamálaráðuneytið slík viðmið. Á 

hverju aldursstigi námskrárinnar eru gefin fyrirmæli um hvaða inntaksþættir (e. pro-

grammes of study) skuli kenndir og á grundvelli þessara fyrirmæla eiga kennarar síðan 

að gera námsáætlanir (e. schemes of work) (Clausen-May, Brown og Fletcher-Campbell, 

2006; HMSO, e.d.).  

Kennurum er ætlað að meta hvaða kunnáttustigi innan hvers efnissviðs hver nem-

andi hefur náð í hverri grein. Þeim ber einnig að leggja fyrir formleg próf við lok fyrsta, 

annars og þriðja aldursstigs (2., 6. og 9. námsár) í ensku, stærðfræði og náttúrufræði. 

Við lok annars og þriðja aldursstigs eru enn fremur lögð fyrir stöðluð, samræmd próf (e. 
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national tests) í þessum sömu greinum. Þessi próf eru notuð, ásamt mati kennaranna, til 

að ákvarða kunnáttustig hvers nemanda (Central Office of Information, e.d.).  

Við lok skyldunámsins, á 11. námsári, eru haldin samræmd lokapróf í öllum náms-

greinum skyldunámsins, bóklegum sem verklegum. Þessi próf ganga í daglegu tali undir 

skammstöfuninni GCSE (General Certificate of Secondary Education) (Department for 

Education and Skills, e.d.). Fyrir þessi próf eru gefnar einkunnir í bókstöfum frá A*–G 

(gefnar eru tvenns konar A einkunnir, A* og A). Nemendur velja strax við lok 9. námsárs 

í hvaða greinum þeir taka þessi próf. Þeim er í sjálfsvald sett hversu mörg GCSE próf 

þeir taka en þurfa próf upp á A*–C í að minnsta kosti fimm bóklegum greinum til að 

komast í bóklegt nám á tveimur síðustu árum framhaldsskólans sem leiðir til lokaprófs 

(A level) sem opnar aðgang að háskólanámi.  

Ýmislegt bendir til að breytingar á þessu kerfi kunni að vera framundan. Yfirvöld 

menntamála leggja nú aukna áherslu á einstaklingsmiðað nám (e. personalised learning) 

(Department for Children‚ Schools and Families, e.d.) en gera sér grein fyrir að það 

samrýmist illa samræmdum prófum sem allir taka á sama tíma úr sama efni. Þess vegna 

hefur færst líf í umræður um aukna hlutdeild kennara í lokamati og aukinn sveigjanleika 

prófakerfisins (Assessment reform group, e.d.). Slíkur sveigjanleiki gæti til dæmis verið 

fólginn í því að samræmd próf yrði áfram við lýði en nemendur tækju þau ekki allir á 

sama tíma heldur þegar kennarar þeirra ætla að þeir séu tilbúnir til þess (Baker, 2007). 

Anders Lysne rekur stefnur og strauma í þróun hugmynda um námsmat í Noregi, 

Svíþjóð og Danmörku í ítarlegri grein frá 2006 (Lysne, 2006). Lysne rekur meðal annars 

hvernig ólíkar hugmyndir og deilur um námsmat hafa sett svip á umræðu um skólamál í 

þessum löndum síðustu fjóra áratugina eða svo. Í samhengi þessarar rannsóknar er eink-

um athygliverð greining Lysne á togstreitu eða átökum milli ferns konar andstæðra hug-

mynda um námsmat og hlutverk þess í námi og kennslu ólíkra nemenda. Þessar and-

stæður fléttast saman á margvíslegan hátt enda þótt vel megi fjalla um þær hverja fyrir 

sig til glöggvunar.17 Í fyrsta lagi er um að ræða togstreitu milli leiðsagnarmats og loka-

mats. Í öðru lagi átök milli hugmynda um hópviðmiðað mat annars vegar og markvið-

miðað mat hins vegar. Þriðja togstreitan sem Lysne nefnir hefur staðið á milli þess sem 

kalla mætti formlegt mat annars vegar og óformlegt mat hins vegar. Að lokum nefnir 

                                                 
17 Fræðileg hugtök í þessari greiningu Lysne eru skýrð og rædd í köflum 4.3.5 og 4.3.6. 
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Lysne andstæður milli þess sem kalla mætti heildrænt mat annars vegar og greinabundið 

mat hins vegar.18 

Þrátt fyrir deilur um einstaka þætti námsmats í þeim löndum sem Lysne fjallar um í 

grein sinni má engu að síður greina nokkra sameiginlega meginstrauma í greiningu 

hans. Í fyrsta lagi má segja að í þessum þremur löndum hafi ráðandi hugmyndir um 

námsmat falið í sér almenna höfnun á hópviðmiðuðu mati, sér í lagi normaldreifðum 

einkunnastigum. Þar hefur í öðru lagi verið lögð töluverð áhersla á leiðsagnarhlutverk 

námsmats til viðbótar við lokamat þannig að bæði hlutverk námsmats séu viðurkennd. Í 

þriðja lagi er í þessum löndum sterk hefð fyrir óformlegu námsmati sem sett er fram á 

tiltölulega almennan hátt, með bókstöfum, á grófskiptum talnakvarða eða í formi um-

sagna.19 Í fjórða lagi má segja að hvað sem líður deilum um heildrænt námsmat í Sví-

þjóð á áttunda áratug síðustu aldar og aftur í Noregi á tíunda áratugnum hefur mikilvægi 

þess að meta alla þætti námskrárinnar verið viðurkennt, enda þótt velja þurfi mats-

aðferðir við hæfi, ekki síst óformlegar þar sem þær eiga við.  

Ýmislegt bendir til að breyttar áherslur liggi nú í loftinu í þessum löndum. Í Noregi 

og Danmörku hefur til dæmis verið ýtt úr vör umbótaáætlun stjórnvalda sem felur í sér 

heildarendurskoðun á grunn- og framhaldsskólum (Egelund, 2005; Egelund o.fl., 2006; 

Inga H. Andreassen, 2006; Nilsen o.fl., 2006). Baksvið umbótanna í báðum löndum er 

kunnuglegt: Vonbrigði með frammistöðu og árangur nemenda í alþjóðlegum saman-

burði, einkum í PISA-rannsókn OECD sem þykir gefa vísbendingar um að skólakerfi 

landanna sé ekki eins gott og það ætti að vera. Í báðum löndum hafa stjórnvöld brugðist 

við á svipaðan hátt: Með aukinni áherslu á samræmd opinber markmið og viðmið um 

árangur og aukinni áherslu á opinbert samræmt námsmat (sömu heimildir).  

Í Noregi gengur umbótaáætlun stjórnvalda undir nafninu Kunnskapsløftet (Þekk-

ingareflingin) (Kunnskapsdepartementet, e.d.). Umfangsmesti þáttur hennar er ný aðal-

námskrá sem tók gildi frá og með skólaárinu 2006–2007. Í henni eru sett skýrari hæfnis-

markmið (n. mål for kompetanse) en í eldri námskrá við lok 2., 4., 7. og 10. bekkjar 

grunnskóla og fyrir hvert ár í framhaldsskólanum. Markmiðin eru skýr og tiltaka greini-

                                                 
18 Með heildrænu mati er hér átt við heildarmat á þroska og hæfileikum nemenda. Þess konar mat var t.d. innleitt í 
Svíþjóð í aðalnámskrá sem gefin var út 1969. Þar var gert ráð fyrir mati á sex sviðum: Hugrænni færni og þekkingu 
(cognitive functions), verkfærni (manual functions), tilfinningaþroska (emotional functions), listrænum þroska 
(aesthetic functions), líkamsþroska (physical functions) og félagsfærni (social functions).  
19 Svonefndur Ørsted-einkunnakvarði sem lengi hefur verið notaður í dönskum skólum er undantekning frá hefðinni 
um grófskipta og tiltölulega einfalda einkunnakvarða. Ørsted-kvarðinn er tiltölulega flókinn og á honum er hægt að 
gefa einkunnir í mínustölum vegna þess að gefin eru refsistig fyrir röng svör. Þessi kvarði hefur reyndar verið 
umdeildur í Danmörku og gerðar að honum ýmsar atlögur en hann hefur engu að siður verið í gildi fram á þennan dag 
(Egelund o.fl., 2006; Lysne, 2006). 
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lega hvað nemendum er ætlað að kunna. Hins vegar hafa kennarar mikið svigrúm til að 

velja aðferðir og efni til að ná þeim. (Inga H. Andreassen, 2006; Kunnskapsdepartementet, 

e.d.; Nilsen o.fl., 2006). Annar veigamikill þáttur í umbótaáætluninni er samræmt gæða-

mat sem meðal annars felur í sér samræmd próf (n. nasjonale prøver). Árið 2007 voru slík 

próf lögð fyrir í norsku (lestri), stærðfræði og ensku (lestri)20 í 5. og 8. bekk 

(Utdanningsdirektoratet, 2007). 

Í Danmörku hafa umbótaáætlanir stjórnvalda verið í svipuðum farvegi. Þar hafa 

opinberar námskrár löngum verið sveigjanlegar. Þó gaf menntamálaráðuneytið lengi út 

leiðbeiningahefti fyrir hverja grein með yfirmarkmiðum og leiðbeiningum til kennara 

um starfshætti. Egelund (2005) telur þó að ekki hafi verið um eiginlega ríkisnámskrá að 

ræða þar sem ítarleg fyrirmæli voru gefin um árgangabundin markmið og stafshætti. 

Þetta er nú að breytast. Með breytingu á lögum um grunnskólann árið 2003 var kveðið á 

um að sett skyldu samræmd markmið (d. nationale mål) fyrir allar kennslugreinar og 

viðfangsefni (d. fag og emner) grunnskólans (d. folkeskolen) (Egelund, 2005; Egelund 

o.fl., 2006). Í samræmi við þetta hefur menntamálaráðuneytið gefið út samræmd markmið 

fyrir 42 kennslugreinar og viðfangsefni grunnskólans í 25 heftum. Ráðneytið hefur enn 

fremur gefið út leiðbeiningaefni (d. inspirationsmateriale) til sveitarfélaga og skóla um 

framkvæmd námskrárinnar (Undervisningsministeriet, e.d.).  

Danska grunnskólanum hefur lengi lokið með formlegu lokaprófi (d. folkeskolens 

afsluttende prøver). Fram til 2007 höfðu nemendur val um hvort þeir tóku þetta próf eða 

ekki en flestir gerðu það þó, t.d. 95% árgangsins 2003 (Egelund, 2005). Frá 2007 hafa 

samræmd próf (d. nationale test) verið innleidd í áföngum í danska grunnskólann. Þessi 

próf eru skyldupróf en hægt er að sækja um undanþágu frá að taka þau eða frávik (t.d. 

lengri próftíma) fyrir nemendur með sérstakar þarfir. Skólaárið 2007–2008 eru próf í  

▪ dönsku/lestri í 2., 4., 6. og 8. bekk, 

▪ stærðfræði í 3. og 6. bekk, 

▪ eðlisfræði/efnafræði í 8. bekk (Skolestyrelsen, 2008).  

Prófin eru rafræn og tekin með aðstoð tölvu og hver próftaki byrjar á að svara inn-

gangsspurningum sem eiga að laga prófið að kunnáttustigi hans. Eftir að prófin hafa 

verið lögð geta skólar sótt um aðgang að þeim til eigin nota í sama bekk og næsta bekk 

á undan og eftir (sama heimild). Kennarar fá niðurstöður prófanna í hendur og mennta-

málaráðuneytið hefur gefið út viðmið um kunnáttu sem niðurstöður prófanna eru bornar 
                                                 
20 Lesing på norsk, rekning og lesing på engelsk.  
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saman við. Prófunum fylgja leiðbeiningar til kennara um hvernig hægt er að nýta niður-

stöðurnar og efni sem þeir geta notað við eigin námsmat. Niðurstöður þessara prófa má 

ekki nota til að raða nemendum eða bera þá saman en heildarniðurstöður á landsvísu á 

að gefa út.  

Í Svíþjóð er löng hefð fyrir aðalnámskrá fyrir skyldunámsstigið. Þessi námskrá er 

tiltölulega almenn og sveigjanleg og kennarar hafa mikið sjálfræði um framkvæmd 

hennar. Markmið námsgreina eru tvenns konar: Markmið til að keppa að og markmið 

sem ber að ná (Alexandersson og Engstrom, 2006). Í Svíþjóð starfar nokkurs konar 

skólaskrifstofa ríkisins, Skolverket (Skolverket, e.d.-a). Hún þessi fjallar um skólamál á 

öllum skólastigum og hefur meðal annars það hlutverk að sjá um framkvæmd námskrár-

innar, samræmd próf og gæðamál almennt í skólakerfinu. Nýmæli í starfi skólaskrif-

stofunnar eru úttektir á skólum sem hófust 2003 en auk þess þurfa sveitarfélög að skila 

matsskýrslum til stofnunarinnar (sama heimild). 

Í Svíþjóð eru haldin samræmd próf (s. nationella prov) í ensku, sænsku og stærð-

fræði í 5. bekk og við lok skyldunámsins, í 9. bekk. Áformað er að bæta við skyldu-

prófum í stærðfræði, sænsku og sænsku fyrir innflytjendur (s. svenska som andraspråk) 

vorið 2009. Prófin í 5. bekk eru valfrjáls af hálfu ríkisins en einstök sveitarfélög geta 

ákveðið að gera þau að skyldu. Í 9. bekk eru prófin hins vegar skyldupróf. Skólaskrif-

stofa ríkisins safnar upplýsingum um árangur á 5. bekkjarprófinu frá úrtaki skóla en frá 

öllum skólum í 9. bekk (Skolverket, e.d.-b). Markmið þessarar upplýsingasöfnunar er að 

afla gagna um heildarframmistöðu í skólakerfinu, t.d. hversu hátt hlutfall nemenda á 

landsvísu nær tilteknu lágmarki. Slíkar upplýsingar eru gerðar opinberar en niðurstöður 

prófanna eru ekki notaðar til að bera saman einstaka skóla eða skólahverfi.  

Skólar hafa einnig aðgang að prófabanka með greiningarprófum í ýmsum greinum 

fyrir mismunandi aldur. Af hálfu skólaskrifstofunnar er lögð áhersla á að með sam-

ræmdum prófum sé aldrei hægt að prófa öll markmið og þess vegna sé aldrei hægt að 

líta á slík próf, ein og sér, sem lokadóm um heildarárangur nemenda. Þess vegna er hlut-

verk og ábyrgð kennara í námsmati skólanna mikil. Kennurum ber að meta það sem 

samræmdu prófin meta ekki og tekið er fram að þau geti einungis orðið hluti af þeirri 

heildarmynd sem kennurum ber að draga upp við mat á árangri nemenda (Skolverket, 

2006).  
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2.3 Umdeildar leiðir að viðurkenndum markmiðum 

Enda þótt flestir fallist á mikilvægi þess að vinna stöðugt að bættum árangri í skóla-

kerfinu er áhersla stjórnvalda á samræmda námskrá, samræmd próf og ábyrgðarskyldu 

umdeild. Margir líta á samfléttun þessara þriggja þátta sem leið til að bæta skólastarf. 

Með því að skilgreina nógu nákvæmlega markmið um inntak náms og viðmið um 

árangur nemenda megi bæta árangur, tryggja jöfnuð, sjá til þess að allir nemendur hljóti 

sambærilega menntun og meta afrakstur hennar á sambærilegan hátt. Til að meta árang-

ur skólanna á að nota opinber, stöðluð próf, samin í samræmi við próffræðilegar kröfur 

um réttmæti og áreiðanleika, bera niðurstöðurnar saman við markmið og viðmið og 

krefja skóla og kennara reikningsskila gagnvart því hvort árangurinn er sá sem ætlast er 

til. Með því á að finna skóla, kennara og stjórnendur sem skila lélegum árangri, umbuna 

fyrir góðan árangur en beita að sama skapi viðurlögum fyrir slakan árangur. Einnig á að 

styrkja sjálfsmynd skóla sem ná góðum árangri og auka um leið væntingar og kröfur til, 

nemenda, kennara og stjórnenda um að bæta sig (Abrams og Madaus, 2003; Department 

for Education and Skills, 2005b; Gandal og McGiffert, 2003; Gandal og Vranek, 2001; 

Hanushek og Raymond, 2002; Hess, 2003; Santrock, 2004; Scherer, 2001; U. S. 

Department of Education, e.d.). 

Margir draga þó þessa skilvirkni þessara leiða í efa. Í byrjun 10. áratugar síðustu 

aldar hélt Shepard (1991) því fram að tilraunir bandarískra stjórnvalda til að bæta al-

menna menntun með stöðluðum samræmdum prófum hefðu mistekist. Hún vitnaði til 

gagnrýni þekktrar skýrslu um bandarískt menntakerfi A Nation at Risk (Þjóð í hættu) á 

próf til að meta lágmarkshæfni. Í skýrslunni var varað við því að sú lágmarksfærni sem 

prófin krefðust yrði takmarkið við undirbúning þeirra en við það drægi úr kröfum til 

nemenda og gæðum menntunar (A Nation at risk: The imperative for educational 

reform, 1983).  

Á fyrsta áratug nýrrar aldar hafa bandarískir fræðimenn uppi svipaða gagnrýni. 

Hana byggja þeir á rannsóknum sem benda til að með einhliða hagsmunatengdri 

ábyrgðarskyldu, sem fylgt er eftir með námskrárstöðlum og samræmdum prófum, hafi 

ekki náðst metnaðarfull markmið stjórnvalda um menntun fyrir öll börn. Þvert á móti 

benda rannsakendur á vaxandi vísbendingar um aukið brottfall úr skólum, þverrandi 

námsáhuga og fleiri aðgreinandi sérúrræði fyrir nemendur sem standa höllum fæti í 

námi og nemendur úr þjóðfélagshópum sem standa illa að vígi félagslega og efnahags-

lega (Amrein og Berliner, 2003; Darling-Hammond, 1997, 2004; Elmore, 2003; 

Wheelock, 2003). Hér á landi hefur Inga Þóra Geirlaugsdóttir (2007) rannsakað hvernig 
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samræmd próf koma við nemendur í námsvanda. Hún komst að þeirri niðurstöðu að 

samræmdu prófin mismuni þessum nemendum og samrýmist ekki markmiðum stjórn-

valda um einstaklingsmiðað nám.  

Í úttekt á árangri þessara aðferða við menntaumbætur í Bandaríkjunum síðustu 50 

árin kemst Linn (2000) að þeirri niðurstöðu að engin skýr svör fáist við þeirri spurningu 

hvort þær hafi bætt menntun og telur raunar fátt styðja fullyrðingar um það. Linn segir 

enn fremur að opinbert prófakerfi geti í sjálfu sér verið gagnlegt til að fylgjast með 

árangri í skólakerfinu en það tapi gagnsemi sinni og trúverðugleika þegar það sé gert að 

hluta af hagsmunatengdri ábyrgðarskyldu. Undir þeim kringumstæðum verði trúverðug-

leiki prófanna sem mælitækis að engu vegna neikvæðra áhrifa ábyrgðarskyldunnar.  

Fleiri fræðimenn benda á að stjórnsýsluábyrgð, ein og sér, bæti ekki árangur nem-

enda. Áhrif hennar hljóti að vera komin undir því að kennarar skilji út á hvað ábyrgðar-

skyldan gengur, lesi rétt úr prófunum og bregðist við niðurstöðum þeirra í kennslunni. 

Með öðrum orðum þá sé kennarinn og starf hans sá hlekkur sem tengir saman niður-

stöður prófanna og árangur nemenda. Því hljóti áhrif ábyrgðarskyldunnar á það sem 

raunverulega gerist í kennslustofunum að vera komin undir árangursríkri starfsþróun 

kennara. Með þetta í huga rannsökuðu Berry og samstarfsfólk hans tengsl opinberrar 

ábyrgðarskyldu og starfsþróunar kennara í 24 skólum í sex fylkjum í sunnanverðum 

Bandaríkjunum (Berry o.fl., 2003).21 Rannsóknin var eigindleg og byggð á viðtölum við 

250 kennara, skólastjóra og umsjónarmenn starfsþróunar, ásamt skoðun á skjölum sem 

tengdust skipulagi starfsþróunar í skólunum. Skólunum 24 var skipt í þrjá flokka eftir 

árangri nemenda á samræmdum prófum viðkomandi fylkja. Í stuttu máli sýndu niður-

stöður Berry og félaga ekki þau tengsl milli ábyrgðarskyldu og starfsþróunar sem þau 

gerðu ráð fyrir að finna. Tengslin virtust óljós og fá dæmi sáust um að ábyrgðarskyldan 

hefði leitt til skilvirkrar starfsþróunar eins og fræðimenn skilgreina hana. Þar að auki 

stóð skilvirkni starfsþróunarinnar í öfugu hlutfalli við árangur skólanna. Því slakari sem 

hann var þeim mun minna var um öfluga starfsþróun. Varla þarf að taka fram að skól-

arnir sem skiluðu slökustum árangri nemenda voru þeir sem höfðu úr minnstum björg-

um að moða og þjónuðu í samfélögum þar sem efnahagur var bágborinn og efnahagsleg 

og félagsleg staða foreldra einnig. 

Rannsókn Henry og Opfer (2003) byggði á sömu forsendum um tengsl ábyrgðar-

skyldu og starfsþróunar og rannsókn Berry og félaga og var gerð í sömu fylkjum. Rann-

                                                 
21 Fylkin voru: Georgia, Kentucky, Missisippi, Norður-Carolina, Suður-Carolina og Tennessee. 
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sóknin var spurningalistakönnun og náði til kennara í 24 grunnskólum (elementary 

schools). Niðurstöðurnar voru í stórum dráttum svipaðar. Rannsóknin sýndi ekki fram á 

nein tengsl milli eflingar ábyrgðarskyldu í fylkjunum sex og skilvirkari starfsþróunar 

kennara. Enginn einn þáttur ábyrgðarskyldunnar virtist öðrum fremur kalla á þau við-

brögð sem spurt var um í rannsókninni. Þó reyndist marktæk fylgni milli starfsþróunar 

annars vegar og viðurlaga og umbunar sem fylgdu ábyrgðarskyldunni hins vegar. Viður-

lög virtust draga úr gæðum starfsþróunar en umbun virtist heldur auka þau. Þetta er í 

raun og veru sama niðurstaða og hjá Berry og félögum sem fundu að skilvirkni starfs-

þróunarinnar stóð í öfugu hlutfalli við árangur skólanna. 

Gagnrýni á samræmd próf byggist ekki síst á því að þau hafi áhrif á inntak nám-

skrár, kennslu og nám. Resnick og Resnick (1992) benda á að rökrétta leiðin í kennslu 

sé að kennarar búi til eða velji próf og annað námsmat í samræmi við kennsluna. Þegar 

prófin eru ekki lengur á forræði kennara er sá möguleiki ekki lengur fyrir hendi og þá 

liggur beinast við að snúa dæminu við og miða kennsluna við prófin. Slík stýringaráhrif 

einkennast af því sem fræðimenn kalla afturvirkni eða afturvirk áhrif (Dysthe, 2004; Rea-

Dickins og Scott, 2007).22 Afturvirkni getur haft ýmiss konar áhrif: Greinar sem prófað 

er úr fá forgang og aukna athygli fram yfir aðrar námsgreinar. Enn fremur kemur aftur-

virkni fram í tilhneigingu til að kenna undir prófin með ýmsum hætti til að stuðla að 

betri árangri. Það er hægt að gera með því að miða kennslu og viðfangsefni nemenda 

við námsefni eða inntaksþætti sem kennarar telja sig vita að prófað sé úr en leggja að 

sama skapi minni áherslu á það sem vitað er, eða talið, að ekki sé prófað úr. 

Hér á landi komust Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson (2006) að 

svipaðri niðurstöðu í rannsókn á afstöðu 19 grunnskólakennara á unglingastigi til sam-

ræmda íslenskuprófsins í 10. bekk.23 Meirihluti svarenda í rannsókninni taldi prófin 

stýra kennslunni umtalsvert, allt niður í 8. bekk, þannig að forgangsröðun efnisþátta í 

kennslu tæki mið af prófinu fremur en Aðalnámskrá grunnskóla og því sem nemendum 

kæmi best að læra. Sem dæmi um þetta nefndu svarendur mikla áherslu á málfræði og 

stafsetningarkennslu sem þeir töldu prófið kalla á en drægi tíma frá öðrum mikilvægum 

námsþáttum á borð við framsögn og tjáningu. Einnig töldu kennararnir að prófin hefðu 

afgerandi áhrif á val á námsefni sem tæki mið af framangreindri áherslu á málfræði-

kennslu.  

                                                 
22 Ýmist eru notuð hugtökin „wash-back effect“ (Dysthe, 2004) eða „backwash effect“ (Rea-Dickins og Scott, 2007). 
23 Rannsóknin var byggð á rýnihópaviðtölum við ellefu kennara á höfuðborgarsvæðinu og símaviðtölum við átta 
kennara á landsbyggðinni. 



 

 26 

Margir fræðimenn benda á að samræmd, skrifleg próf, t.d. fjölvalspróf, sem hafa að 

markmiði megindlegar mælingar á námskrárstöðlum henti betur til að mæla suma þætti 

árangurs en aðra.Ýmsir færa rök fyrir því að próf af þessu tagi henti fremur til að mæla 

árangur á sviði einfaldrar hugsunar, þekkingar og skilnings en margt af því sem er kjarn-

inn í gagnrýnni og krefjandi hugsun. Þar má nefna hæfileikann til að greina viðfangsefni 

og kafa í þau af dýpt, leita bestu lausna á viðfangsefnum þar sem mörg svör koma til 

greina, öðlast yfirsýn yfir flókin viðfangsefni og ná valdi á að greina flókin tengsl 

(Anderson o.fl., 2001). Í afturvirkni námsmats af þessu tagi felst sú hætta að það dragi úr 

viðleitni til að breyta kennsluháttum sem fela í sér annars konar sýn á árangur og kalla á 

annars konar námsmat (Dysthe, 2004; Kohn, 1999; Linn, 2000; Linn og Miller, 2005; 

Rea-Dickins og Scott, 2007; Resnick og Resnick, 1992; Shepard, 1991, 2000). 

Þeir sem gagnrýna stöðluð, samræmd og hagsmunatengd próf hafna því ekki að 

setja námskrárstaðla og gera metnaðarfullar kröfur um árangur. Þeir benda þó á að 

miklu skipti hvers eðlis námskrárstaðlar séu og hvernig árangur samkvæmt þeim sé 

metinn. Til þess að geta orðið vegvísir til framsækinnar kennslu verði námskrárstaðlar 

að fela í sér verðug viðfangsefni fyrir nemendur og árangur þeirra verði að meta með 

fjölbreyttum aðferðum. Þeir benda enn fremur á mikilvægi þess að kalla kennara til 

ábyrgðar fyrir gæðum kennslu ekki síður en meðaltalsárangri nemenda sem mælist á 

prófum. Slíkar kröfur sé þó gagnslítið að gera nema veita kennurum um leið stuðning 

við að uppfylla þær (Darling-Hammond, 2004; Elmore, 2003; Stigler og Hiebert, 1997). 

Í þessu sambandi færir Schmoker (1999) rök fyrir því að ekki sé sjálfgefið að saka 

samræmd próf sem slík um þá neikvæðu kennsluhætti sem við þau eru tengd heldur 

túlkun kennara sjálfra á því á hvers konar kennslutilhögun prófin kalli. Schmoker heldur 

því fram, og vitnar til allmargra rannsókna máli sínu til stuðnings, að vönduð kennsla 

sem miðar að virku námi þar sem fjölbreytt viðfangsefni krefja nemendur um rök-

hugsun, djúpan skilning á viðfangsefnum, ígrundun og lausnaleit sé þrátt fyrir allt besti 

undirbúningurinn undir samræmd próf.  

Í úttekt á mismunandi framkvæmd ábyrgðarskyldu í nokkrum fylkjum Banda-

ríkjanna sýnir Darling-Hammond (2004) fram á hvernig árangur nemenda batnaði þar 

sem stjórnvöld byggðu umbótaviðleitni sína á víðsýnum hugmyndum um ábyrgðar-

skyldu, lögðu rækt við starfsþróun kennara, studdu við skólaþróun og byggðu upp 

námsmatskerfi sem driffjöður námskrárþróunar og bættrar kennslu. Í sömu rannsókn 

sýndi Darling-Hammond fram á neikvæðar afleiðingar af einhliða, hagsmunatengdri 

ábyrgðarskyldu innan annarra fylkja sem jók fyrst og fremst vanda þeirra sem stóðu 
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höllum fæti. Þar áttu einkum í hlut nemendur sem látnir voru endurtaka bekki og nem-

endur úr minnihlutahópum sem stóðu félagslega illa að vígi, s.s. svartir nemendur og 

nemendur af rómönskum uppruna (e. latinos) (sjá einnig Amrein og Berliner, 2003). 

Darling-Hammond og Shepard halda því fram að seinkun nemenda í námi hafi skaðleg 

áhrif á námsárangur, veiki sjálfsmynd, hafi slæm áhrif á viðhorf til náms og auki líkur á 

brottfalli (Darling-Hammond, 1997, 2004; Shepard, 1991). Þær telja að með seinkun í 

námi og öðrum aðgreinandi sérúrræðum sé vandinn einhliða gerður að námsvanda nem-

andans fremur en kennsluvanda skólans og þær benda á tilgangsleysi þess að láta nem-

endur endurtaka nám sem hentar þeim ekki. Það að láta nemendur sitja eftir og endur-

taka bekki, segir Darling-Hammond, „er hrossalækning, upprunnin í verksmiðjumódeli 

af skólastarfi frá fyrstu árum 20. aldarinnar. Samkvæmt því var litið á skólagönguna 

sem röð af aðgerðum sem barnið þurfti að ganga í gegnum þar sem það barst eftir færi-

bandinu frá 1.–12. bekk. Ef einhver af aðgerðunum bar ekki tilætlaðan árangur þurfti að 

endurtaka hana þangað til barnið hafði hlotið fullnægjandi meðhöndlun“ (Darling-

Hammond, 2004, bls. 1054–1055).24 

Niðurstaða Darling-Hammond er sú að tilgangur ábyrgðarskyldu hljóti að vera sá 

að bæta nám nemenda en ekki að stimpla þá með niðurstöðum prófa. Próf veiti vissu-

lega gagnlegar upplýsingar en það sé ekki jafnaðarmerki milli prófa og ábyrgðarskyldu 

og ekki rökrétt að greina námskrárstaðla og ábyrgðarskyldu frá þáttum sem varða 

kennslu, námsmat, skipulag skóla og fjárveitingar til menntunar. „Ábyrgðarskyldu er 

því aðeins framfylgt að til staðar séu aðferðir til að túlka slíkar upplýsingar og bregðast 

við þeim á menntandi og árangursríkan hátt“ (Darling-Hammond, 2004, bls. 1081).25  

Gagnrýnendur samræmdra prófa hafna ekki opinberu námsmati og telja það geta átt 

rétt á sér við hlið mats sem er á ábyrgð skólanna sjálfra (Ainscow o.fl., 2006; Popham, 

2001, 2003; Santrock, 2004; Schmoker, 1999; Shepard, 2000). Schmoker (sama rit) 

bendir til dæmis á þá möguleika sem tölvuvædd próf skapi á að safna upplýsingum um 

veikar og sterkar hliðar nemenda sem liggi fyrir jafnskjótt og prófi lýkur.  

Margir rannsakendur á sviði skólaþróunar vara einnig við því að líta framhjá kenn-

urum sem sérfræðingum í þroska barna og kennslufræðum en ætla þeim þess í stað að 

                                                 
24 The notion of holding students back is a crude remedy for educational problems derived from the factory assembly 
line model of schooling developed during the early years of the twentieth century: The assumption was that a 
sequenced set of procedures would be implemented as a child moved along the conveyor belt from 1st to 12th grade. If 
a particular set of procedures didn’t “take“ the procedures should be repeated until the child was properly 
“processed“. 
25 Accountability occurs only when a useful set of processes exists for interpreting and acting on the information in 
educationally productive ways. 
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kenna samkvæmt stöðlum sem ákveðnir hafa verið utan áhrifasviðs þeirra; ná markmið-

um sem þeir hafa ekki átt þátt í að setja og búa nemendur undir próf sem unnin hafa 

verið utan skólanna í litlu samhengi við kennsluna. Þeir telja að lykillinn að umbótum sé 

að efla í skólum innri skilyrði á borð við forystu, frumkvæði, sjálfsvald (e. empower-

ment), skuldbindingu og samvirka fagmennsku þeirra sem þar starfa (Elmore, 2003). 

Rannsóknir á þessu sviði beinast meðal annars að mikilvægi fagmennsku (A. 

Hargreaves, 2000; D. H. Hargreaves, 1994, 1998a), dreifðri forystu (Bennett, Wise, 

Woods og Harvey, 2003) eða áhrifaforystu26 (Sergiovanni, 2001), forystu kennara 

(Lambert, 2003; Lieberman og Friedrich, 2007; Muijs og Harris, 2003) og samhengi 

forystu og námsárangurs nemenda (Leithwood, Louis, Anderson og Wahlstrom, 2004). 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gefið lýst viðleitni í nokkrum löndum til að bæta árangur 

menntakerfisins með ákveðinni tegund af ábyrgðarskyldu. Hún felst í stuttu máli í að 

skilgreina nákvæmlega opinber, samræmd kunnáttumarkmið, ásamt kröfum um tiltekinn 

árangur nemenda; nota stöðluð, samræmd próf til að mæla árangur nemenda; gera 

skólana ábyrga fyrir því að hann náist og beita umbun og jafnvel viðurlögum sem hvata 

til að það gerist. Í þessari mynd af námi og kennslu eru nokkrir megindrættir áberandi. 

Sá fyrsti er námskrárstaðlar sem fela í sér kunnáttumarkmið og viðmið sem stjórnvöld 

setja og eiga að tryggja samræmdan árangur nemenda í krafti þess að kennarar og skólar 

standi sig. Þetta er vel þekkt líkan af hinni „þríeinu“ námskrá sem sett er saman úr 

opinberri eða áformaðri námskrá, virkri námskrá og þeirri námskrá sem nemendur 

tileinka sér (sjá t.d. Mullis o.fl., 2007).27 Ábyrgðarskyldan sem einkum er byggð á 

samræmdum, hagsmunatengdum prófum til að mæla árangur nemenda og bera saman 

við viðmiðin á að tryggja að virka námskráin sé í samræmi við fyrirmæli og kröfur 

hinnar tilætluðu. Vandinn við þessa hugmynd er einkum sá að hið beina samband sem 

menn ætla að sé milli námskrárþáttanna er ekki til staðar. Hvorki framkvæmdin né 

árangur nemenda verður samkvæmt áformuðu námskránni. Ástæðan er ekki síst sú að 

litið er framhjá þeim sem framkvæmdin veltur á; kennurum sjálfum og hugmyndum 

þeirra, kunnáttu og færni. Einnig er litið fram hjá þeim innri skilyrðum sem verða að 

                                                 
26 Í skýrslu Bennetts o.fl. er notað hugtakið „distributed leadership“ sem er mjög ofarlega á baugi um þessar mundir. 
Það minnir mjög á það sem sumir fræðimenn kalla „transformative / transformational leadership“ (sjá t.d. 
Sergiovanni, 2001) og þýða má sem áhrifaforystu.  
27 Ensku hugtökin sem hér eru lögð til grundvallar eru: „Intended“, „implemented“ og „attained“ eða „achieved 
curriculum“. 
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vera til staðar í skólum til að hlúa að fagmennsku kennara og starfsþróun og loks þeim 

ytri skilyrðum sem stjórnvöld ráða um kennaramenntun, fjárveitingar og bjargir og 

stuðning við þróun skóla (Darling-Hammond, 2004; Elmore, 2003). Fræðimenn hafa 

lengi haldið því fram að hæpið væri að reiða sig á þetta beina samband. Árið 1989 birti 

McLaughlin til dæmis niðurstöður sínar af athugun á skýrslum bandarísku RAND–

stofnunarinnar28 um árangur 293 þróunarverkefna í 18 fylkjum sem fjármögnuð höfðu verið 

af alríkisstjórninni á árunum 1973–1978 (McLaughlin, 1989).29 McLaughlin kemst meðal 

annars að eftirfarandi niðurstöðu (bls. 12):  

Ein af þeim niðurstöðum „Change agent“ rannsóknarinnar sem nánast er orðin alkunna er 

að það er ákaflega erfitt að ætla að láta stefnu breyta starfsháttum, einkum stefnu eins 

stjórnsýslustigs um annað. Þvert ofan í þau beinu tengsl sem menn hafa gefið sér að væru 

milli stefnu og framkvæmdar leiddi rannsóknin í ljós að eðli, umfang og hraði breytinga á 

hverjum stað ræðst fyrst og fremst af staðbundnum þáttum sem eru að mestu leyti utan 

seilingar þeirra stjórnvalda sem móta stefnuna.30 

                                                 
28 Um þessa stofnun má m.a. fræðast á vefslóðinni http://www.rand.org/. 
29 Rannsókn þessi var nefnd „The RAND change agent study“. 
30 A general finding of the Change Agent study that has become almost a truism is that it is exceedingly difficult for 
policy to change practice, especially across levels of government. Contrary to the 1:1 relationship assumed to exist 
between policy and practice, the Change Agent study demonstrated that the nature, amount, and pace of change at the 
local level was a product of local factors that were largely beyond the control of higher-level policymakers. 
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3. AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA OG SAMRÆMD PRÓF 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir íslenskum aðstæðum. Kaflinn skiptist í þrennt. Í fyrsta 

hluta hans er fjallað almennt um meginmarkmið Laga um grunnskóla og Aðalnámskrár 

grunnskóla 1999. Þá er fjallað um samræmd próf, forsendur þeirra, tilgang og fram-

kvæmd hér á landi og prófin sett í samhengi við rannsóknir og fræðilega umræðu um 

ábyrgðarskyldu og skólaþróun. Að endingu er fjallað um þau ákvæði Aðalnámskrár 

grunnskóla 1999 sem tengjast þeim þáttum virku námskrárinnar í náttúrufræði og ís-

lensku sem greint er frá í niðurstöðunum. Þessi ákvæði er að finna í almennum hluta 

námskrárinnar og í námskrám hvorrar greinar fyrir sig. 

3.1 Lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Íslenski grunnskólinn starfar samkvæmt lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995) og Aðalnámskrá grunnskóla 1999.31 Samkvæmt 2. grein laganna er það hlut-

verk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðis-

þjóðfélagi. Skólinn á að temja nemendum víðsýni og umburðarlyndi og efla skilning 

þeirra á kjörum og umhverfi fólks og íslensku þjóðfélagi. Samkvæmt sömu grein skal 

grunnskólinn enn fremur  

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins … veita nemendum tækifæri 

til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni 

til menntunar og þroska … leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra.  

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 1999 er markmiðsgrein grunnskóla-

laganna áréttuð. Þar er hlutverk grunnskólans kristallað í orðunum „formleg fræðsla“ 

ásamt „félagslegri mótun … í náinni samvinnu við heimilin“ (Menntamálaráðuneytið, 

1999a, bls. 14). Enn fremur er lögð áhersla á þá skyldu grunnskólans að bjóða fram 

metnaðarfull námstækifæri þar sem komið er til móts við sérstöðu einstaklinga og 

„byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun og 

þjálfun til að takast á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi, fjöl-

skyldulífi og félagslífi“ (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls 17). Í námskránni er enn 

                                                 
31 Aðalnámskráin frá 1999 er í gildi allt til 2010 en þá eiga nýjar námskrár sem gefnar voru út á árunum 2006 og 2007 
að vera komnar að fullu til framkvæmda (Menntamálaráðuneytið, e.d.). Rannsóknin miðast þó við á útgáfu 
Aðalnámskrárinnar sem var í gildi þegar hún var gerð.  
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fremur ítrekað að almenn uppeldis- og menntunarmarkmið grunnskólans nái ekki fram 

að ganga nema í allri kennslu í öllum námsgreinum sé stuðlað að því að ná „þeim mark-

miðum sem ganga eins og rauður þráður gegnum allt skólastarf en eru ekki flokkuð 

undir einstakar námsgreinar eða námssvið“ (sama rit, bls. 18–19). 

Umræðan í bakgrunni nýju námskrárinnar var lík þeirri erlendu umræðu sem rakin 

er í kafla 2.2. Hún var þó allmörgum árum fyrr á ferðinni en á hinum Norðurlöndunum 

og virðist frekar hafa tekið mið af breskum og bandarískum viðhorfum en skandinav-

ískum. Í Skýrslu nefndar um mótun menntastefnu, sem út kom 1994, komst nefndin að 

þeirri niðurstöðu að námsmarkmið í Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 væru ekki nógu 

skýr. Nefndin taldi nauðsynlegt að setja nýja námskrá þar sem „námsmarkmið einstakra 

greina og námsþátta verði skilgreind eins og kostur er“ og kveðið skýrt á um lágmarks-

kunnáttu og færni sem flestir nemendur ættu að hafa náð í 4. og 7. bekk og við lok 

grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 31). Nefndin lagði enn fremur til að 

tekin yrðu upp samræmd próf í íslensku og stærðfræði í 4. bekk; í íslensku, stærðfræði 

og ensku í 7. bekk og í a.m.k. fjórum greinum við lok grunnskóla. Í skýrslunni er einnig 

töluvert fjallað um ábyrgðarskyldu í samhengi við ítarlega markmiðssetningu og aukið 

eftirlit af hálfu stjórnvalda, í formi samræmdra prófa, sem leið til að auka gæði skóla-

starfs og tryggja öllum börnum í landinu sambærilega menntun. Svipuð sýn kom fram í 

skólastefnu menntamálaráðuneytisins Enn betri skóla: Þeirra réttur – okkar skylda 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Í samræmi við þetta var Aðalnámskrá grunnskóla 1999 með öðru sniði en sú sem 

hún leysti af hólmi. Námskráin er í 12 heftum, samtals rúmlega 900 blaðsíður, en í 

nokkru minna broti en námskráin frá 1989. Markmið námsgreina eru þrenns konar: 

Lokamarkmið sem skilgreina árangur við lok grunnskóla; áfangamarkmið, sem skil-

greina afrakstur námsins við lok 4. og 7. bekkjar og loks þrepamarkmið fyrir hvert ár 

grunnskólans. Þau eru skilgreind sem safn markmiða og viðfangsefna sem eiga að varða 

leiðina að áfangamarkmiðunum (Menntamálaráðuneytið, 1999a). Í almenna hluta nám-

skrárinnar er tekið fram að gengið sé út frá því „að þorri nemenda eigi að geta náð flest-

um markmiðum námskrárinnar á sama tíma“ (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 21). 

Jafnframt eru í námskránni gerðar kröfur til kennara og skóla um einstaklingsmiðað 

nám sem einkennist af einstaklingsmiðun og sveigjanleika í kennsluháttum, viðfangs-

efnum nemenda og námsmati.  
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3.2 Samræmd próf í íslenskum grunnskólum 

Það prófafyrirkomulag sem nú gengur almennt undir nafninu „samræmdu prófin“ hér á 

landi var tekið upp 1977. Samræmd próf í íslenskum skólum eiga sér þó miklu lengri 

sögu. Í þessum kafla er einungis stiklað á örfáum þáttum þessarar forsögu en að öðru 

leyti vísað til ítarlegrar samantektar Ólafs J. Proppé um efnið (Ólafur J. Proppé, 1983). 

Ólafur telur að strax með ákvæðum fræðslulaganna 1907 um árleg vorpróf fyrir öll 

níu til fjórtán ára börn hafi verið lagður grunnur að námsmatshefð sem verið hefur 

ríkjandi í íslenskum skólum síðan. Þessi próf voru nefnd árspróf fyrir níu til þrettán ára 

börn en fjórtán ára börn tóku svo nefnt fullnaðarpróf. Umræður – og deilur – um sam-

ræmd próf hófust strax á öðrum áratug 20. aldar og minntu þá strax töluvert á deilur 

nútímans um þessa gerð námsmats. Segja má að helstu boðberar skriflegra prófa og 

vísindalegra mælinga við námsmat hafi verið Magnús Helgason, Steingrímur Arason og 

Guðmundur Finnbogason (Ólafur J. Proppé, 1999). Ólafur rekur hugmyndir þessara 

skólamanna að miklu leyti til Bandaríkjanna þar sem bylgja mælingafræði reis hátt um 

þær mundir. Steingrímur Arason hafði til dæmis numið við Columbía-kennaraháskólann 

í New York og verið þar nemandi Edward L. Thorndike sem yfirleitt er talinn meðal 

helstu brautryðjenda mælingafræðinnar (sama rit, bls. 65). Í grein um skrifleg próf sem 

Steingrímur skrifaði í Skólablaðið 1922 vonast hann til að  

sá tími komi, að yfirstjórn fræðslumálanna semji eða láti semja prófmælikvarða, er sam-

eiginlegir sjeu fyrir alt landið. Sendi þá svo í lokuðum umslögum til allra skóla og fræðslu-

nefnda, og sjeu þau opnuð morguninn sem prófið byrjar. ... Þá fyrst gætu próf og einkunnir 

fengið verulega þýðingu. Yrði þetta hvöt fyrir nemendur og kennara og gæti þá afskekti 

kennarinn fengið maklega sæmd fyrir vel unnið starf (Steingrímur Arason, 1922, bls. 3). 

Margir tóku hugmyndum Steingríms fagnandi en þær voru engu að síður umdeildar.  

Til dæmis gagnrýndi Sigurður Nordal prófessor þær harkalega í erindi sem hann flutti á 

kennaraþingi í Reykjavik, og víðar, sumarið 1926 og birti árið eftir í tímaritinu Vöku, 

nokkuð aukið. Sigurður gagnrýnir mælingafræðina og bendir á að sumt verði aldrei 

mælt á mælikvarða tölvísinnar og að það sem ekki verði mælt kunni engu að síður að 

vera meðal þess verðmætasta í tilverunni. Síðan segir hann:  

Og ekki veit ég annan sorglegra vott grunnfærrar hugsunar en þegar Íslendingar, sem lítt 

hafa verið að heiman búnir og því fengið glýju í augun af erlendri skólagöngu, setjast á 

dæmistól yfir íslenzkri þjóðmenningu með erlendan mælikvarða í höndum (Sigurður 

Nordal, 1927, bls. 61). 

Hvað sem þessum deilum leið var samræmdum prófum komið á 1929. Það ár voru 

lögð fyrir próf í stafsetningu, skrift og reikningi í öllum barnaskólum landsins. Árið 
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1934 var prófunum fjölgað og eftir það voru árlega (að frátöldum styrjaldarárunum 

1940–1945) haldin samræmd próf í lestri, málfræði, stafsetningu, ritun (ritgerð), skrift 

og reikningi allt til 1976. 

Ólafur J. Proppé (1999) tekur fram að ekki megi rekja innleiðingu skriflegra og 

samræmdra prófa í íslenskt skólakerfi eingöngu til einstakra boðbera slíkra prófa á borð 

við þá þrjá sem nefndir eru hér að framan. Hann tengir innleiðingu prófanna einnig við 

vaxandi tæknihyggju, aukna áherslu á erlendar fyrirmyndir og nýjungar, byggðaþróun 

sem einkenndist af aukinni þéttbýlismyndun og ýmiss konar félagslegar hræringar sem 

meðal annars áttu erlendar, einkum evrópskar, rætur. Síðast en ekki síst tengir Ólafur 

prófin við kröfur um ábyrgðarskyldu þar sem kennarar, ekki síst í Reykjavík, lágu undir 

ámæli skólanefndarinnar fyrir slakan árangur nemenda. Margir kennarar sáu því prófin 

sem leið til að hnekkja slíkri gagnrýni. Stuðningur við prófin átti því bæði kennslufræði-

legar, pólitískar, efnahagslegar og félagslegar rætur að mati Ólafs.  

Um áhrif þessara prófa á kennslu og nám segir Ólafur: 

Kennarar lærðu fljótt að þjálfa nemendur þannig að flestir þeirra næðu tilskildu lágmarki á 

prófunum, stundum án þess að mikill skilningur væri fyrir hendi. Þegar þessi próf eru 

athuguð kemur í ljós að þau prófa oftast fyrst og fremst staðreyndaþekkingu og vel æfðar 

aðferðir. Lestrarpróf byggðust að verulegu leyti á því hve hratt nemendur gátu lesið upphátt 

(Ólafur J. Proppé, 1999, bls. 78–79). 

Hér er enn ótalið landspróf miðskóla sem komið var á í kjölfar nýrra fræðslulega 

1946 og þreytt á árunum 1946–1976. Landsprófið var í raun samræmt inntökupróf í 

menntaskóla og Ólafur tengir það við deilur sem staðið höfðu á millistríðsárunum um 

jafnrétti til náms, aðgengi að langskólanámi og um leið að störfum sem kröfðust slíks 

náms. Prófað var í íslensku (stafsetningu, málfræði og ritun), dönsku eða öðru Norður-

landamáli, ensku, sögu, landafræði, náttúrufræði, stærðfræði og eðlisfræði. Ólafur J. 

Proppé lýsir áhrifum landsprófsins á kennslu og nám svo: 

„Landsprófin“ (landspróf miðskóla) urðu fljótlega eins konar námskrá fyrir bæði kennara 

og nemendur. Eldri próf voru gefin út í sérstakri bók sem seld var í bókabúðum. Bestu 

„landsprófskennararnir“ voru strangir og héldu sig við kennslubókina. Kennslan var að 

verulegu leyti fólgin í yfirheyrslum og fyrirlestrum. Í mörgum skólum fengu „landsprófs-

nemendur“ ... ekki kennslu í öðrum greinum en þeim sem voru „til landsprófs“. Þeir fengu 

t.d. ekki kennslu í list- og verkgreinum eða ... vélritun (Ólafur J. Proppé, 1999, bls. 81). 

Landsprófið öðlaðist fljótt virðingarsess í skólakerfinu. Það var ströng sía og árin 

sem prófið var haldið var meðalhlutfall þeirra sem þreyttu prófið en „féllu“ frá 29% upp 

í 43% á hverju fimm ára tímabili. Hæsta meðalhlutfall árgangs, á fimm ára tímabili, sem 
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„náði“ prófinu var 25,1% á árunum 1971–1975 og hafði þá hækkað úr 6,9% fyrstu fimm 

árin sem prófið var haldið (sama rit, bls. 82).32 

Á sjöunda og áttunda áratugnum jókst mjög framboð á framhaldsnámi með stofnun 

nýrra mennta- og fjölbrautaskóla og með tilkomu framhaldsdeilda gagnfræðastigsins. 

Við tilkomu framhaldsdeildanna jókst þörfin fyrir að samræma gagnfræðaprófið en það 

hafði verið tekið upp, eins og landsprófið, í kjölfar fræðslulaganna 1946 þegar gagn-

fræðastiginu var skipt í bóknáms- og verknámsdeildir. Gagnfræðaprófið hafði þó aldrei 

verið samræmt. Það var nú gert 1972 og sama prófið (samræmt gagnfræðapróf og lands-

próf miðskóla) lagt fyrir „landsprófsnemendur“ og verðandi gagnfræðinga í 4. bekk 

(Ólafur J. Proppé, 1999).  

Árið 1977 voru þau samræmdu próf sem tíðkast höfðu fram að þeim tíma lögð niður 

og í raun sameinuð í nýju samræmdu prófi við lok grunnskóla, sem þá voru við lok 9. 

bekkjar. Reyndar var 9. bekkur ekki ennþá hluti af skyldunáminu þegar þarna var komið 

sögu. Þetta lokapróf hefur jafnan síðan gengið undir nafninu Samræmdu prófin. Hið nýja 

próf var jöfnum höndum lokapróf úr grunnskóla og inntökupróf í framhaldsskóla (Ólafur 

J. Proppé, 1999). Lengst af hefur verið prófað í fjórum greinum. Allan tímann í stærðfræði 

og íslensku, þótt um tíma væri val milli ákveðinna námsþátta í stærðfræði. Einnig hefur 

lengst af verið prófað í ensku og dönsku enda þótt nemendur gætu um tíma valið milli 

þessara tveggja greina. Á tímabili gátu nemendur einnig valið á milli prófa í náttúrufræði 

og samfélagsfræði.  

Í doktorsritgerð sinni telur Ólafur J. Proppé (1983) að samræmdu prófin sem tekin 

voru upp 1977 hafi tekið í arf flest megineinkenni landsprófsins sem þau leystu af 

hólmi, einungis verið umfangsmeiri og framkvæmd þeirra vísindalegri. Hann bendir á 

að prófin séu fyrst og fremst hópviðmiðuð og hafi skýr skrifræðiseinkenni sem felist í 

tvennu: Í fyrsta lagi því að þeir sem semja prófin og fara yfir þau séu ósýnilegir nem-

endum, utan seilingar þeirra og ótengdir námsferlinu. Í öðru lagi að eðli og framkvæmd 

prófanna torveldi að nemendur séu metnir sem mismunandi einstaklingar. Ólafur stað-

hæfir enn fremur að samræmdu prófin hafi stýrandi áhrif á nám og kennslu, dragi til sín 

tíma frá öðrum námsgreinum (sem ekki er prófað í), beini kennslu að ákveðnum náms-

þáttum sem prófað er úr og valdi streitu og kvíða bæði hjá kennurum og nemendum. 

Prófin eru, að mati Ólafs, byggð á ákveðinni þverstæðu, þeirri sömu og einkenndi lands-

                                                 
32 Hér er annars vegar átt við þá sem þreyttu prófið en náðu ekki tilskilinni einkunn til inngöngu í menntaskóla (6,0) 
og hins vegar við það hlutfall árgangsins sem náði slíkri framhaldseinkunn. Þeir sem ekki náðu einkunninni 5,0 (en 
ekki framhaldseinkunn) gátu hafið annað nám en menntaskólanám (Ólafur J. Proppé, 1999).  
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prófið gamla. Á yfirborðinu er þau hlutlæg og jafnvel sanngjörn í hinum hefðbundna 

„bírókratíska“ skilningi að meðhöndla alla jafnt. Um leið gera þau óhægt um vik að taka 

tillit til mannlegra þátta og einstaklingsbundinna þarfa. Ólafur kallar þetta „einfeldnings-

lega“ jafnréttishyggju (e. naive egalitarianism) þar sem sá jöfnuður sem felst í því að 

meðhöndla alla á sama hátt er settur skör ofar en að mæta ólíkum einstaklingum á þeirra 

eigin forsendum. Þess vegna geti prófin aukið aðgreiningu innan skóla og einnig í sam-

félaginu utan þeirra þegar til lengri tíma er litið.  

Samræmd próf í stærðfræði og íslensku hafa verið haldin í 4. og 7. bekk frá árinu 

1996 samkvæmt Lögum um grunnskóla 1995 ( 46. grein). Í 3. gr. reglugerðarinnar um 

þessi próf segir að tilgangur prófanna sé að 

a. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í 

viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi verið náð, 

b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur,  

c. veita nemendum, forsjáraðila og skólum upplýsingar um námsárangur og 

námsstöðu nemenda, 

d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er 

úr, miðað við aðra skóla landsins (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla nr. 415/2000). 

Samræmdu prófin í 10. bekk eru haldin samkvæmt lögum frá 1999 um breytingu á 

Grunnskólalögunum 1995 (Lög um breytingu á lögum nr. 66/1995, um grunnskóla, með 

síðari breytingum) og reglugerð um tilgang og framkvæmd prófanna, frá árinu 2000 

(Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra lokaprófa í 10. bekk grunnskóla 

nr. 414/2000). Í 1. grein laganna er kveðið á um að við lok grunnskóla skuli nemendur 

eiga kost á að þreyta samræmd próf í allt að sex námsgreinum sem menntamálaráðherra 

ákveður. Sama orðalag er í 2. grein reglugerðarinnar en í 6. gr. hennar er síðan kveðið á 

um að samræmd lokapróf skuli haldin „í 10. bekk í a.m.k. sex námsgreinum: íslensku, 

stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsgreinum“ (leturbreytingar RS). 

Einhverra hluta vegna er orðalags- og merkingarmunur á milli greinanna hvað varðar 

hámarksfjölda greinanna sem prófa skal úr. Samkvæmt reglugerðinni er tilgangur 

þessara prófa að 

a. veita nemendum og forsjáraðila þeirra upplýsingar um námsárangur og 

námsstöðu nemenda, 

b. vera viðmið fyrir inntöku nemenda á mismunandi námsbrautir framhaldsskóla, 
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c. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í 

viðkomandi námsgrein hafi verið náð, 

d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er 

úr, miðað við aðra skóla landsins. 

Ákvæðin um prófin í 10. bekk komust að fullu til framkvæmda frá og með vorinu 

2003. Þá var tekið upp próf í samfélagsfræði en vorið áður (2002) var fyrst prófað í 

náttúrufræði. Samkvæmt reglugerðinni eru samræmdu prófin í 10. bekk valfrjáls en eru 

engu að síður lykill að inntöku í framhaldsnám. Einnig geta nemendur valið að þreyta 

samræmd próf í 9. bekk hafi þeir til þess nægan undirbúning að mati skólastjóra og um-

sjónarkennara og samþykki forsjáraðila. Samkvæmt 9. grein reglugerðarinnar er heimilt 

að „víkja frá almennum reglum um fyrirlögn samræmdra lokaprófa þegar um er að ræða 

líkamlega fötlun, langvarandi veikindi eða aðra erfiðleika af líffræðilegum orsökum, s.s. 

lesblindu.“ Auk þess er til sérstök reglugerð um námsmat nemenda sem taldir eru ófærir 

um að taka samræmd próf vegna hamlana eða þroskafrávika (Reglugerð um námsmat 

nemenda sem víkja svo frá almennum þroska að þeim henta ekki samræmd próf nr. 

709/1996). 

Ákvæði reglugerðanna tveggja um tilgang samræmdu prófanna í 4. og 7. bekk ann-

ars vegar og í 10. bekk hins vegar eru keimlík. Báðar leggja þær áherslu á hlutverk próf-

anna í stjórnsýsluábyrgð skólanna; að meta að hvaða marki nemendur einstakra skóla 

hafa náð markmiðum Aðalnámskrár og veita stjórnvöldum og foreldrum upplýsingar 

um frammistöðu nemenda og skóla. Jafnframt á að vera hægt að bera saman skóla á 

grundvelli niðurstaðnanna. Einnig eru samhljóða ákvæði um að prófin skuli vera „mark-

miðsbundin eftir því sem aðalnámskrá gerir kleift.“ Prófin eiga einnig að vera áreiðan-

leg og réttmæt og mat á úrlausnum hlutlægt. Hlutverk prófanna í ábyrgðarskyldu skól-

anna er einnig undirstrikað í Aðalnámskrá grunnskóla 1999. Þar segir að tilgangur próf-

anna sé einkum „að mæla hvort áfangamarkmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og 

gefa nemendum, foreldrum og starfsmönnum skóla og fræðsluyfirvöldum upplýsingar 

og viðmiðanir á landsvísu“ (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 36). Á vef Námsmats-

stofnunar segir enn fremur að prófunum sé ætlað hlutverk við mat á skólakerfinu. Þar 

segir einnig: 

Niðurstöður samræmdra prófa byggja á því að meta stöðu hvers nemanda með samanburði 

við jafnaldra hans á landinu öllu. Niðurstöðurnar gefa því kost á að meta stöðu nemenda í 

öðru samhengi en námsmat innan skóla gerir. Samræmd próf veita nemendum, foreldrum 

og kennurum mikilvægar upplýsingar um stöðu nemenda (Námsmatsstofnun, e.d.). 
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Mismunandi tilgangur prófanna felst einkum í því að prófin í 4. og 7. bekk eiga að 

hafa leiðsagnargildi sem á að nýtast kennurum og skólum til að skipuleggja áframhald-

andi nám einstakra nemenda. Prófin í 10. bekk hafa ekki sams konar leiðsagnargildi 

fyrir kennara enda eru nemendur þá að yfirgefa grunnskólann. Þau ættu hins vegar að 

geta haft gildi fyrir umbótamiðað sjálfsmat skóla enda þótt það sé ekki orðað í reglu-

gerðinni. 10. bekkjar prófin gefa einnig framhaldsskólum upplýsingar sem þeir nota við 

inntöku nemenda. 

Sigurgrímur Skúlason ítrekar leiðsagnarhlutverk 4. og 7. bekkjar prófanna í pistli á 

vef Námsmatsstofnunar og staðhæfir að þau séu í „þágu nemenda“ (Sigurgrímur 

Skúlason, e.d.-b). Sú ályktun virðist einkum byggð á því að niðurstöður prófanna veiti 

nemendum, foreldrum og kennurum upplýsingar um námsstöðu nemenda miðað við 

markmið Aðalnámskrár grunnskóla og að þessar upplýsingar megi nýta til að einstak-

lingsmiða nám. Í þeim opinberu gögnum sem vísað er til hér að framan skortir þó út-

skýringar á þessu sem og á því hvernig prófin geta í raun og veru gegnt því hlutverki 

leiðsagnarmiðaðs námsmats að vera samofið námi og kennslu með umbætur að leiðar-

ljósi. Hérlendis skortir einnig rannsóknir á því hversu vel prófin nýtast í þessum tilgangi 

og hvort eða hvernig kennarar nota prófin sem lið í sjálfsmati sínu og faglegri íhugun.  

Ýmsir fræðimenn draga reyndar í efa möguleika samræmdra prófa til að gegna þessu 

hlutverki nema sem hluti af mun víðtækari ábyrgðarskyldu. Þeir telja hæpið að blanda 

þeim saman við leiðsagnarmat enda sé tilgangur þeirra annar (Darling-Hammond, 2004; 

Elmore, 2003; Popham, 2006; Reeves, 2004). Þeir benda á að samræmd próf séu í eðli 

sínu lokamat sem þjóni fyrst og fremst kröfu stjórnvalda um stjórnsýsluábyrgð. Þau séu 

hópviðmiðuð, ótengd námsferlinu, lögð fyrir með löngu millibili og niðurstöður komi 

löngu á eftir prófinu. Því sé tæpast raunhæft að gera ráð fyrir að prófin spyrji réttu spurn-

inganna um réttu hlutina á réttum tíma til að geta orðið að liði við leiðsagnarmat (Shepard, 

1991, 2000). Að öllu samanlögðu verður að álykta að fullyrðingar um leiðsagnargildi 

samræmdu prófanna í 4. og 7. bekk sé ekki vel undirbyggðar og eigi sér litla stoð í 

fræðum um leiðsagnarmiðað námsmat. Að lokum má benda á rannsóknir sem benda til 

neikvæðra áhrifa skriflegra prófa (einkum samræmdra) á námsáhuga nemenda sem óhjá-

kvæmilega vinnur gegn leiðsagnargildi þeirra (Amrein og Berliner, 2003; Black og 

Wiliam, 1998; Harlen og Deakin Crick, 2003). 

Námsmatsstofnun, sem sér um gerð og úrvinnslu samræmdra prófa, skilgreinir þau 

þannig að það séu „próf sem þreytt eru á sama tíma, með sama hætti og við sambærilegar 

aðstæður á landinu öllu og sæta síðan samræmdu mati“ (Námsmatsstofnun, e.d.). Hjá 
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stofnuninni starfa fastráðnir kennarar sem sjá um samningu og frágang prófa oft í sam-

vinnu við starfandi kennara í skólum (Inga Úlfsdóttir, Finnbogi Gunnarsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Júlíus K. Björnsson, e.d.). Próf eru samin í samræmi við prófáætlun um inni-

hald prófs, uppbyggingu þess og fleiri þætti. Prófáætlun er byggð á námskrá viðkomandi 

námsgreinar og á að tryggja að prófið endurspegli námsgreinina samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þó er tekið fram að sumir efnisþættir aðalnámskrár falli utan þess sem sam-

ræmd próf ná til, s.s. munnleg færni í erlendum tungumálum. Þegar próf hefur verið 

samið eru spurningar forprófaðar og þyngd þeirra metin. Spurningar sem 50% til 75% 

nemenda svara rétt eru taldar heppilegar til að ná fram dreifingu á árangri nemenda. Próf-

in eru haldin á ákveðnum dögum sem menntamálaráðuneytið ákveður. Skólastjórar bera 

ábyrgð á framkvæmd prófanna í 4. og 7. bekk en menntamálaráðuneytið skipar trúnaðar-

menn til að hafa eftirlit með framkvæmd prófanna í 10. bekk. Námsmatsstofnun ræður 

kennara til að fara yfir prófin en fastir starfsmenn stofnunarinnar annast tölfræðilega úr-

vinnslu og skýrslugerð.  

Uppbygging prófanna í náttúrufræði og íslensku í 10. bekk vorið 2005 og 2006 og í 

íslensku í 7. bekk haustið 2005 og 2006 er sýnd í töflum 3.1, 3.2 og 3.3 (Sigurgrímur 

Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2006a, 2006b, 2007; Sigurgrímur Skúlason o.fl., 

2005): 

Tafla 3.1. Prófþættir, tegundir prófatriða og vægi prófþátta í íslensku í 10. bekk 2005 og 2006  

Prófþættir Gerð prófatriða Vægi 

Stafsetning Eyðufylling eftir upplestri 15% 

Málfræði Fjölvalsspurningar 35% 

Hlustun Fjölvalsspurningar 6% 

Bókmenntir og lestur Fjölvalsspurningar 29% 

Ritun Ritgerð 15% 

Tafla 3.2. Prófþættir, tegundir prófatriða og vægi prófþátta í náttúrufræði í 10. bekk 2005 og 
2006 

Prófþættir Gerð prófatriða Vægi 

Eðlisvísindi Fjölvalsspurningar 44,3% 

Lífvísindi Fjölvalsspurningar 44,3% 

Jarðvísindi Fjölvalsspurningar 11.4% 
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Tafla 3.3. Prófþættir, tegundir prófatriða og vægi prófþátta í íslensku í 7. bekk 2005 og 2006 

Prófþættir Gerð prófatriða Vægi 

Stafsetning Eyðufylling eftir upplestri 15% 

Hlustun og lesskilningur Fjölvalsspurningar 40% 

Málfræði og málnotkun (orð-
flokkar, fall orða, kyn og tala, 
ýmsar málfræðispurningar) 

Fjölvalsspurningar 35% 

Ritun Ritgerð 10% 

Einkunnir sem gefnar eru fyrir samræmdu prófin hér á landi eru þrenns konar: Sam-

ræmdar einkunnir ásamt námsþáttaeinkunnum, raðeinkunnir og normaldreifðar eink-

unnir. Samræmdar einkunnir og námsþáttaeinkunnir eru þær einkunnir sem nemendur 

og foreldrar fá í hendur. Þær eru gefnar á kvarðanum 1–10 og svipar til einkunna sem 

gefnar eru á venjulegum skólaprófum; námsþáttaeinkunnir fyrir einstaka þætti prófsins og 

heildareinkunnin fyrir prófið í heild að teknu tilliti til vægis námsþáttanna (Sigurgrímur 

Skúlason, e.d.-a). Sigurgrímur leggur áherslu á að við túlkun þessara einkunna verði að 

hafa hugfast að þær segi einungis til um frammistöðu hvers nemanda á prófinu sjálfu. 

Þær gefi fyrst og fremst upplýsingar um hversu mikinn hluta verkefna á tilteknu prófi 

nemandi hafi leyst rétt en á grundvelli þeirra sé hvorki hægt að álykta um hlutfallslega 

kunnáttu í því námsefni sem liggur að baki prófinu né um hlutfall námsmarkmiða sem 

nemandinn náði. Þessar einkunnir gefa heldur ekki, einar og sér, upplýsingar um hvern-

ig nemandi stóð sig í samanburði við hópinn sem prófið tók og þær eru hvorki sambæri-

legar frá einu prófi til annars né milli ára. Samræmdu einkunnina 5 ber ekki að túlka 

sem miðlungs frammistöðu miðað við hópinn né heldur sem merki um að nemandi hafi 

náð helmingi námsmarkmiða. Hún segir einungis að nemandinn hafi leyst helming 

prófverkefnanna rétt. Nemandi sem hlaut samræmdu einkunnina 7 í einni grein getur 

hafa staðið sig betur miðað við hópinn en annar nemandi sem fékk 8 í annarri grein 

sama ár. Af sömu ástæðu þýðir sama einkunnin í sömu námsgrein ekki endilega það 

sama tvö ár í röð.33 

Raðeinkunn sýnir hlutfall nemenda sem fá jafn háa tölu eða lægri (sama rit). Nem-

andi sem fær raðeinkunnina 85 í tiltekinni námsgrein hefur staðið sig jafn vel eða betur 

en 85% hópsins sem tók prófið en slakar en þau 15% sem eftir eru. Raðeinkunn er þann-
                                                 
33 Í grein sinni tekur Sigurgrímur dæmi af nemanda sem fékk 8 í ensku og 7 í stærðfræði í samræmdum prófum árið 
1995. Þrátt fyrir þetta stóð þessi nemandi sig betur í stærðfræði en ensku miðað við hópinn. Það var vegna þess að 
rúmlega 57% nemenda voru með lægri einkunn en 7 á stærðfræðiprófinu en 42% nemenda voru með lægri einkunn 
en 8 á enskuprófinu. Einnig bendir hann á að það var betri frammistaða, miðað við hópinn, að fá einkunnina 7 á 
samræmda prófinu í 10. bekk 1994 en sömu einkunn vorið 1995. 
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ig upp byggð að helmingur nemenda fær lægri einkunn en 50 og helmingur hærri en 50. 

Því má segja að raðeinkunnir sitt hvoru megin við 50, til dæmis frá 35–65, beri vott um 

miðlungsframmistöðu en einkunnir sem eru neðan eða ofan þessa slaka eða góða niður-

stöðu. Raðeinkunnir henta þannig fyrst og fremst til að bera frammistöðu einstakra nem-

enda saman við frammistöðu árgangsins (samanburðarhópsins).  

Þriðja tegund einkunna eru svokallaðar staðalníur (Sigurgrímur Skúlason, e.d.-a). 

Þær eru gefnar á níu þrepa kvarða sem byggður er á normaldreifingu. Hæsta mögulega 

einkunn er 9 og lægsta 1 og byggist einkunnastiginn á því að dreifa stigafjölda nemenda 

samkvæmt hlutföllum normaldreifingar. Þannig fá til dæmis 4% nemenda einkunnina 9 

og einkunnina 1, 7% nemenda fá einkunnirnar 8 og 2 og þannig koll af kolli. 

Til viðbótar framangreindum einkunnum fá skólar svokallaðar framfaratölur sem 

fela í sér samanburð á frammistöðu nemenda milli prófa í 4., 7. og 10. bekk. Framfara-

tölurnar eru birtar sem staðaltölur (T-tölur), byggðar á normaldreifðum kvarða og túlk-

aðar með hliðsjón af frammistöðu nemanda í samanburði við frammistöðu alls árgangs-

ins. Meðalnemandinn fær T-töluna 50 og því hærri sem T-talan er þeim mun betri er 

frammistaðan miðað við viðmiðunarhópinn (Svavar S. Guðfinnsson, Arnheiður 

Árnadóttir, Sverrir Þórisson og Sigurgrímur Skúlason, 2005). Framfaratölurnar eru ný-

leg viðbót við þær einkunnir sem Námsmatsstofnun reiknar út og sendir skólum. Þeim 

er ætlað að veita skólum upplýsingar um breytingar á stöðu nemenda yfir skilgreind 

tímabil, gagnast skólum og kennurum við sjálfsmat og vera stuðningur við kennara í 

starfi. Framfaratölunum er ætlað að hvetja kennara til að leita svara við spurningum um 

ástæður fyrir námsgengi einstakra nemenda eða nemendahópa og hvað liggur að baki 

góðum jafnt sem slökum árangri, svo sem um kennsluhætti, bekkjarstjórnun, stuðning, 

námsáhuga og heimilisaðstæður (sama rit).  

Nýverið hafa starfsmenn Námsmatsstofnunar sett fram hugmyndir um einstaklings-

miðuð, tölvuvædd könnunarpróf (ETK) sem leyst gætu af hólmi þau skriflegu próf sem 

hingað til hafa verið notuð (Júlíus K. Björnsson, Arnheiður Árnadóttir og Sigurgrímur 

Skúlason, 2006). Tillögur Námsmatsstofnunar eru byggðar á aðferðum sem þróaðar hafa 

verið erlendis á síðustu tveimur áratugum, m.a. í Bandaríkjunum og Bretlandi. Notkun 

töluvæddra prófa hefur aukist til muna síðustu árin og til dæmis hefur verið ákveðið að 

nota þessa aðferð við samræmd próf sem verið er að taka upp í Danmörku. Í hugmynd-

um Námsmatsstofnunar eru þessi próf talin hafa marga kosti umfram hefðbundin próf 

og henta betur sem námsmat þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám.  
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Í einstaklingsmiðuðum tölvuvæddum könnunarprófum birtast prófverkefnin á 

tölvuskjá og nemandinn svarar þeim beint á tölvuna. Svörin eru send beint í miðlægan 

netþjón þar sem unnið er úr þeim jafnóðum þannig að niðurstöður liggja fyrir strax að 

prófi loknu. Prófunin lagar sig að frammistöðu hvers nemanda með því að greina kunn-

áttustig hans út frá ákveðnum fjölda verkefna og leggja síðan fyrir hann léttari eða 

erfiðari verkefni í samræmi við það uns nægum upplýsingum hefur verið safnað til að 

uppfylla próffræðileg viðmið kerfisins um gæði mælingarinnar. Með þessu móti er unnt 

að einstaklingsmiða prófin og koma í veg fyrir að slökum nemendum sé íþyngt með of 

erfiðum verkefnum eða góðir nemendur þurfi að svara verkefnum sem eru fyrir neðan 

kunnáttustig þeirra (Júlíus K. Björnsson o.fl., 2006).  

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 1999 er einungis farið almennum orðum 

um kennslu og kennsluhætti. Undirstrikað er að kennsla eigi að miða að því að hjálpa 

nemendum að ná fjölbreyttum markmiðum aðalnámskrárinnar um þekkingu og skilning, 

rökhugsun og lausnaleit, skoðanir og viðhorf, ásamt leikni og færni á ýmsum sviðum, 

verklegum sem félagslegum. 

Grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast sjálfstraust og 

öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða, 

geta unnið með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og skilmerkilega í töluðu og rituðu máli 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 31–32).  

Ítrekað er að kennsluaðferðir og vinnubrögð verði að miðast við þetta því fjölbreytt 

markmið náist ekki nema með fjölbreyttum aðferðum. Bent er á að markmið um félags-

þroska náist ekki nema með því að gera nemendur að beinum þátttakendum í viðfangs-

efnum sem reyna á samvinnu, samskipti og lýðræðisleg vinnubrögð og leggja beri 

áherslu á slík viðfangsefni í öllu starfi skólans.  

Í almennum hluta aðalnámskrárinnar er fjallað nokkuð um námsmat og undirstrikað 

að megintilgangur þess sé að afla upplýsinga sem eru styðjandi og hvetjandi fyrir nem-

endur og geta stuðlað að því að nám þeirra verði árangursríkara. Lögð er áhersla á það 

hlutverk námsmats að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstökum 

nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. Til þess þarf námsmatið að 

vera óhlutdrægt og sanngjarnt, einn af föstum þáttum skólastarfs, í órjúfanlegum tengsl-

um við nám og kennslu og það þarf að fara fram jafnt og þétt allan námstímann en ekki 

eingöngu við lok hans (Menntamálaráðuneytið, 1999a). Slíkt námsmat kallar á fjöl-
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breyttar matsleiðir sem endurspegla markmið og tilhögun kennslu á öllum sviðum nám-

skrárinnar. Minnt er á að mörg þessara markmiða sé ekki unnt að meta með skriflegum 

prófum eða öðrum formlegum mælingum; þar verði að koma til fjölbreytt óformlegt mat 

kennara. Eins verði að hafa í huga að mörg þessara markmiða séu þess eðlis að ekki 

sjáist fyrr en eftir að grunnskólagöngu lýkur að hvaða marki nemendur hafi náð þeim.  

Loks eru í almenna hlutanum ákvæði um kennslutíma í einstökum námsgreinum, 

svonefnd viðmiðunarstundaskrá. Frá og með 5. bekk skulu vikustundir í íslensku vera 

fimm en þrjár í náttúrufræði. Íslenskan er sú grein sem fær stærstan skerf af bundnum 

stundum í viðmiðunarstundaskránni, eða 19%. Hún er enn fremur skilgreind sem 

kjarnagrein í grunnskólanum, ásamt stærðfræði, vegna mikilvægis þessara greina fyrir 

allt nám. Skólum ber því ber að leggja áherslu í þjálfun í íslensku í öllum námsgreinum 

og öllu starfi nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1999b). 

Samkvæmt almenna hlutanum skal nemendum í 9. og 10. bekk standa til boða að 

velja námsgreinar og námssvið sem nemur tæplega 30% af heildartíma þeirra í kennslu. 

Tilgangurinn er að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum 

nemanda kleift að fara að nokkru leyti eigin leiðir í námi og námsvali miðað við áhuga-

svið og framtíðaráform. Inntaki og viðfangsefnum valgreina er skipt í þrennt: Val sem 

miðar að undirbúningi fyrir nám á bóknámsbrautum framhaldsskóla; val sem miðar að 

undirbúningi undir starfsmenntun, list- eða tækninám og val sem miðar að því að víkka 

sjóndeildarhring nemenda og stuðla að lífsfyllingu þeirra. 

3.3.1 Náttúrufræði 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er náttúrufræði námssvið sem spannar þrjár 

undirgreinar: lífvísindi, jarðvísindi og eðlisvísindi.34 Enn fremur eru á námssviðinu tveir 

efnisþættir sem eru sameiginlegir fræðigreinunum þremur. Þessir þættir eru: Um hlut-

verk og eðli náttúruvísinda og Um vinnubrögð og færni (mynd 3.1). Náttúrufræði nær 

yfir vítt svið og snertir fjölmarga þætti mannlegrar tilveru. Innan þess rúmast hið 

smæsta og hið stærsta; smæstu einingar lífvera og stærstu dýr jarðar; ósýnilegir kraftar 

sem þó eru mældir í einingum sem eru stærri en svo að þær hafi raunverulega merkingu 

í hugum okkar flestra; ósýnilegar eindir efna sem eru engu að síður undirstaða efnis-

heimsins eins og hann birtist okkur; óendanleiki himingeimsins; víðátta hafsins og 
                                                 
34 Hér eftir verða þessar greinar kallaðar líffræði, jarðfræði og eðlisfræði. Fyrir þessu eru nokkur rök, einkum 
málfarsleg. Í fyrst lagi samræmist þetta yfirheiti námssviðsins (náttúrufræði). Í öðru lagi heyrði ég viðmælendur 
nánast aldrei nota heiti námskrárinnar (lífvísindi, jarðvísindi eða eðlisvísindi). Það virðist því vera sterk málhefð í 
skólum, sem engin ástæða er til að ganga gegn, að tala um líffræði, jarðfræði og eðlisfræði. Í þriðja lagi eru heiti 
námskrárinnar ákaflega óþjál í samsetningum (sbr. eðlisvísindakennari). 
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fjölbreytileiki jarðarinnar. Um leið er fræðasvið náttúrufræða síbreytilegt. Ný þekking 

kemur stöðugt fram og ryður eldri hugmyndum úr vegi.  

Samkvæmt lokamarkmiðum náttúrufræðinnar er gert ráð fyrir að nemendur öðlist 

breiðan þekkingargrunn og skilning á helstu sviðum náttúruvísinda. Þeir eiga að ná 

valdi á mikilvægum hugtökum, þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og vinnubrögðum 

og gera sér jafnframt grein fyrir takmörkunum við söfnun og túlkun vísindalegra gagna. 

Nemendur eiga að þroska með sér heilbrigt viðhorf til lífsins og ábyrgð gagnvart 

sjálfum sér og samfélaginu. Þeir eiga að þjálfast í að taka þátt í gagnrýninni umfjöllun 

um málefni sem varða náttúru og umhverfi mannsins og samspil vísinda, tækni og sam-

félags og þeir eiga að gera sér grein fyrir hlutverki náttúruvísinda í menningu þjóða. 

Loks er talið mikilvægt að nemendur öðlist þekkingu og hæfni sem gerir þeim kleift að 

afla sér nýrrar þekkingar og stunda áframhaldandi nám (Menntamálaráðuneytið, 1999c).  

Áfangamarkmiðum í náttúrufræði er skipt í samræmi við framangreinda skiptingu 

námssviðsins (mynd 3.1) í líffræði, jarðfræði og eðlisfræði og sameiginlegu efnisþættina 

tvo: Um hlutverk og eðli náttúruvísinda og Um vinnubrögð og færni. Markmiðin um 

hlutverk og eðli náttúruvísinda varða hagnýtingu þekkingar, vísindalega þekkingu, sögu 

vísinda, tækni og samfélag og viðhorf til umhverfis, náttúru og vísinda. Markmiðum um 

vinnubrögð og færni er raðað undir fimm yfirheiti sem öll tengjast vísindalegum vinnu-

brögðum: Skilgreiningu viðfangsefna, áform og skipulagningu, framkvæmd, skráningu 

og úrvinnslu, túlkun og mat og loks framsetningu og miðlun gagna (Menntamálaráðuneytið, 

1999c, bls. 8–9). Aðalnámskráin leggur talsverða áherslu á markmið sem tengjast verk-

legum viðfangsefnum. Leit í rafrænni útgáfu aðalnámskrárinnar í náttúrufræði skilaði 

tólf niðurstöðum þar sem orðið tilraunir kemur fyrir. Þær tengjast allar markmiðum í 

eðlisfræði. Sams konar leit skilaði og níu niðurstöðum þar sem rætt er um verklegt nám 

af einhverju tagi eða mat á því. 

Í námskránni er lögð áhersla á að þrátt fyrir skiptingu námssviðsins skuli náttúru-

fræðinámið vera heildstætt og viðfangsefni þess „skipulögð með efnisþættina þrjá og 

sameiginlegu þættina tvo jafnt í huga.“ (sama rit, bls. 8). Undirstrikað er mikilvægi þess 

að samfella sé í því „hvað er kennt og hvernig … þannig að námsþættir styðji og styrki 

hver annan sem best.“ (sama rit. bls. 12). Kennarar eru enn fremur hvattir til að leita að 

samþættingarmöguleikum og þemum innan náttúrufræðinnar sem og tengingu hennar 

við aðrar námsgreinar. Samfléttun undirgreina og sameiginlegra efnisþátta náttúru-

fræðinnar er lýst með eftirfarandi skýringarmynd í námskránni:  
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Mynd 3.1. Samfléttun efnisþátta í náttúrufræði (Menntamálaráðuneytið, 1999c, bls. 8). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 í náttúrufræði er enn fremur stuttur kafli um nám 

og kennslu. Samkvæmt honum skulu kennsluhættir vera fjölbreytilegir og sniðnir að 

þörfum einstaklinga þannig að hver og einn geti nýtt krafta sína sem best. Þá er gert ráð 

fyrir að „verulegur hluti námsins fari fram í samvinnu nemenda í litlum hópum,“ þar 

sem nemendur „vinni saman að öflun upplýsinga, athugunum, mælingum og fjölbreyttri 

úrvinnslu þeirra“ (Menntamálaráðuneytið, 1999c, bls. 11–12). 

Í námskránni er hvatt til að gera til nemenda vaxandi „kröfur um sjálfstæð vinnu-

brögð, ábyrgð og frumkvæði“ eftir því sem þeir eldast og þroskast. Lögð er áhersla á að 

kynna nemendum frá upphafi fjölbreyttar leiðir til að afla sér upplýsinga og setja þær 

fram; hvetja þá til „gagnrýninnar rökhugsunar og fjölbreyttrar miðlunar“ (sama rit, bls. 

11) og kenna þeim verklag sem við á hverju sinni og nýtist þeim þegar fram í sækir.  

Vakin er athygli á því hvernig þróun upplýsingatækni hefur gjörbreytt möguleikum 

til að afla sér upplýsinga og miðla þeim og kennarar hvattir til að nota upplýsingatækni 

og skipuleggja kennsluna þannig að nemendur noti gagnabanka, leitarvefi og Netið til 

að afla sér upplýsinga og hugmynda.  

Loks er í aðalnámskránni eindregið hvatt til útikennslu, þar sem kennslan er að ein-

hverju leyti flutt út fyrir veggi skólans með það „að markmiði að kynna nemendunum 

nánasta umhverfi sitt og efla vitund þeirra og virðingu fyrir því … þar sem úti í sam-

félagi, umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að 

þekkja, skilja og skynja“ (sama rit, bls. 12). 

Í náttúrufræðinámskránni er undirstrikað að það sem sagt er um námsmat í almenna 

hlutanum sé bindandi fyrir nám og kennslu í náttúrufræði. Varað er við því að miða 

námsmat eingöngu við þekkingarmarkmið og ítrekað að það verði að útfæra fyrir alla 
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þætti námsins og taka mið af áfangamarkmiðum námskrárinnar fyrir öll stig grunnskól-

ans um færni, skilning, frumkvæði og viðhorf, ásamt virkni og frammistöðu í verklegum 

þáttum námsins. Sérstaklega er tekið fram að mismunandi markmið kalli á ólíkar mats-

aðferðir og því sé mikilvægt að beita fjölbreyttum aðferðum til að meta nám og leggja 

áherslu á verklega þætti og sjálfsmat nemenda ekki síður en skrifleg próf. Loks eru 

kennarar minntir á mikilvægi þess að námsmat sé leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nem-

endur og að því þurfi að fylgja upplýsingar um leiðir sem nemendur geti farið til að 

bæta árangur sinn.  

3.3.2 Íslenska 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 í íslensku er efnismest námskrárheftanna, 159 blaðsíður 

að lengd. Í inngangstexta námskrárinnar lögð áhersla á mikilvægi góðrar íslenskukunn-

áttu sem undirstöðu náms og þekkingar, persónulegrar tjáningar og samskipta. Staða 

íslensku sem kjarnagreinar í grunnskóla er ítrekuð og greininni lýst sem einum af horn-

steinum grunnskólanáms (Menntamálaráðuneytið, 1999b). 

Í námskránni er fjallað um margbreytilegt og mikilvægt hlutverk tungumálsins í lífi 

hvers einstaklings. Tungumálið er ein af leiðum samfélagsins til að varðveita menningu 

sína og miðla henni milli kynslóða. Um leið er það félagslegt fyrirbæri, undirstaða sam-

skipta og tjáningar, ein af mikilvægustu forsendum þess að lifa og starfa í nútímaþjóð-

félagi, njóta þess sem það hefur að bjóða og taka ábyrgan þátt í athöfnum þess.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 er íslenskunámi og markmiðum þess skipt í sex 

meginþætti: Lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og mál-

fræði (Menntamálaráðuneytið, 1999b). Sett eru lokamarkmið fyrir hvern þátt um sig 

sem síðan er fylgt eftir með áfanga- og þrepamarkmiðum. Í lokamarkmiðum kemur 

fram að sá sem ætlar að nýta sér tungumálið til fullnustu þurfi að hafa alla þessa þætti á 

valdi sínu. Hann þarf að kunna að lesa fjölbreytta texta, fræðilega jafnt sem listræna, á 

mismunandi hátt og í ólíkum tilgangi, til dæmis með því að beita nákvæmislestri eða 

yfirlitslestri. Hann þarf að einnig kunna að nýta sér handbækur og gagnabanka. Sá sem 

ætlar að hafa íslensku á valdi sínu þarf einnig að geta tjáð hugsanir sínar og tilfinningar í 

ræðu sem riti, sett fram skoðanir sínar og rökstutt þær og hann þarf að geta notað málið 

til félagslegra samskipta af margvíslegu tagi. Hann þarf enn fremur að kunna að horfa 

og hlusta á gagnrýninn hátt og geta túlkað og greint efni af margvíslegu tagi til fróðleiks 

og skemmtunar. Íslenskunám felur enn fremur í sér að verða læs á fjölbreytta bók-

menntatexta og kunna að njóta þeirra. Að lokum þarf sá sem á að verða vel menntaður í 
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íslensku að kunna skil á byggingu tungumálsins, orðaforða og beygingum á þann hátt 

sem nýtist honum við aðra þætti máliðkunar, svo sem ritun, framsögn, lestur og um-

ræður um málið. Kunnátta í móðurmálinu er einnig undirstaða árangurs í öðrum náms-

greinum og í námskránni er lögð rík áhersla á að nemendur læri að nota móðurmálið á 

sem fjölbreyttastan hátt við lausn skólaverkefna.  

Í íslenskunámskránni er töluvert fjallað um nám og kennslu. Í almennum kafla er 

ítrekað mikilvægi þess að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins og kynnist 

áhrifamætti þess og margbreytileika. Lögð er áhersla á að nemendur fái 

ríkuleg tækifæri til að leika sér með tungumálið með margvíslegum hætti, ... tækifæri til 

túlkunar, tjáningar og sköpunar, ... viðfangsefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhuga-

mál, [þjálfist] í sjálfstæðum vinnubrögðum og [öðlist] hæfni í að leysa verkefni í samstarfi 

við aðra (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 9).   

Í þessum kafla er einnig lögð áhersla á að þrátt fyrir skiptingu námskrárinnar í 

efnissvið eigi þættirnir að „styðja hver annan, tengjast og skarast og fléttast þannig 

saman í eina heild“ (sama rit, bls. 9). Í því samhengi er til dæmis undirstrikað að „hug-

takakerfi bókmenntafræði og málfræði verði ekki meginviðfangsefni í sjálfu sér heldur 

verði hugtökin kynnt, kennd og notuð í tengslum við umfjöllun um talað mál og ritað, til 

stuðnings og skilningsauka“ (sama rit, bls. 9). Þessum almenna kafla fylgir síðan texti 

um nám og kennslu á hverju hinna sex efnisþátta námskrárinnar.  

Í íslenskunámskránni er einnig fjallað ítarlega um námsmat. Ítrekað er flest af því 

sem sagt er um námsmat í almenna hluta aðalnámskrárinnar svo sem að námsmat eigi 

að vera fastur liður í kennslu og í samræmi við markmið og innihald hennar. Varað er 

við því að námsmat taki eingöngu til þekkingarmarkmiða námsins og ítrekað að það 

þurfi að taka til allra markmiða þess, þar á meðal færni- og skilningsmarkmiða. Loks er 

ítrekað að námsmat sé leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur og veiti leiðsögn um 

hvernig þeir geta bætt stöðu sína, greinandi fyrir kennara og upplýsandi fyrir foreldra. Í 

námskránni er loks fjallað ítarlega um námsmat í hverjum námsþætti námskrárinnar á 

yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi og gefnar leiðbeiningar um hvernig meta má 

stöðu nemenda í hverjum þætti fyrir sig. 

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir meginstefnu Laga um grunnskóla nr. 66/1995 

og Aðalnámskrrá grunnskóla 1999 um nám og kennslu. Fjallað var um markmiðsgrein 

grunnskólalaganna og útfærslu hennar í almennum hluta Aðalnámskrárinnar. Því næst 
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var fjallað um samræmd próf, drepið á nokkra þætti í sögu þeirra, lýst tilgangi þeirra 

prófa sem nú eru haldin og gerð nokkur grein fyrir formi prófanna og þeim einkunna-

stigum sem notaðir eru. Að lokum eru rakin helstu meginmarkmið Aðalnámskrár grunn-

skóla 1999 í náttúrufræði og íslensku og ákvæði námskránna um kennslu, nám og náms-

mat.  
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4.  NÁMSKRÁ, KENNSLUHUGMYNDIR KENNARA,  
INNTAK OG TILHÖGUN KENNSLU OG NÁMS 

Í niðurlagsorðum 2. kafla er dregin sú ályktun að hæpið sé að gefa sér að beint samband 

sé milli árangurs nemenda og ákvarðana stjórnvalda um markmið og viðmið og að ein-

hliða kröfur á hendur skólum og þeim sem þar starfa um stjórnsýsluábyrgð nægi ekki til 

að tryggja slíkt samband. Í 2. kafla eru enn fremur leidd að því fræðileg rök að umbætur 

í skólastarfi, og þar með árangur nemenda, séu komnar undir miklu flóknari vef 

víðtækari ábyrgðarskyldu. Bent er á að setja þurfi viðmið um starfshætti ekki síður en 

mælanlegan árangur nemenda, tryggja skólum nauðsynlegar bjargir, leitast við að 

styrkja þekkingu og færni kennara og efla skóla sem menntasamfélög sem geta tekist á 

við umbótastarf. Þetta sjónarmið er meðal annars byggt á því að árangur umbótastarfs í 

skólum sé háður þekkingu og færni kennara, fagmennsku þeirra og hugmyndum um 

sjálfa sig, starf sitt og greinarnar sem þeir kenna. Síðast en ekki síst er slíkur árangur 

háður tilhögun kennslunnar sjálfrar, námsmati og viðfangsefnum nemenda. 

Í samræmi við markmið rannsóknarinnar um að kanna hvaða mark samræmd próf í 

náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk setji á kennsluhugmyndir kennara, 

og virka námskrá í greinum tveimur verður í þessum kafla fjallað um þrjá meginþætti: 

1. Námskrá þar sem meðal annars er lýst hugmyndum námskrárfræðinga um sam-

hengi markmiðssetningar, kennslu og náms og árangurs nemenda.  

2. Mikilvægi kennara og þátt hugmynda þeirra, þekkingar, færni og fagmennsku í 

því hvernig áformaða námskráin kemur til framkvæmda í skólum.  

3. Virka og áunna námskrá þar sem fjallað er um inntak og tilhögun kennslu, náms-

mat, námsaðlögun og námsforsendur nemenda og hvernig framangreindir þættir 

móta uppskeru nemenda af náminu.  

4.1 Námskrá 

Námskrá má skilgreina á ýmsa vegu. Lawrence Stenhouse dregur til dæmis fram tvö 

ólík sjónarhorn: Annars vegar á námskrána sem áætlun, yfirleitt skriflega, um það sem 

ætlunin er að gera í skólum. Hins vegar á námskrána sem greiningu á því sem raunveru-

lega gerist í skólum og er ekki endilega – og kannski sjaldnast – í samræmi við áætlun-

ina (Stenhouse, 1975). Námskrá samkvæmt fyrri skilgreiningunni er oftast gefin út á 
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bók en samkvæmt síðari skilgreiningunni er hún „mannfræðileg og félagsfræðileg grein-

ing á skólanum sem kennslu- og námsstofnun, byggð á túlkun nákvæmra vettvangs-

athugana“35 (Stenhouse, 1975, bls. 2). Afrakstur þessarar greiningar er vissulega hægt að 

gefa út á bók en hvoruga námskrána, segir Stenhouse, er hægt að athuga eða ræða fyrr 

en þær hafa verið lagðar fram opinberlega eða þeim lýst. Hann telur því að námskrár-

þróun og rannsóknir á námskrá fáist við að lýsa þessum tveimur víddum námskrárinnar 

og samhenginu milli þeirra. 

Skilgreining Kelly er ekki langt frá skilgreiningu Stenhouse þótt 30 ár skilji þær að 

(Kelly, 2004). Kelly leggur áherslu á að námskrá og námskrárþróun verði að setja í sam-

hengi við tilgang menntunar. Kelly varar við þröngri skilgreiningu á námskrá sem inntaks-

lýsingu eða kennsluskrá (e. syllabus). Umfjöllun um námskrá verður að hans mati að rista 

dýpra en að fjalla einungis um inntak og kennslu: hvað eigi að kenna í einstökum náms-

greinum og hvernig eigi að koma því til skila. Kelly leggur áherslu á að byrjunarreitur 

námskrárinnar verði að vera hvers vegna; sýn á tilgang menntunar og réttlæting fyrir inn-

taki og aðferðum námskrárinnar, ásamt vitund um hvaða áhrif hún eigi að hafa – og sé 

líklegt að hún hafi – á nemendur. Námskrá sem ekki fæst við síðastnefnda þáttinn verður 

að mati Kelly lítið annað en vélræn áætlun um tæknileg úrlausnarefni. Það stendur upp á 

námskrárhöfunda og þá sem setja námskrá að réttlæta námskrá sína á þennan hátt og 

skapa sammæli um sjálfan grundvöll hennar. Þeir sem láta það undir höfuð leggjast eiga á 

hættu að námskrá þeirra verði hunsuð nema þá að hún sé sett á með laga- eða valdboði 

sem Kelly lítur á sem gerræðislega innrætingu og misbeitingu valds (Kelly, 2004). 

Smith (2000) flokkar skilgreiningar á námskrá í fernt þar sem hver flokkur lýsir 

mismunandi skilningi á námskrárhugtakinu og um leið mismunandi hugmyndum um 

skólastarf. Skilgreiningum Smith má í raun skipta í tvo flokka: Í fyrri flokkinn falla 

skilgreiningar á námskrá sem Smith kennir við kennsluskrá (e. syllabus) og afurð (e. 

product). Þá er litið á námskrá sem nokkurs konar fyrirfram ákveðinn „pakka“ af efni 

sem kennurum er ætlað – eða þeir ætla sér sjálfir – að koma til skila í kennslunni eða 

markmiðum sem skilgreina sem nákvæmast fyrirfram hvaða afrakstur á að verða af 

náminu. Í síðari flokkinn falla skilgreiningar á námskrá sem Smith kennir við ferli (e. 

process) og framkvæmd (e. praxis). Samkvæmt þeim skilgreiningum er gert ráð fyrir að 

kennarar gangi til verka með ákveðna kennsluhugmynd en afraksturinn sé ekki að öllu 

                                                 
35 ... an anthropological or sociological analysis of the school as an agency of teaching and learning, based on the 
interpretation of careful observation.  
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leyti fyrirsjáanlegur vegna þess að útfærsla hugmyndarinnar mótast á vettvangi kennsl-

unnar í samspili við nemendur.  

Hugmyndin um námskrá sem afurð byggist á að setja skólastarfi ítarleg markmið 

sem skilgreina árangur þess fyrirfram, skipuleggja kennslu og nám nemenda sem á að 

leiða til þess að markmiðin náist, mæla árangurinn að námi loknu og bera að lokum 

saman við markmiðin (Linn og Miller, 2005). Þessi mynd af námskrá byrjaði að þróast á 

fyrri hluta síðustu aldar í anda vísindastjórnunar (Smith, 2000). Með slíkri námskrá var 

leitast við að skilgreina sem nákvæmast þá þekkingu og færni sem fólk þyrfti á að halda 

til að verða frambærilegt á vinnumarkaði og fært um að lifa lífinu; setja markmið um 

þessa sömu færni og brjóta síðan kennslu og nám niður í skilgreindar einingar sem fjallað 

er um í tiltekinni röð til að ná markmiðunum.  

Mikilvægur áfangi í þróun námskrár í anda vísindastjórnunar voru kenningar banda-

ríska námskrárfræðingsins Ralph Tyler (Smith, 2000). Samkvæmt Tyler átti að byggja 

námskrá á fjórum skrefum sem leiddu hvert af öðru í réttri röð. Skrefin voru þessi: 

1. Ákvarðanir um tilgang námsins og hverju á að ná fram með því. 

2. Ákvarðanir um viðfangsefni nemenda sem eiga að leiða til þess að markmið náist. 

3. Ákvarðanir um skipulag kennslunnar. 

4. Ákvarðanir um mat á árangri námsins (Tyler, 1949). 

Annað megineinkenni á líkani Tyler er að í því er afrakstur námsins settur fram sem 

atferlismarkmið. Tyler tók skýrt fram að tilgangur menntunar væri „að koma til leiðar 

marktækum breytingum á atferli nemandans.“ Þess vegna ættu markmið skólastarfs ekki 

að tiltaka það sem kennarinn ætlaði að gera heldur ættu þau að fela í sér „yrðingar sem 

tiltaka breytingar sem ætlast er til að eigi sér stað hjá nemendum“ (Tyler, 1949, bls. 44).36  

Þrátt fyrir víðtæk áhrif enn þann dag í dag er námskrárlíkan Tyler umdeilt. Gagn-

rýni á líkanið og skólastarf í anda þess beinist ekki síst að því að það bindi hendur nem-

enda og kennara í náminu. Hin ítarlega markmiðssetning gefi lítið svigrúm fyrir náms-

reynslu og afrakstur náms sem ekki er tilgreindur í fyrirfram settum markmiðum heldur 

sprottinn af glímu nemenda við viðfangsefni kennslunnar. Í öðru lagi eru markmið sett 

og námsáætlanir gerðar áður en námið hefst og án tengsla við námsferlið sjálft. Það gef-

ur nemendum takmarkaða möguleika á frumkvæði og aðild að því að skipuleggja námið 

                                                 
36 Since the real purpose of education is not to have the instructor perform certain activities but to bring about 
significant changes in the students’ pattern of behavior, it becomes important to recognize that any statement of the 
objectives should be a statement of changes to take place in students.  
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(Smith, 2000). Sama gildir um kennara sem fá í hendur miðstýrðar ríkisnámskrár sem 

þeim er gert að fylgja hvort sem þeir eru henni sammála eða ekki (Alexander, 2001). 

Með því eru kennarar gerðir að ósjálfstæðum fagmönnum eða tæknimönnum (e. techni-

cians) fremur en fagmönnum sem treyst er til að taka sjálfstæðar ákvarðanir á grunni 

sérþekkingar sinnar (Hamilton, 1993; A. Hargreaves, 2000; Smith, 2000).  

Anderson og félagar taka upp hanskann fyrir Tyler og vara við því að rugla saman 

atferlismarkmiðum, eins og Tyler skilgreinir þau, og atferlisstefnunni sem námskenn-

ingu (Anderson o.fl., 2001). Þar sé um tvennt ólíkt að ræða enda sé atferlisstefnan náms-

kenning en fjalli ekki um markmið. Þau telja að engu að síður hafi þessi ruglingur orðið 

til þess að tengja námskrákenningu Tyler að ósekju við kennslu í anda forræðishyggju 

og stýringar.37 Þau telja einnig að með áherslu á markmiðsstjórnun (e. management-by-

objectives) og stýrða kennslu (e. programmed instruction) á 6. og 7. áratugnum hafi, í 

nafni hugmynda Tyler, verið gengið lengra en hann sjálfur ætlaðist til. Kelly (2004) 

bendir enn fremur á þá mikilvægu staðreynd að þrátt fyrir að líkan Tyler hafi verið 

gagnrýnt fyrir að vera línulegt og vélrænt þá gangi það engu að síður út frá grundvallar-

spurningunni um tilgang menntunar sem forsendu ákvarðana um inntak og aðferðir. Um 

leið viðurkennir Kelly að líkanið sjálft veiti engin svör við þessari grundvallarspurningu 

nema þá óbeint með áherslu sinni á mælanleg atferlismarkmið. Það ber í sér hættu á að 

markmið séu fyrst og fremst sett um mælanlegt atferli þar sem þekking og færni eru 

brotin niður í einingar sem nemandinn á að ná í réttri röð.  

Námskrá byggð á ferli er í flestu tilliti andstæða við þá námskrá sem lýst er hér að 

framan. Samkvæmt skilgreiningum Smith og Kelly byggist hún á því að kennarar gangi 

til starfa sem samvirkir, gagnrýnir fagmenn sem eru færir um að íhuga starf sitt á gagn-

rýninn hátt á vettvangi (A. Hargreaves, 2000; Trausti Þorsteinsson, 2001). Með slíkar 

hugmyndir að leiðarljósi leitast kennarar sem vinna í anda slíkrar námskrár við að skapa 

umræður og samráð við aðra þátttakendur í námsferlinu og gefa þeim möguleika á að 

móta starfið, meta það og íhuga jafnóðum (Kelly, 2004; Smith, 2000).  

Bæði Smith og Kelly (Kelly, 2004; Smith, 2000) byggja umfjöllun sína um nám-

skrá sem ferli að töluverðu leyti á hugmyndum Stenhouse sem vikið er að í upphafi 

þessa kafla. Stenhouse leit á námskrá sem „tilraun til að miðla meginhugmyndum og 

grundvallarþáttum tiltekinnar námsáætlunar þannig að hægt sé að taka hana til gagn-

                                                 
37 … through manipulation and control. 
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rýninnar skoðunar og hrinda henni í framkvæmd á skilvirkan hátt“38 (Stenhouse, 1975, 

bls. 4). Slík námskrá byrjar með hugmynd sem fyrst þarf að meta hvort sé framkvæman-

leg, prófa á vettvangi og leggja árangurinn í dóm opinberrar skoðunar og umræðu. Hún 

er tilraun til að lýsa hugsanlegu starfi í kennslustofunni á merkingarbæran hátt fyrir 

kennurum og öðrum sem hlut eiga að máli, með það fyrir augum að þeir geti nýtt sér 

slíkar lýsingar, lagað þær að eigin hugmyndum og nýtt þær til að koma námsáætlunum 

sínum í framkvæmd (Stenhouse, 1975).  

Námskrárhugmynd Stenhouse felur í sér þrjá meginþætti:  

▪ Áætlun sem fjallar um inntak, kennslutilhögun, nám nemenda og röð efnisatriða, 
greiningu á veikum og sterkum þáttum einstakra nemenda og áætlanir um að-

lögun inntaks, kennslu og náms með tilliti til þess. 

▪ Prófun á vettvangi sem fæst við mat á framförum nemenda og hversu vel kenn-
arar ná tökum á námskránni; enn fremur skoðun á því hversu vel áætlunin dugar 

til að koma hinni upprunalegu kennsluhugmynd í framkvæmd við mismunandi 

aðstæður og í ólíkum nemendahópum. 

▪ Gagnrýna opinbera umræðu um markmið, leiðir og árangur námskrárinnar. 

Þótt liðin séu 30 ár síðan Stenhouse setti fram ofangreindar hugmyndir snerta þær 

fjölmarga þætti sem eru ofarlega á baugi í námskrárumræðu samtímans. Í þeim er nútíma-

legt viðhorf til einstaklingsmiðunar. Þær leggja áherslu á kennara sem samvirka, íhugula 

fagmenn sem eru færir um að taka upplýstar ákvarðanir um nám og kennslu og leggja þær 

fram til gagnrýninnar opinberrar umræðu (A. Hargreaves, 2000; D. H. Hargreaves, 1994, 

1998b; Trausti Þorsteinsson, 2001). Þær hafa sterkan samhljóm við hugmyndir um nám á 

vettvangi sem þroskar kennara í starfi við það að rannsaka eigin starfshætti og árangur 

þeirra og ræða niðurstöðurnar á gagnrýninn hátt við samstarfsmenn og opinberlega 

(Fullan, 2007; D. H. Hargreaves, 1998a, 1998b). Þær ganga gegn hugmyndum um nám-

skrá sem miðstýrða forskrift að efni sem þarf að komast yfir eða markmið sem allir nem-

endur eiga að ná á sama tíma. Þær líta á nám sem ferli þar sem inntak og aðferðir mótast í 

samvinnu nemenda og kennara. Nemendur hafa rödd og áhrif í stað þess að vera óvirkt 

viðfang kennslunnar og afrakstur námsins má vera að einhverju leyti ófyrirsjáanlegur. Að 

lokum ber greiningu Stenhouse saman við hugmyndir námskrárfræðinga um muninn á 

námskránni sem áætlun og hinu raunverulega skólastarfi (Marzano, 2003; Mullis o.fl., 

2007). 
                                                 
38 A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such 
a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice.  
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Námskrárhugmyndir Stenhouse eru vissulega ekki hafnar yfir gagnrýni eða lausar við 

vandamál. Smith (2000) bendir á að hugmyndir hans séu af augljósum ástæðum ekki að-

laðandi fyrir þá sem telja nauðsynlegt að samræma námskrá, einkanlega markmið og inn-

tak námsins, til dæmis á landsvísu. Námskrá í anda Stenhouse væri heldur ekki traustur 

grunnur undir samræmd próf byggð á samræmdum markmiðum. Enn fremur gerir nám-

skrárhugmynd Stenhouse miklar kröfur til kennara. Það er þó á vissan hátt styrkur kenn-

ingarinnar enda gerir hún ráð fyrir að hluti vinnuferlisins miði einmitt að því að auka 

starfsþroska kennarans. Loks telur Smith að námskrárhugmynd Stenhouse skorti tengsl 

við félagslegan veruleika, innan sem utan skólans. Slík tengsl hefur aftur á móti fjórði 

námskrárflokkur Smith sem hann kallar námskrá sem framkvæmd (e. praxis). Sú námskrá 

byggir að verulegu leyti á sömu hugmyndum og námskrá Stenhouse en við þær bætist 

félagsleg vídd þar sem gert er ráð fyrir að námskráin mótist ævinlega af því félagslega 

umhverfi sem hún er sprottin upp úr. Að hluta til vísar þessi félagslega vídd námskrárinnar 

til hugmynda um hlutverk menntunar sem afls í viðleitni til samfélagslegra umbóta og 

þjóðfélagslegs réttlætis (Freire, 1996). Það sem fleiri vitna þó til í þessu samhengi er sá 

félagslegi veruleiki innan skólans sem mótar námskrána og yfirleitt er kallaður dulda 

námskráin (e. hidden curriculum). Hann felst m.a. í viðhorfum, samskiptum og skipulagi 

sem óhjákvæmilega hefur áhrif á starfið frá degi til dags, og þar með á námskrána, og það 

sem nemendur læra eða læra ekki. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að áhrif duldu nám-

skrárinnar eru ekki endilega neikvæð. Þau eru allt eins jákvæð og geta bætt jákvæðum 

víddum við hið formlega og skipulagða nám nemenda (Kelly, 2004). 

Eins og fram hefur komið telja námskrárfræðingar að ekki sé hægt að gefa sér að 

áætlanir og kennslutilhögun kennara og nám og námsafrakstur nemenda verði að öllu 

leyti í samræmi við hina opinberu, skráðu námskrá. Til skilnings á þessu er mikilvægt 

að hafa í huga námskrárhugtökin þrjú sem nefnd eru í kafla 2.4: Áformaða námskrá, 

virka námskrá og áunna námskrá. (Kelly, 2004; Marzano, 2003; Mullis o.fl., 2007; 

OECD, 2005). Áformaða námskráin er sú námskrá sem stjórnvöld eða skólar setja. Hún 

felur í sér ákvarðanir, fyrirmæli og væntingar þess sem námskrána setur um markmið, 

inntak og aðferðir, ásamt áætlunum um innleiðingu. Starfið í kennslustofunni er að sjálf-

sögðu háð áformuðu námskránni en samt sjaldnast að öllu leyti í samræmi við hana. Það 

mótast meðal annars af skipulagi menntakerfisins á landsvísu og innan fræðsluumdæma 

og af framkvæmd einstakra skóla. Það mótast enn fremur af kennsluhugmyndum og 

fagmennsku kennara, grunnmenntun þeirra, þekkingu og færni, stuðningi við þá og 

möguleikum þeirra til starfsþróunar innan og utan skóla. (Bransford, Darling-Hammond 
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og LePage, 2005a; Grossman, Schoenfeld og Lee, 2005; Marzano, 2003; Mullis, 

Kennedy, Martin og Sainsbury, 2006; Mullis o.fl., 2007). Þá eru ótalin áhrif af ytra mati 

á vegum stjórnvalda, svo sem úttektum og samræmdum prófum og áhrif frá umhverfi, 

svo sem meintar og raunverulegar kröfur frá samfélagi, framhaldsskólum og atvinnulífi. 

Við þetta bætast áhrif af duldu námskránni sem mótast af menningu skólans, væntingum 

til nemenda, samskiptum, vali á námsefni og stöðu kynja og kynþátta (Kelly, 2004).  

Við þetta verður í raun og veru til ný námskrá; hin virka námskrá sem endurspeglar 

ákvarðanir kennara um inntak og tilhögun kennslunnar. Virka námskráin er þó ekki 

einsleitt fyrirbæri heldur er nær að tala um virkar námskrár sem eru ólíkar frá einum 

skóla til annars og jafnvel frá einni kennslustofu til annarar innan sama skóla. Virka 

námskráin mótar svo áunnu námskrána sem endurspeglar það sem nemendur bera úr 

býtum sem þekkingu, námsreynslu eða beinan ávinning sem mæla má á prófi (Mullis 

o.fl., 2007; OECD, 2005). Í skjali frá OECD (2005), þar sem lýst er hugmyndaramma 

PISA–rannsóknarinnar 2006, er þessu námskrárlíkani lýst nánar sem vef þátta sem 

standa í innbyrðis samhengi og eru hver öðrum háðir (mynd 4.1). 

 

Mynd 4.1. Námskrárlíkan OECD (OECD, 2005) 

Elliot Eisner bætir fjórða námskrárhugtakinu við þessa greiningu. Það er það sem 

hann kallar núll-námskrá (Eisner, 1994). Núll-námskráin svarar til þess sem ekki er kennt 

eða gert í skólanum, bæði þess sem ákveðið er að kenna ekki þegar fyrirhugaða nám-

skráin er samin og eins þess sem verður útundan í virku námskránni og áunnu námskránni 

þegar skólar og kennarar velja einn þátt úr ætluðu námskránni en líta fram hjá öðrum.  
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4.2 Kennsluhugmyndir, sjálfstraust og fagmennska kennara 

Í köflum 2.3 og 2.4 var lýst efasemdum fræðimanna um möguleika námskrárstaðla og 

hagsmunatengdrar ábyrgðarskyldu til að hafa tilætluð áhrif á starfið í kennslustofunni. 

Stigler og Hiebert (1997) lýsa sömu efasemdum í ályktunum af niðurstöðum rannsóknar 

á kennsluháttum, starfsþróun og viðfangsefnum nemenda hjá þýskum, japönskum og 

bandarískum stærðfræðikennurum í 8. bekk. Í rannsókninni, sem var hluti af þriðju 

TIMSS–rannsókninni, kom fram mikill munur á kennsluháttum, einkum milli banda-

rísku og japönsku kennaranna. Fjölbreytni og áhersla á viðfangsefni sem kröfðu nem-

endur um rökhugsun, djúpan skilning á viðfangsefnum og lausnaleit var mun meiri 

meðal japönsku kennaranna en hinna bandarísku. Aðleidd rökleiðsla var svo til óþekkt 

hjá bandarísku kennurunum en átti sér stað í 62% japönsku kennslustundanna sem rann-

sakaðar voru. Hjá bandarísku stærðfræðikennurunum voru stærðfræðileg hugtök ein-

ungis kynnt (e. stated) í u.þ.b. 80% tilvika en í um 20% voru þau dýpkuð (e. developed) 

með lausnaleit og verklegum æfingum. Þessar tölur snerust við hjá japönskum starfs-

systkinum þeirra. Tilhögun kennslunnar hjá bandarísku kennurunum einkenndist af 

tveimur kennslustigum: kynningu kennara, oft í bland við umræður og spjall við nem-

endur, og verkefnum sem nemendur leystu hver fyrir sig í sætum sínum þar sem þeir 

áttu að beita því sem kennararnir höfðu kynnt. Á meðan gekk kennarinn um og aðstoð-

aði. Stigler og Hiebert draga þá ályktun að: „Enda þótt við trúum því staðfastlega að ... 

staðlar séu nauðsynlegir mun það að einblína á staðla og ábyrgðarskyldu án þess að gefa 

gaum að kennslu og námi í skólum ekki veita kennurum þá leiðsögn sem þeir þurfa í 

viðleitni sinni til umbóta.“39 Þrátt fyrir þessa niðurstöðu telja Stigler og Hiebert hana þó 

ekki alvarlegasta brestinn í bandarísku skólakerfi, til lengri tíma litið, heldur það að „við 

höfum engar leiðir til að bæta okkur. Það eru engin úrræði byggð inn í faglegt starfsum-

hverfi kennara sem gerir þeim kleift að gera umbætur í kennslu, skref fyrir skref, að 

langtímaverkefni.“40  

Rannsókn Hacker og Rowe (1997) varpar einnig ljósi á samhengi námskrárstaðla 

og kennsluhátta. Rannsóknin var endurtekning á rannsókn sem Eggleston og fleiri höfðu 

gert í Englandi á áttunda áratugnum þar sem rannsakaðir voru kennsluhættir 95 náttúru-

fræðikennara sem kenndu samkvæmt Nuffield-kennsluefninu en það var eitt stærsta þró-

unarverkefni á sviði náttúrufræðikennslu í Englandi á þeim tíma. Í þessu efni var lögð 
                                                 
39 Although we firmly believe that ... standards are necessary, a focus on standards and accountability that ignores the 
processes of teaching and learning in classrooms will not provide the direction that teachers need in their quest to 
improve. 
40 Our biggest long-term problem is not how we teach now but that we have no way of getting better. We have no 
mechanism built into the teaching profession that allows us to improve gradually over time. 
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áhersla á krefjandi hugsun, leitarnám, rannsóknir og lausnaleit. Eins og rannsókn 

Eggleston byggði rannsókn Hacker og Rowe á vettvangsathugunum og viðtölum við 

hluta kennaranna sem athugaðir voru. Í vettvangsathugunum var í báðum rannsókn-

unum notaður sams konar gátlisti til að skrá aðferðir kennaranna og námskröfur sem 

þeir gerðu til nemenda, s.s. eðli spurninga, áherslu á miðlun efnis, lausnaleit, rannsóknir 

og samvinnu nemenda. Niðurstöðurnar voru greindar með klasagreiningu (e. cluster 

analysis) sem leiddi í ljós þrjá flokka (klasa) kennara: 

▪ Fræðara (e. informers): Kennara sem fyrst og fremst miðluðu efni, einkum 

staðreyndum og hugtökum, spurðu sjaldan spurninga og þá fyrst og fremst 

spurninga sem kölluðu á eitt rétt svar. 

▪ Lausnaleitara (e. problem solvers): Kennara sem stýrðu sjálfir framvindu 

kennslustundanna en lögðu engu að síður áherslu á krefjandi spurningar og 

lausnaleit sem reyndu á rökhugsun nemenda. 

▪ Rannsakendur (e. inquirers): Kennara sem skipulögðu rannsóknarmiðaða 

kennslu með áherslu á frumkvæði og ábyrgð nemenda.  

Þegar rannsókn Hacker og Rowe var gerð (1996) hafði aðalnámskrá í náttúrufræði 

verið í gildi frá 1989 og markmið hennar var að meta áhrif námskárinnar á kennsluhætti. 

Í stuttu máli leiddu niðurstöður Hacker og Rowe í ljós miklar breytingar frá rannsókn 

Eggleston 20 árum áður. Fjölgað hafði í hópi fræðara úr 34% í 63%. Að sama skapi 

hafði fækkað hópi lausnaleitenda úr 48% í 32% og í hópi rannsakenda úr 18% í 5%. 

Þessar breytingar voru þvert á það sem stjórnvöld ætluðust til en skýringar kennaranna 

voru fyrst og fremst þessar: Þeir þurftu að uppfylla lagalega skyldu með því að fara yfir 

allt það efni sem námskráin tiltók. Þeir töldu námskrána hins vegar svo viðamikla að 

eina leiðin til að komast yfir efnið væri að grípa til aðferða sem gerðu þeim kleift að 

komast yfir mikið efni á knöppum tíma og þar voru aðferðir fræðarans nærtækastar. 

Verkleg kennsla, lausnaleit og rannsóknir voru einfaldlega of tímafrekar.  

4.2.1 Kennsluhugmyndir kennara 

Í rannsókn sinni á kennsluhugmyndum (e. teachers’ conceptions) nýsjálenskra kennara 

skilgreinir Brown þær sem nokkurs konar vef hugmynda sem kennarar hafa um sjálfa 

sig og starf sitt (Brown, 2002, 2004). Kennsluhugmyndir eru flétta af hugmyndum, 

skoðunum, tilgátum, gildismati og sjálfstrausti sem móta sýn kennara á sjálfa sig og 

starfsvettvang sinn og það hvernig þeir túlka og leysa af hendi hina ýmsu þætti starfsins. 
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Þessar hugmyndir eru einstaklingsbundnar og persónulegar og því jafnan breytilegar, 

jafnvel innan kennarahóps á starfsvettvangi. Kennsluhugmyndirnar tengjast innbyrðis 

og mynda þannig nokkurs konar hugmyndakerfi hvers kennara og hafa með þeim hætti 

afgerandi áhrif á ákvarðanir hans og athafnir í starfinu og þar með á árangur og náms-

reynslu nemenda. Í skilgreiningu Brown felst að kennsluhugmyndirnar séu að nokkru 

leyti ómeðvitaðar en hann telur mikilvægt að kennarar geri sér þær ljósar þannig að þeir 

geti íhugað þær. Í rannsókn sinni greinir Brown kennsluhugmyndir kennara um fimm 

svið: nám, námskrá, kennslu, sjálfstraust og námsmat (Brown, 2002).  

Sigrún Guðmundsdóttir (1991) skilgreindi kennsluhugmyndir á svipaðan hátt. Hún 

lagði megináherslu á gildismat kennara og hvernig það mótar hugmyndir þeirra um 

nemendur, kennsluhætti, markmið og framsetningu kennsluefnis í námsgreinum og þar 

með starfshætti þeirra. Sigrún lýsti gildismati kennara sem líminu sem festir saman 

kennslufræðina og inntak námsgreinanna og skapar kennurum það sem Shulman kallar 

kennslufræðilega fagþekkingu (e. pedagogical content knowledge) (Shulman, 1986, 

1987).41 Sigrún leit svo á að engin leið væri að greina gildismat frá kennslu og öðru 

skólastarfi; það stýrði ákvörðunum kennara og kennsla án gildismats væri óhugsandi. 

Hún tók þó fram að gildismatið eitt og sér gerði engan að góðum kennara en hjá reynd-

um kennurum hefði það mótað starfshæfni og hugmyndir sem þeir byggðu kennslu sína 

á; hvernig þeir byggju fræðasjóð námsgreinanna og eigin þekkingu á honum í hendur 

nemendum. Sigrún lýsti þessu sem persónulegri námskrá kennara sem væri byggð á 

gildismati þeirra og þekkingu á kennslufræði og námsgreinum ásamt eigin sérhæfingu 

eftir áhugasviðum innan námskrárinnar og samsvaraði á ýmsan hátt duldu námskránni. 

Hún taldi að þessi persónulega námskrá stýrði starfi kennara og vali þeirra á umfjöll-

unarefni í námsgreinum þar sem aldrei er hægt að gera öllu skil. Þessi persónulega 

námskrá stýrði því til dæmis hvaða kennslubækur kennarar veldu, hefðu þeir á annað 

borð val, og hvernig þeir ynnu með kennslubækur enda gæti persónulega námskráin 

stangast á við nálgun kennslubókanna.  

4.2.2 Þekking og hæfni kennara 

Í tveimur greinum frá níunda áratug síðustu aldar rekur Shulman þróun hugmynda um þá 

þekkingu og hæfni kennara sem komi þeim best í starfi og í hverju undirbúningur þeirra 

til starfsins eigi að vera fólginn (Shulman, 1986, 1987). Hann telur að í þessum hugmynd-
                                                 
41 Hugtakið „pedagogical content knowledge“ hefur einnig verið þýtt sem kennslufræðileg námsefnisþekking 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1999). Sú þýðing er ekki notuð hér enda virðist Shulman nota hugtakið um þekkingu á 
kennslugreininni sem slíkri fremur en námsefni eingöngu. 
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um hafi verið dregnar upp óheppilegar andstæður; annars vegar milli einhliða áherslu á 

þekkingu kennara á inntaki kennslugreina og hins vegar á einhliða áherslu á kennslu-

fræðilega kunnáttu og færni. Shulman telur varasamt að líta svo á að önnur nálgunin 

útiloki hina og gerir grein fyrir hugmyndum sínum um þekkingargrunn þess sem kalla 

mætti kennarafræði og þau svið sem hún ætti að ná yfir.42 Hugmyndir sínar byggir hann á 

niðurstöðum rannsókna sinna og samstarfsmanna sinna á því hvernig kennarar, einkum 

þeir sem koma í kennaranám eftir háskólanám í kennslugrein, læra til verka og þroskast í 

starfi. Shulman orðar kjarnann í hugmyndum sínum þannig að: „þekkingargrunn kennslu 

sé að finna í skurðpunkti inntaks (námsgreina) og kennslufræði; í hæfni kennara til að 

færa eigin þekkingu í búning öflugrar kennslu sem er einnig nógu sveigjanleg til að taka 

tillit til mismunandi getu og bakgrunns nemenda“ (Shulman, 1987, bls. 15).43  

Shulman telur að þekkingargrunnur kennarafræði nái yfir sjö svið: 

1. Þekkingu á inntaki námsgreina (e. content knowledge). 

2. Almenna kennslufræðiþekkingu sem er óháð námsgreinum (e. general 

pedagogic knowledge). 

3. Þekkingu á námskrá (e. curriculum knowledge). 

4. Kennslufræðilega fagþekkingu (e. pedagogical content knowledge). 

5. Þekkingu á nemendum og eiginleikum þeirra (e. knowledge of learners). 

6. Þekkingu á umhverfi, stjórnun og félagslegu samhengi skólastarfs (e. knowledge 

of educational contexts). 

7. Þekkingu á tilgangi og heildarmarkmiðum skólastarfs og heimspekilegum og 

sögulegum grunni þess (e. knowledge of educational ends) (Shulman, 1987, bls. 8). 

Bransford og félagar (2005a, bls. 11 o.áfr.) hafa sett fram líkan sem svipar um 

margt til skilgreiningar Shulman á þekkingargrunni kennarafræði. Í líkani sínu draga 

þau fram þrjá meginþætti í þekkingargrunni kennara: Þekkingu á nemendum, námi 

þeirra og þroska, þekkingu á námsgreinum og námskrá og þekkingu á kennslu.  

Skilgreining Shulman (1986, 1987) á því sem hér er þýtt sem kennslufræðileg 

fagþekking verðskuldar athygli. Í þessu hugtaki renna saman í einn farveg þekking á 

inntaki kennslugreinar annars vegar og hins vegar sú kennslufræðilega þekking og færni 

                                                 
42 Hér lægi e.t.v. beinast við að nota orðið kennslufræði en það orð er hins vegar „frátekið“ sem þýðing á „pedagogy“. 
Það sem hér er kallað kennarafræði nær hins vegar yfir miklu fleiri svið eins og fram kemur í næstu línum.  
43 ... the knowledge base of teaching lies at the intersection of content and pedagogy, in the capacity of a teacher to 
transform the content knowledge he or she possesses into forms that are pedagogically powerful and yet adaptive to 
the variations in ability and background presented by the students.  
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sem þarf til að geta búið viðfangsefni hennar í hendur nemendum sem hafa mismunandi 

forþekkingu, áhuga og námshætti. Kennslufræðileg fagþekking er meðal þess mikil-

vægasta sem skilur að fræðimanninn og kennarann; líffræðinginn og líffræðikennarann 

svo dæmi sé tekið (sjá einnig Grossman o.fl., 2005). 

Hluti af hugmyndum Shulman er líkan af því sem hann kallar kennslufræðileg rök 

og athafnir44 (Shulman, 1987, bls. 14–19). Líkanið lýsir nokkurs konar hringferli sem er 

grundvallað á skilningi á inntaki námsgreina og tilgangi þeirra. Á grundvelli þessa 

skilnings taka kennarar ákvarðanir um ýmsa þætti kennslu sinnar; umfram allt um það 

hvernig þeir umbreyta þekkingu sinni og skilningi á námsgrein í form sem gerir hana 

aðgengilega fyrir ólíka nemendur. Kennsluna sjálfa og námsmatið byggja þeir á þessum 

ákvörðunum; þeir meta og íhuga eigin störf og á grundvelli alls þessa öðlast þeir nýjan 

skilning á öllu því sem á undan er gengið sem hefur áhrif á þá sem fagmenn, skilning 

þeirra, ákvarðanir og athafnir í framtíðinni.  

4.2.3 Sjálfstraust og líðan kennara 

Í grein frá 2004 rekja Goddard, Hoy og Hoy samantekt sína á fjölda rannsóknarniður-

staðna um það sem hér er kallað sjálfstraust kennara, bæði sem einstaklinga og sem 

hópa, og samhengi þess við kennslutilhögun, skólamenningu og árangur nemenda. 

(Goddard, Hoy og Hoy, 2004). Kenningarnar um sjálfstraust eru sóttar til þeirrar greinar 

sálfræðinnar sem fæst við félagsskynjun45 og eru einkum kenndar við sálfræðinginn 

Albert Bandura (Bandura, 1995, 1997).46 

Bandura skilgreinir sjálfstraust sem sannfæringu einstaklinga um eigin möguleika 

eða dug til að ná árangri í tilteknum viðfangsefnum. Hún vísar til þess hvernig einstak-

lingarnir sjá framtíðarmöguleika sína til aðgerða sem þarf til að ná skilgreindum árangri í 

                                                 
44 Shulman kallar líkan sitt „A model of Pedagogical Reasoning and Action“. Orðið rök í þýðingunni sameinar tvær 
merkingar íslenskrar orðabókar: Rök sem upphaf, uppruna eða orsök og rök sem rökfærslu eða rökleiðslu.  
45 Guðmundur B. Arnkelsson (2006, bls. 106) þýðir „social cognition“ sem félagsskynjun; sem það svið innan 
félagssálfræði (social psychology) sem fæst við „hvernig fólk upplifir og dregur ályktanir um hegðun, tilfinningar og 
lunderni annarra.“ 
46 Hugtak Bandura er „self-efficacy“ eða „perceived self-efficacy“. Í íslensku hefur þetta verið kallað trú á eigin getu 
/ trú á eigin getu til að ná árangri (Ragnhildur Bjarnadóttir, tölvupóstur til höfundar 15.9.2006); sem trú á eigin dug 
(Allyson Macdonald, tölvupóstur til höfundar 9.5.2006); sem meðvituð trú á eigin getu (Brynhildur Anna 
Ragnarsdóttir, 1992), eða sem álit á eigin færni (Guðmundur B. Arnkelsson, 2006). Kristján Kristjánsson (í prentun) 
ræðir í ítarlegu máli um hugtökin „self-esteem“, „self-confidence“ og „(perceived) self-efficacy“. Hann kemst að 
þeirri niðurstöðu að „self-efficacy “ sé klunnalegt og óþarft nýyrði yfir fyrirbæri sem þegar eigi sér orð í ensku máli; 
sem sé „self-confidence“. Hann telur að nær sé að skerpa merkingu þess hugtaks en að smíða nýtt. Kristján telur 
„perceived self-efficacy“, eins og Bandura skilgreinir það í samhengi við trúna á að geta náð árangri, vera „domain-
specific eða item-specific self-confidence“ (bls. 18) eða sjálfstraust á tilteknu sviði. Í ljósi þessa leggur Kristján til að 
nota einfaldlega orðið sjálfstraust um fyrirbærið á íslensku (tölvuskeyti til höfundar 17.11.2006). Guðmundur B. 
Arnkelsson gefur enn fremur þýðinguna sjálfstraust gagnvart tilteknu verkefni sem er í ágætu samræmi við tillögu 
Kristjáns en hans ráði er fylgt í ritgerðinni. 
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tilteknu samhengi. Í skólanum getur þessi sannfæring vísað til nemenda jafnt sem kennara 

(Bandura, 1997). Hún er svarið við spurningunni: Get ég, sem nemandi eða kennari, eða 

getum við, sem kennarahópur eða skóli, gert það sem þarf til að ná tilteknum árangri? 

Svarið hefur áhrif á líf einstaklinganna og hvernig þeir nálgast viðfangsefni sín. Hugtakið 

vísar ekki einungis til þess hvernig einstaklingarnir meta eigin möguleika til að ná árangri, 

heldur nær einnig yfir aðgerðir þeirra sem beinast að því, þ.e. hvernig sjálfstraustið endur-

speglast í athöfnum einstaklinga. Þetta sjálfsmat þarf ekki endilega að vera í fullu sam-

ræmi við hæfnina en það er nauðsynlegur liður í að hvetja einstaklinginn til dáða enda er 

lítið gagn af hæfni til að gera eitthvað sé henni ekki beitt (Bandura, 1994, 1997; Goddard 

o.fl., 2004).  

Sterkt sjálfstraust eykur líkur á árangri og vellíðan á margvíslegan hátt. Einstak-

lingar sem búa að slíkri sannfæringu taka erfiðum viðfangsefnum sem áskorun sem þarf 

að takast á við fremur en ógnun sem ber að forðast. Með slíkum hugsunarhætti efla þeir 

innri áhuga sinn, setja sér krefjandi markmið, sökkva sér ofan í verkefni og vinna að 

þeim af þrautseigju. Þeir taka ósigrum með jafnaðargeði og eru fljótir að jafna sig eftir 

þá. Þeir hafa nægilega sterka sjálfsmynd til að læra af mistökum sínum og stælast við 

mótlæti. Þeim sem hafa litla trú á eigin möguleikum til að ná árangri á tilteknu sviði – 

veikt sjálfstraust – er öfugt farið. Þeir forðast krefjandi viðfangsefni, líta á þau sem 

ógnun fremur en ögrun og leggja fljótt árar í bát þegar þeir mæta erfiðleikum. Þessa 

einstaklinga skortir þrautseigju til að fylgja markmiðum sínum eftir og þeir eru upp-

teknari af takmörkunum sínum en möguleikum. Það þarf lítið til að slá þá út af laginu 

og þeir eru lengi að jafna sig eftir áföll og ósigra (Bandura, 1994, 1997).  

Lykilhugtak í greiningu Goddard, Hoy og Hoy er hóptengt sjálfstraust kennara (sjá 

enn fremur Bandura, 1995, 1997).47 Það er sameiginleg skynjun eða trú kennarahóps, 

skóla eða deildar innan skóla á möguleikum sínum til að hafa jákvæð áhrif á náms-

árangur nemenda. Slík hóptenging getur verið veik eða sterk eftir atvikum og Bandura 

(1995) skilgreinir hugtakið hóptengt áhrifaleysi sem andstæðu þess.48 Sterkt sjálfstraust 

einstaklinganna er að sjálfsögðu forsenda fyrir sameiginlegri trú hópsins en um leið 

nærir hún einstaklingana og þar með verður uppbyggjandi gagnvirkt samspil þarna á 

milli. Rétt eins og hjá einstaklingum mótast sameiginlegt sjálfstraust hóps af fyrri 

                                                 
47 Hér er „collective self-efficacy“ eða „collective self-efficacy beliefs“ þýtt sem hóptengt sjálfstraust eða 
sameiginlegt sjálfstraust hóps. 
48 Bandura notar hugtakið „sense of collective powerlessness“ sem vísar til þeirra sem hafa þá trú að þeir hafi, sem 
hópur, ekki áhrif á eigin aðstæður eða möguleika á að koma breytingum til leiðar. Hér er þetta kallað hóptengt 
áhrifaleysi til samræmis við hóptengt sjálfstraust.  
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reynslu hans af sambærilegum viðfangsefnum, hliðsjón af gengi annarra, félagslegum 

þrýstingi og aðstæðum sem kalla fram hugarástand svo sem streitu eða örvun. Sam-

kvæmt niðurstöðum Goddard, Hoy og Hoy má skýra margt varðandi kennsluhætti 

einstakra kennara og árangur nemenda með kenningum um sjálfstraust einstaklinga og 

sameiginlegt sjálfstraust kennarahópa. Samantekt þeirra bendir til að sjálfstraust kennara 

eða mat þeirra á eigin hæfni sé mikilvæg forspá um hvernig þeir haga kennslu sinni, um 

samskipti þeirra við aðra og um starfsánægju og síðast en ekki síst telja þeir að tengsl 

séu milli sjálfstrausts kennara og árangurs nemenda. Á sama hátt er það niðurstaða 

þeirra að hóptengt sjálfstraust sé nátengt menningu skóla og í gagnvirku samhengi við 

hana og að sterk tengsl séu milli þess og mismunandi árangurs nemenda enda sé það 

forspá um hvernig sameiginleg geta skólans sé virkjuð til að ná árangri. 

Í grein Goddard, Hoy og Hoy er á nokkrum stöðum vikið að samhengi sjálfstrausts 

kennara við samræmd próf og ábyrgðarskyldu. Eitt af því sem nærir sjálfstraust kenn-

arahóps er fyrri reynsla hópsins á sama sviði. Því er líklegt að slakur árangur skóla, 

óhagstæður samanburður við aðra, samfélagslegur þrýstingur og streita sem er fylgi-

fiskur alls þessa dragi úr sameiginlegu sjálfstrausti kennara. Þegar skólar standa frammi 

fyrir slíkum aðstæðum ár eftir ár er nærtækt að álykta að þær verði að vítahring sem 

kemur niður á kennsluháttum, skólamenningu og að lokum námsárangri nemenda.  

Önnur mikilvæg niðurstaða greinarinnar er samhengi sjálfstrausts við sjálfsvald eða 

valdeflingu (e. empowerment) kennara. Þannig virðist vald kennara til að taka sjálfstæð-

ar ákvarðanir um markmið og tilhögun kennslu efla sjálfstraust þeirra, bæði sem ein-

staklinga og hópa. „Því fleiri tækifæri sem kennarar hafa til að hafa áhrif á ákvarðanir 

skóla um nám og kennslu þeim mun líklegra er að skólinn einkennist af sterku hóp-

tengdu sjálfstrausti ... [sem] nærir að sama skapi skuldbindingu við markmið skólans og 

bættan árangur nemenda“ (Goddard o.fl., 2004, bls. 10).49 Aftur á móti er starfsumhverfi 

sem einkennist af miðstýrðum ákvörðunum þar sem valdið er langt utan seilingar þeirra 

sem eiga að lúta því og gerðum manna er fjarstýrt af fjarlægum stjórnvöldum til þess 

fallið að grafa undan sameiginlegu sjálfstrausti og ýta undir áhrifaleysi í staðinn 

(Bandura, 1995; Goddard o.fl., 2004).  

Fræðimenn benda enn fremur á að misræmi milli kennsluhátta sem kennarar telja 

að samræmd próf kalli á annars vegar og eigin sannfæringar um kennslu og þess sem 

                                                 
49 The more teachers have the opportunity to influence instructionally relevant school decisions, the more likely a 
school is to be characterized by a robust sense of collective efficacy ... collective efficacy beliefs, in turn, foster 
commitment to school goals and gains in student achievement.  
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þeim hefur verið kennt í kennaranámi hins vegar geti valdið togstreitu hjá kennurum 

(Abrams, 2004; Noble og Smith, 1994; Shepard, 1991; Wright, 2002). Áhersla á opin-

berar forskriftir um nám og hagsmunatengd próf dregur úr tilfinningu kennara fyrir því 

að þeir séu fagmenn sem treyst er til að ráða einhverju um námskrá og kennslu nemenda 

og dregur úr sjálfstrausti þeirra og tilfinningu fyrir faglegri þekkingu og virðingu 

(Hamilton, 1993; A. Hargreaves, 2000). Noble og Smith (1994) benda enn fremur á 

hættuna á að þegar kennsla fer að stýrast meira af prófum en faglegum ákvörðunum 

kennara sjálfra hreki það góða kennara úr starfi og grafi undan sjálfstrausti og starfs-

ánægju þeirra sem eftir eru. Góðir kennarar finna annað hvort eigin leiðir til að standast 

álagið eða hverfa úr starfi sem gæti haft í för með sér að hæfustu kennararnir, þ.e. þeir 

sem best vald hafa á framsæknum kennsluháttum, hætti störfum.  

4.2.4 Fagmennska og fagmennskuhugmyndir kennara 

Menntunarfræðingar hafa fært fyrir því rök að fagmennskuhugmyndir kennara hafi áhrif 

á hvernig þeir nálgast áformuðu námskrána og hvernig þeir færa hana yfir á svið virku 

námskrárinnar. Um leið hefur áformaða námskráin, einkum forskriftir stjórnvalda um 

námskrárstaðla, áhrif á fagmennskuhugmyndir kennara og í hvaða átt fagmennska 

kennarastéttarinnar í heild þróast. Í rannsókn sinni á fagmennsku kennara á Norðurlandi 

eystra skilgreindi Trausti Þorsteinsson þrjú snið fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 

2001). Grunninn að greiningu sinni sótti Trausti til Ribbins (1990) en fléttaði inn í hann 

hugmyndum fleiri fræðimanna. Hann kenndi sniðin þrjú við ósjálfstæða, sjálfstæða og 

samvirka fagmennsku. Samkvæmt skilgreiningu Trausta felst ósjálfstæð fagmennska 

einkum í að framfylgja fyrirmælum stjórnvalda og uppfylla þá ábyrgð sem stjórnvöld 

skilgreina. Hinn ósjálfstæði fagmaður veitir þjónustu samkvæmt forskriftum aðalnám-

skrár og annarra opinberra fyrirmæla. Því sniði sem Trausti kennir við ósjálfstæða fag-

mennsku svipar mjög til þess sem Andy Hargreaves (2000) kallar forstig fagmennsku 

(e. pre-professionalism) eða tímabilið fyrir fagmennsku (e. the pre-professional age). Á 

þessu forstigi fagmennskunnar, segir Hargreaves, einkennist kennsla fyrst og fremst af 

fyrirlestrakennslu eða beinni yfirfærslu kennara á inntaki námskrár eða námsbóka til 

bekkja í heild en felur þó gjarnan í sér einhvers konar samskipti við bekkinn þar sem 

nemendur svara spurningum kennara. Oft er þá um að ræða sjálfskipaða fulltrúa 

bekkjarins sem sjá um að svara. Kynningum kennara er fylgt eftir með glósuskrifum og 

verkefnavinnu nemenda í sætum sínum þar sem allir að vinna það sama á sama tíma. Í 

þessu kennsluformi er kennarinn handhafi valdsins enda er hann að framfylgja fyrir-
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mælum yfirboðara sinna; hann er hinn fróði miðlari en nemendur valdalausir viðtak-

endur, sem aftur býður heim vandamálum á sviði aga- og bekkjarstjórnunar (A. 

Hargreaves, 2000).  

Sjálfstæð fagmennska, samkvæmt Trausta Þorsteinssyni og Hargreaves, einkennist 

aftur á móti af sjálfstæði fagmanna gagnvart ytri forskriftum (A. Hargreaves, 2000; 

Trausti Þorsteinsson, 2001). Hinn sjálfstæði fagmaður lítur á sig sem sérfræðing sem er 

fær um að ákveða og meta þarfir nemenda og hvernig þeim skuli mætt. Í krafti sérfræði 

sinnar á hann að geta ákveðið námsmarkmið og valið kennsluaðferðir og námsefni og 

metið árangur. Miðstýrð námskrá og samræmd próf samrýmast þar af leiðandi illa þessu 

sniði fagmennsku. Samkvæmt Hargreaves er eitt af megineinkennum þessa fagmennsku-

sniðs einstaklingshyggja og einangrun kennara. Þeir kenna einir bak við luktar dyr og 

samskipti þeirra við starfsfélaga felast fyrst og fremst í samræmingu ytra forms kennsl-

unnar, s.s. yfirferð námsbóka, en ekki í faglegri samvinnu og lausnaleit varðandi það sem 

við er að fást í kennslunni.  

Fagmennska í nútímanum stjórnast af öflum sem eru um margt mótsagnakennd. 

Trausti Þorsteinsson kennir þetta snið fagmennskunnar við samvirkni og samábyrgð. 

Hargreaves telur sig aftur á móti greina tvenns konar strauma. Annan kennir hann við 

samvirkni (líkt og Trausti) en hinn strauminn telur hann ráða miklu um framtíð fag-

mennskunnar og kennir hann við síð-fagmennsku (e. post-professional) eða „post-

modern“ fagmennsku. Það sem einkennir þessa strauma er aukin áhersla á samstarf og 

samábyrgð, bæði innan og utan skóla, t.d. samstarf við foreldra og atvinnulíf og 

tengslanet við starfsfélaga í öðrum skólum. Áhersla á samvirkni á sér ekki síst rætur í 

auknum kröfum til kennara sem hafa að ýmsu leyti útvíkkað skyldur þeirra og gert 

starfið flóknara. Alþjóðavæðing, lögmál markaðar og viðskiptaumhverfis og neytenda-

sjónarmið, þar sem litið er á foreldra og nemendur sem neytendur þjónustu og viðskipta-

vini skóla, hafa gerbreytt starfsumhverfi kennara og stjórnenda. Um leið er þetta tímabil 

miðstýrðra námskráa, námskrárstaðla og hagsmunatengdrar stjórnsýsluábyrgðar. Sam-

vinna við þessar aðstæður snýst að mati Hargreaves ekki endilega um það sem hún ætti 

að snúast um, þ.e. faglega ábyrgðarskyldu þar sem velferð nemenda og gæði náms eru í 

fyrirrúmi heldur um að framkvæma fyrirmæli stjórnvalda. Þetta grefur undan framþróun 

fagmannlegra starfshátta og færir kennara að sumu leyti aftur á forstig fagmennskunnar. 

Við þessu verður kennarastéttin að bregðast af alefli, segir Hargreaves, og telur að and-

svar hennar eigi að felast í því sem hann kallar síð-fagmennsku eða „postmodern“ fag-

mennsku. Hún einkennist öðru fremur af samvirkni innan skóla um það sem máli skiptir 
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í fagmannlegum starfsháttum. Hún einkennist ekki síður af því að opna dyr skólans út í 

samfélagið og efna til víðtæks samstarfs og samráðs kennara og skóla við þá sem hags-

muna eiga að gæta í umhverfi þeirra.  

4.3 Virk námskrá og nám nemenda 

Athafnir og samskipti kennara og nemenda í kennslustofunni eru flókinn vefur en í hon-

um eru þó tvær meginuppistöður: kennsla og nám. Í stuttu máli má segja að kennslan 

snúist um ákvarðanir kennara um skipulag og athafnir en námið um innri forsendur, við-

fangsefni og athafnir nemenda. Aðgreiningin er þó engan veginn einhlít enda stjórnast 

viðfangsefni og athafnir nemenda að miklu leyti af ákvörðunum kennara. Þó er mikilvægt 

að hafa í huga að kennarinn hefur stjórn á eigin ákvörðunum og tilhögun sem af þeim 

leiðir en enga beina stjórn á forsendum nemenda og þar með athöfnun þeirra að svo miklu 

leyti sem þær stjórnast af þessum forsendum (M. Allyson Macdonald, 2002). Engu að 

síður er það eitt af mikilvægustu hlutverkum kennara að skilja þessar forsendur nemenda 

og hafa áhrif á þær (Tomlinson og Eidson, 2003).  

4.3.1 Námskráin í kennslustofunni og flokkun markmiða  

Flokkun markmiða og viðfangsefna í skólastarfi er ekki ný af nálinni. Þekktust er líklega 

flokkun Benjamins Bloom og samstarfsmanna hans sem felur í sér þrískipta flokkun á 

námsmarkmiðum skólans í þekkingarsvið, viðhorfasvið og færnisvið50 (Bloom o.fl., 1956). 

Á þekkingarsviðinu eru markmið um kunnáttu, skilning og þróun vitsmunalegrar hæfni og 

rökhugsunar. Á viðhorfasviðinu eru markmið um þróun áhuga, viðhorfa, gildismats og 

dómgreindar. Á færnisviðinu eru markmið sem lúta að líkamlegri færni af ýmsu tagi.  

Útfærsla Bloom og samstarfsmanna hans á þekkingarsviðinu var sú ítarlegasta. 

Samkvæmt henni er þekkingarsviðinu skipt í sex undirflokka eða stig sem hvert um sig 

felur í sér misjafnlega flókna þekkingu og hugsun, allt frá því að muna einfaldar stað-

reyndir til þess að vinna með flókna þekkingu sem gerir kröfur um rökhugsun, túlkun og 

mat.51 Þessu líkja höfundar við píramída eða stigveldi þar sem hvert þrep byggir á því 

                                                 
50 Hugtök Bloom og félaga eru: „Cognitive domain“, „affective domain“ og “psychomotor domain“. Þau eru þýdd 
hér sem þekkingarsvið, viðhorfasvið og færnisvið. Hér er enn fremur farin sú leið að þýða það sem Bloom og félagar 
kalla „cognitive domain“ sem þekkingarsvið fremur en vitsmunasvið, enda má segja að orðið vitsmunir nái yfir öll 
sviðin þrjú. Bloom og félagar kalla hins vegar neðsta stig þekkingarsviðsins „knowledge“ en miðað við skilgreiningu 
þeirra er nær að kenna það stig á íslensku við minni en þekkingu.  
51 Í fræðum Bloom er talað um „higher order“ og „lower order thinking“ sem útleggja mætti á íslensku sem „æðri“ og 
„lægri“ hugsun. Hér er þó ekki tekinn sá kostur heldur talað um rökhugsun annars vegar og einfalda hugsun hins 
vegar. 
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næsta fyrir neðan og þrepin fela í sér sífellt flóknari þekkingu uns því efsta er náð þar 

sem nemendur vega og meta viðfangsefni frá ýmsum hliðum og taka upplýsta afstöðu.52 

Mikill munur er á markmiðum og viðfangsefnum nemenda á neðstu og efstu stigum 

þekkingarsviðsins. Á neðsta stigi þess einkennast markmið og viðfangsefni af því að 

muna eða þekkja aftur (e. recognise) hugmyndir, efni, eða fyrirbæri. Nemandanum er 

ætlað að geyma tilteknar upplýsingar í minni sér til að geta staðið skil á þeim síðar, til 

dæmis staðreyndir, orð, tákn, skilgreiningar, hugtök, hugmyndir, reglur, aðferðir, at-

burðarás, kenningar eða önnur minnisatriði (Bloom o.fl., 1956). Markmið og viðfangs-

efni á efstu stigum þekkingarsviðsins einkennast aftur á móti af því að meta og fella 

rökstudda dóma um gildi, hugmyndir, lausnir, efni og aðferðir (1956, bls. 184). Matið er 

efsta stig þekkingarsviðsins og það felur í sér samþættingu allra annarra hugsanaferla 

innan þess. Jafnframt er matið eins konar brú yfir á viðhorfasviðið enda þótt viðfangs-

efni matsins séu fremur hugræn (e. cognitive) en tilfinningaleg (e. emotive) (sjá einnig 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999a).  

Allt frá því að námskrárlíkan Bloom var gefið út hefur það verið eitt af undirstöðu-

ritum um námskrárfræði og námskrárgerð. Það hefur þó verið endurbætt með ýmsu móti 

og orðið undirstaða annarra líkana. Anderson og fleiri gáfu út ítarlega endurskoðun á 

námskrárlíkani Bloom árið 2001 (Anderson o.fl., 2001). Þau tengja nauðsyn þess að 

nota slíkt flokkunarkerfi markmiða meðal annars við aukna áherslu á opinbera nám-

skrárstaðla og leggja áherslu á að slík flokkun geti hjálpað kennurum að henda reiður á 

þeim aragrúa misjafnlega skýrra markmiða sem þeim er ætlað að taka mið af. Anderson 

og félagar leggja enn fremur áherslu á þann tilgang sinn með flokkunarkerfinu að beina 

sjónum kennara að eðli, tilgangi og mismun markmiða. Þau telja til dæmis mikilvægt að 

flokka markmið eftir því hversu miklar kröfur þau gera um flókna og krefjandi hugsun 

vegna þess að það beini sjónum kennara að samhenginu milli markmiða, viðfangsefna 

nemenda og námsmats. Markmið sem fela í sér rökhugsun og flókna þekkingu kalla á 

krefjandi viðfangsefni og samsvarandi námsmat.  

Í flokkunarkerfi Anderson og félaga eru öll markmið byggð upp á sama hátt. Þau 

innihalda sagnorð sem tiltaka hugsanaferli (e. cognitive process) og nafnorð sem til-

greina þekkingu (e. knowledge).53 Í samræmi við þetta tvöfalda eðli markmiða setja 

Anderson og félagar fram námskrárlíkan í formi krosstöflu sem hefur tvær víddir: Þekk-

                                                 
52 Stig þekkingarsviðsins frá hinu neðsta til hins efsta, eru: Knowledge, understanding, application, analysis, synthesis 
og evaluation. Ingvar Sigurgeirsson (1999a, bls. 20) þýðir þessi hugtök sem minni, skilning, beitingu, greiningu, 
samantekt og mat.  
53 Dæmi: Nemandinn lærir að greina á milli (hugsanaferli) persónulegra og ópersónulegra sagna (þekking). 
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ingu og hugsanaferli. Þekkingarvíddinni er skipt í fjóra flokka sem mynda samfellu frá 

einfaldri þekkingu til flókinnar þar sem hver flokkur inniheldur flóknari þekkingu en 

næsti flokkur á undan. Innan hvers flokks er síðan hægt að beita sex mismunandi 

hugsanaferlum sem einnig mynda samfellu frá hinu einfaldasta til hins flóknasta (tafla 

4.1). Nánari skýring á þekkingarflokkunum fjórum og hugsanaferlunum sex er í 

fylgiskjali 8. 

Tafla 4.1. Námskrárlíkan Anderson og fleiri (Anderson o.fl., 2001, bls. 28). 

 Hugsanaferli 

Þekking Muna Skilja Beita Greina Meta Skapa 

Staðreyndaþekking       

Hugtakaþekking       

Færniþekking       

Þekking á eigin hugsun 
og námi (námsvitund) (e. 
metacognition) 

      

Í námskrárlíkani Anderson og félaga eru ýmsar breytingar frá flokkunarkerfi Bloom 

og samstarfsmanna hans. Fyrsta grundvallarbreytingin er tvívíða krosstaflan sem teflir 

saman þekkingarflokkunum fjórum og hugsanaferlunum sex. Neðsti flokkur þekkingar-

sviðs Bloom er brotinn niður í fjóra undirflokka og myndar þekkingarvídd líkansins. 

Hugsanaferlunum er síðan lýst með sagnorðum þar sem muna svarar til einfaldasta 

forms hugsunarinnar en skapa til hins flóknasta. Önnur mikilvæg breyting er að enda 

þótt Anderson og félagar geri ráð fyrir að bæði þekkingarflokkarnir og hugsanaferlin 

myndi röð frá hinu einfalda til hins flókna geti þau skarast og ekki sé um stigveldi að 

ræða. Bloom og félagar töldu aftur á móti, eins og þegar hefur komið fram, að þekk-

ingarflokkarnir stæðu í stigveldi og sköruðust ekki (Anderson o.fl., 2001).  

Enda þótt líkan Bloom og endurbætur Anderson og félaga á því séu gagnleg tæki til 

að fjalla um námskrá og flokka markmið taka þau mið af sýn á námskrá sem fjallað er 

um í kafla 4.1 þar sem ítarleg fyrirfram sett markmið skipa öndvegi. Slík markmiðs-

setning samrýmist ekki vel hugmyndum þeirra námskrárfræðinga sem leggja áherslu á 

námskrána sem ferli fremur en afurð markmiða sem sett eru fyrirfram. Líkanið sam-

rýmist þar með ekki vel námskenningum sem gera ráð fyrir að nám byggist fyrst og 

fremst á hugsmíðum nemenda þar sem gera verður ráð fyrir að útkoman úr námsferlinu 

geti verið breytileg, einstaklingsbundin og ekki alltaf fyrirsjáanleg (sjá t.d. Good og 
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Brophy, 2003; Joyce, Weil og Calhoun, 2004). Hvað sem þessu líður verður ekki fram-

hjá því litið að flokkunarlíkan Anderson og félaga tekur mið af ákveðnum veruleika. 

Hann einkennist, eins og höfundar benda sjálfir á, af aragrúa ákvæða um inntak, mark-

mið og frammistöðu nemenda í miðstýrðum ríkisnámskrám (Anderson o.fl., 2001). Á 

grundvelli þessara ákvæða og markmiða er prófað með samræmdum prófum sem fjöldi 

rannsókna bendir til að þrengi námskrána og geri að verkum að kennsla sem tekur mið 

af flókinni þekkingu og krefjandi hugsun eigi erfitt uppdráttar. Í slíku umhverfi er 

ástæða til að leggja áherslu á þá meginhugmynd Bloom og félaga og Anderson og félaga 

að í skólastarfi þurfi að stefna að árangri á öllum sviðum mannlegrar hæfni.  

4.3.2 Námskráin í kennslustofunni og samræmd próf 

Í ítarlegri grein um kennslumiðað námsmat54 gerir Shepard grein fyrir hugmyndum sínum 

um tengsl námskrár, kennsluhátta og námsmats (Shepard, 2000). Shepard leggur áherslu á 

að líta verði á þessa þrjá þætti sem samofna heild og að ákvarðanir um þá verði að byggj-

ast á sömu hugmyndum. Undir þetta tekur Dysthe (2004) og báðar benda á að líklegt sé 

að hugmyndir um námsmat eða framkvæmd þess sem ekki samrýmast breyttum hug-

myndum um námskrá og kennsluhætti geti staðið í vegi fyrir slíkum breytingum.  

Margar rannsóknir benda til þess að stöðluð, samræmd próf, einkum þau sem eru 

hagsmunatengd, hafi afgerandi áhrif á virku námskrána. Þessi áhrif eru ekki endilega 

slæm og sjálf hugmyndin um að ítarlega markmiðssett námskrá og samræmd próf geti 

stuðlað að umbótum í menntakerfinu er byggð á því að þessi áhrif geti verið jákvæð. Á 

það er bent að ítarleg markmiðssetning, ásamt prófunum, geri kennsluna í þeim greinum 

sem prófað er úr hnitmiðaðri, beini sjónum kennara að því sem ætlast er til að þeir kenni 

og tryggi nemendum um leið sambærilegt nám (kaflar 2.2 og 2.3). Popham bendir enn 

fremur á að vel samin próf sem raunverulega endurspegla þann árangur sem talinn er 

mikilvægastur eigi að hafa það hlutverk að vera kennurum leiðarljós við skipulag og til-

högun kennslu (Popham, 2001, 2003).  

Á hinn bóginn bendir fjöldi rannsókna sterklega til þess að samræmd, hagsmuna-

tengd próf hafi tilhneigingu til að þrengja námskrána þannig að það sem talið er að 

prófað verði úr sé kennt á kostnað hins sem ekki er gert ráð fyrir að komi við sögu í 

                                                 
54 Á ensku eru notuð mörg hugtök um námsmat sem fléttað er saman við kennslu sem leiðsagnarmati. Algengustu 
hugtökin eru: formative assessment, assessment for learning, classroom assessment og authentic assessment. Merking 
þessara hugtaka er ákaflega svipuð. Þau vísa öll á einn eða annan hátt til þess að námsmati sé fléttað saman við 
kennsluferlið með það að markmiði að það geti orðið nemendum til leiðsagnar við nám. Í þessari samantekt nota ég 
fyrst og fremst hugtökin leiðsagnarmat (formative assessment) og kennslumiðað námsmat (classroom assessment), 
nokkurn veginn í sömu merkingu.  
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prófinu. Þetta er talið gerast með a.m.k. þrennum hætti: Greinum sem prófað er úr er 

gert hærra undir höfði en öðrum; námsþáttum innan greina sem prófað er úr er gert 

misjafnlega hátt undir höfði eftir því hversu líklegt er að prófað sé úr þeim og tilhögun 

kennslunnar fer að miðast við miðlun upplýsinga og staðreynda (Abrams og Madaus, 

2003; Au, 2007; Berry o.fl., 2003; Dysthe, 2004; Hacker og Rowe, 1997; Popham, 

2001; Resnick og Resnick, 1992; Shepard, 1991). 

Rannsókn Au er sú nýjasta sem hér er vitnað til. Hann tók saman og greindi niður-

stöður 49 eigindlegra rannsókna til að leita svara við spurningunni: „Hver, ef einhver, 

eru áhrif hagsmunatengdra prófa á námskrána?“ (Au, 2007, bls. 258).55 Rannsóknirnar 

voru allar bandarískar, tóku til grunn- og framhaldsskóla og voru allar nema þrjár gerðar 

á árunum 2000–2006. Au komst að því að mikill meirihluti rannsóknanna lýsti einhverj-

um af þrenns konar stýringaráhrifum prófanna á námskrána: Þau þrengdu inntak nám-

skrárinnar, gerðu þekkinguna sem nemendur báru úr býtum einhæfari þannig að hún 

takmarkaðist í auknum mæli við staðreyndir og upplýsingar, og þau gerðu tilhögun 

kennslu einhæfari og kennaramiðaðri.56 Hins vegar fann Au einnig nokkur dæmi um hið 

gagnstæða; að kennarar höfðu útvíkkað inntak námskrárinnar, samþætt viðfangsefni og 

beitt í meira mæli nemendamiðuðum kennsluháttum til að bregðast við kröfum prófa. 

Au rekur þetta fyrst og fremst til gerðar prófanna enda var í flestum tilvikum um að 

ræða kennslu í samfélagsgreinum þar sem kennarar bættu þjálfun í lesskilningi, ritun og 

rökfærslu inn í námskrána vegna þess að prófin gerðu kröfur um úrlausnir á því sviði. 

Áþekkar niðurstöður komu fram í rannsókn Berry og félaga (2003) í 24 grunn-

skólum í sex fylkjum í sunnanverðum Bandaríkjunum. Hagsmunatengd ábyrgðarskylda 

og próf beindu sjónum kennaranna að því sem ætlast var til að þeir kenndu samkvæmt 

námskrárstöðlum sem fylkin höfðu innleitt. Þar sem vel hafði tekist til við gerð þessara 

staðla og prófanna var þetta í sjálfu sér jákvætt í þeim greinum sem prófað var í. Hins 

vegar þrengdi þetta námskrána þannig að greinum á borð við náttúrufæði og samfélags-

fræði var ýtt til hliðar þar sem ekki var prófað úr þeim. List- og verkgreinar fóru sömu 

leið. Enn fremur lýstu þátttakendur í rannsókninni því að prófin ýttu undir kennsluað-

ferðir sem gerðu þeim kleift að kenna meira, í formi upplýsinga og staðreynda, á 

skemmri tíma. Samþætting, þemavinna og vettvangsferðir urðu að víkja fyrir kennslu-

tilhögun þar sem nemendur áttu að „sitja kyrrir og vinna“ (Berry o.fl., 2003, bls. 17). 

                                                 
55 What, if any, is the effect of high-stakes testing on curriculum? 
56 Au notar hugtakið „curricular control“ í niðurstöðum og greinir það í þrennt: content control, formal control (í 
merkingunni „control over forms of knowledge“) og pedagogic control. 
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Ýmsar rannsóknir lýsa breyttum áherslum í námi og kennslu í kjölfar samræmdra 

prófa. Í stórum miðborgarskóla í Kaliforníu var tekið upp nýtt námsefni í stærðfræði og 

móðurmáli í kjölfar svokallaðs SAT-prófs (Standard Achievement Test). Bóklestur, ritun 

og efniskönnun (e. long-term projects) hurfu að miklu leyti úr kennslunni en kennarar 

fóru þess í stað að nýta tímann til að þjálfa einangraða færni- og málfræðiþætti; í orð-

skýringar, villugreiningu í stafsetningu, málnotkun, greinarmerkjasetningu og talna-

reikning.57 Í móðurmáli var horfið frá málheildaraðferð (e. whole language) sem megin-

aðferð og tekin upp kennarastýrð vinnubókarkennsla sem einkenndist af þulunámi og 

hömrunaræfingum (e. drill and practice).58 Minni tími en áður gafst fyrir lestur og 

greinar á borð við listgreinar, samfélagsfræði, náttúrufræði og íþróttir (Wright, 2002). 

Dysthe (2004) lýsir því hvernig þróun kennsluhátta og námsmats í ritunarkennslu í 

Kaliforníu ásamt starfsþróun kennara á þessu sviði var lögð á hilluna eftir innleiðingu 

sama prófs en í staðinn farið að leggja áherslu á að þjálfa einangraða málfræði- og 

færniþætti.  

Abrams (2004) og Shepard (1991) draga saman niðurstöður allmargra rannsókna 

sem benda í þá átt að kennarar eyði umtalsverðum tíma í að kenna beinlínis undir prófin 

og þjálfa nemendur í að taka þau á kostnað fjölbreyttra vinnubragða og viðfangsefna 

sem miða að því að þjálfa gagnrýna hugsun. Í rannsókn Abrams sögðu til dæmis 80% af 

470 kennurum í Norður–Karólínu, sem spurðir voru, að þeir eyddu allt upp í 20% 

kennslutímans í að æfa nemendur fyrir samræmd lokapróf. Kennarar í Texas eyddu átta 

til tíu stundum á viku í sama tilgangi. Abrams bendir á að þetta hljóti að vekja áleitnar 

spurningar um réttmæti niðurstaðna þessara prófa.  

Abrams (2004), Shepard (1991), Linn (2000) og Darling-Hammond (2004) gera 

grein fyrir rannsóknum sem benda til að sú þekking sem nemendur afla sér með þessum 

hætti yfirfærist illa og að í skólum og fræðsluumdæmum þar sem árangur nemenda á 

stöðluðum samræmdum prófum hefur hækkað mikið á stuttum tíma hafi komið í ljós að 

nemendur stóðu ekki undir þeim árangri þegar lögð voru fyrir þá öðruvísi uppbyggð 

próf sem þó áttu að mæla það sama (Shepard, 1991). Linn sýnir einnig fram á að þar 

sem sömu prófin eru notuð ár eftir ár mælist árangur nemenda jafnt og þétt hækkandi; 

hrapi síðan fyrst í stað ef skipt er um próf en hækki síðan smátt og smátt á ný eftir því 

sem nýja prófið er notað oftar. Af þessu draga bæði Linn og Shepard þá ályktun að hægt 

                                                 
57 Word recognition, recognition of errors in spelling, language usage, punctuation and arithmetic operations. 
58 Ingvar Sigurgeirsson (1999b) lítur á endurtekningaræfingar, sem hann nefnir einnig hömrunaræfingar, sem eina af 
nokkrum aðferðum sem tilheyra flokki aðferða sem hann nefnir þulunám og þjálfunaræfingar. 
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sé að bæta frammistöðu nemenda á stöðluðum, samræmdum prófum án þess að aukið 

eða bætt nám liggi að baki. Það leiðir aftur til þess að draga verður í efa réttmæti slíkra 

prófa sem mælikvarða á raunverulega kunnáttu nemenda. Darling-Hammond gerir enn 

fremur sérstaklega að umtalsefni hversu hæpið sé að nota slíkar upplýsingar, einar og 

sér, til að taka ákvarðanir um áframhaldandi nám nemenda, til dæmis inntöku þeirra í 

framhaldsskóla, og láta þá endurtaka bekki (Darling-Hammond, 2004). 

4.3.3 Námskenningar og ákvarðanir um kennslu og nám  

Í þekktum bókarkafla gera bandarísku fræðimennirnir Lauren og Daniel Resnick grein 

fyrir hugmyndum sínum um það sem þau kalla námskrá byggða á rökhugsun (e. think-

ing curriculum) (Resnick og Resnick, 1992). Þau hafna þeirri sýn á nám að undirstaða 

þess að ná tökum á flókinni þekkingu og færni sé námsferli þar sem nemendur eru fyrst 

og fremst viðtakendur þekkingar sem er framreidd í fyrirfram ákveðinni röð. Slík þekk-

ing er iðulega brotin niður í einingar sem nemendur eiga að tileinka sér skref fyrir skref, 

uns þeir geta raðað þeim saman og öðlast með því móti skilning og þekkingu á flóknum 

fyrirbærum. Rökstuðning sinn byggja Resnick og Resnick á því að þekking og hugsun 

verði ekki aðskilin og rökhugsun sé síður en svo bundin við flókin og krefjandi við-

fangsefni. Þvert á móti telja þau að allt nám krefjist rökhugsunar og jafnvel nám í ein-

földustu undirstöðuþáttum námsgreina, til dæmis lestri, skrift og reikningi, krefjist 

ályktana, dómgreindar og hugsmíða. Niðurstaða Resnick og Resnick er sú að ekki sé 

unnt að skilja að þekkingu og hugsun og gera ráð fyrir því að hægt sé að læra þekk-

ingaratriðin fyrst og fara síðan að beita rökhugsun; þetta tvennt verði að fléttast saman. 

Þessi niðurstaða gerir þó ekki lítið úr þekkingunni enda er hún mikilvæg forsenda hugs-

unar. Með niðurstöðunni er hins vegar lögð áhersla á að þekkingar er ekki aflað í ein-

angrun með því að leggja á minnið sundurlausar upplýsingar heldur er einungis hægt að 

afla þekkingarinnar með hugsun. „Við getum ekki lengur byggt skólastarf á þeirri gömlu 

hugmynd að hægt sé að nota einfalt þulunám til að læra grundvallaratriði og gera ráð 

fyrir að rökhugsun, ályktanir og hugsmíðar sigli í kjölfarið“ (Resnick og Resnick, 1992, 

bls. 39).59 

Áhersla kennslufræðinga á námskrá byggða á rökhugsun (t.d. Resnick og Resnick, 

1992) og krefjandi hugsanaferli og námsvitund (Anderson o.fl., 2001; McGregor, 2007) 

tengist með beinum hætti kenningum námssálarfræðinnar um nám sem hugsmíði. Hug-

                                                 
59 The traditional view that the basics can be taught as routine skills with thinking and reasoning to follow later, can 
no longer guide our educational practice.  
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smíðahyggjan sækir grundvöll í smiðju margra áhrifamestu kenningasmiða síðustu 

aldar. Telja verður svissneska sálfræðinginn Jean Piaget og rússneska sálfræðinginn Lev 

Vygotsky meðal þeirra mikilvægustu enda þótt ýmislegt skilji kenningar þeirra að. Enn 

fremur sækir hugsmíðahyggjan margt í smiðju heimspekinga á borð við John Dewey og 

meðal áhrifamestu menntunarfræðinga samtímans á sviði hugsmíðahyggju má nefna 

Bandaríkjamanninn Jerome Bruner (Good og Brophy, 2003; McGregor, 2007).  

Sá þáttur kenninga Piaget sem mestu skiptir fyrir þróun hugsmíðahyggjunnar er sú 

hugmynd hans að þekking byggist upp stig af stigi við samspil barnsins við umheiminn; 

milli umheimsins og þeirra hugmynda sem barnið hefur um hann. Barnið er þannig virk-

ur aðili að þróun þekkingar sinnar. Það er leitt áfram af eðlislægri forvitni og löngun til 

að uppgötva umheiminn og athafnir, reynsla og ígrundun hennar skipta meginmáli. 

Þessi virkni er undirstaða greindarfarslegrar þróunar en félagsleg samskipti við aðrar 

manneskjur, ekki síst önnur börn, skipta einnig sköpum (Sigurjón Björnsson, 1992).  

Samkvæmt Piaget má lýsa þekkingu einstaklingins á umheiminum sem hugsmíð (e. 

construction) sem einstaklingurinn prófar eða sannreynir með athöfnum sínum. Samspil 

barns við umheiminn byggist á nokkurs konar aðlögunarferli þar sem barnið leitar jafn-

vægis með því að laga hugsun sína eða vitsmunalega formgerð að þeirri reynslu sem það 

fær af samspili sínu við umhverfið. Um leið hefur þessi sama reynsla áhrif á hina vits-

munalegu formgerð. Í þessu samspili eru tvö grundvallarferli að verki samtímis, samlögun 

(e. assimilation) og aðhæfing (e. accomodation), og viðleitni til jafnvægis milli þessara 

ferla. Samlögunin felst í því að barnið leitast við að laga umhverfið og upplifun sína af því 

að þeirri vitsmunalegu formgerð sem það ræður yfir hverju sinni. Um leið verður barnið 

að einhverju marki að laga formgerð sína að umhverfinu til þess að geta skilið það. Við 

þetta þróast formgerðin. Hinni vitsmunalegu formgerð má líkja við gagnagrunn (Atherton, 

2003). Í samspili sínu við umhverfið leitast barnið við að fella reynslu sína inn í gagna-

grunninn eins og hann er. Ef allt er með felldu kemur þó fljótlega að því að barnið öðlast 

nýja reynslu sem gagnagrunnurinn rúmar ekki. Við það myndast ójafnvægi eða hugræn 

togstreita (e. cognitive conflict) sem kallar á breytingar á gagnagrunninum þannig að hann 

rúmi hina nýju reynslu og geti unnið úr henni. Þannig næst jafnvægi á ný uns ný reynsla 

raskar því og aðlögunarferlið heldur áfram við stöðuga vitsmunalega togstreitu milli sam-

lögunar og aðhæfingar (McGregor, 2007; Santrock, 2004; Sigurjón Björnsson, 1992). 

Önnur grein hugsmíðahyggjunnar er kenning rússneska sálfræðingsins Vygotsky 

um nám sem félagslega hugsmíði (e. social constructivism) (Good og Brophy, 2003; 

McGregor, 2007). Kenning félagslegu hugsmíðahyggjunnar leggur megináherslu á nám 
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sem félagslega athöfn þar sem samvinna og samspil við aðra einstaklinga gegnir lykil-

hlutverki. Enda þótt barnið sé virkur aðili að hugrænni þróun sinni er það ekki fyrst og 

fremst leitt áfram af eðlislægri forvitni heldur er þroski þess, þróun þekkingar og færni 

háð samskiptum milli barna innbyrðis og milli barna og fullorðinna. Tvær af lykilhug-

myndum félagslegu hugsmíðahyggjunnar eru hugmyndirnar um þroskasvæði hvers ein-

staklings og um stoðir í námi60 (Bruner, 1997; Good og Brophy, 2003; McGregor, 

2007). Þroskasvæðið er svæðið milli þess þroska- eða getustigs sem nemandinn nær af 

eigin rammleik og þess þroska- eða getustigs sem honum er kleift að ná með aðstoð 

annarra; fullorðinna eða getumeiri nemenda. Þroskasvæðið færist stöðugt til eftir því 

sem þekking og færni nemandans eykst og það sem hann getur með stuðningi í dag 

getur hann hjálparlaust á morgun. Um leið færist hann inn á nýtt þroskasvæði þar sem 

hann er fær um nýja landvinninga með samvinnu við aðra.  

Hugmyndin um námsstoðir vísar til þess stuðnings sem nemandinn þarf til að kom-

ast ofar á þroskasvæði sitt og gerir honum kleift að vinna verk sem annars væri honum 

ómögulegt. Stoðirnar verða meðal annars til við samskipti nemandans við aðra (getu-

meiri) nemendur og við fullorðna og eru því aðeins notaðar að þeirra sé þörf. Segja má 

að öll námsaðlögun sem gerir nemanda kleift að vinna verk sem hann gæti ekki annars 

sé hluti af námsstoðum hans. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að stoðunum er ekki 

ætlað að gera viðfangsefni nemandans auðveldari eða einhæfari heldur er þeim ætlað að 

veita honum stuðning til að takast á við þau og ná árangri. Stoðirnar miða að því að 

nemandinn nái betri og betri tökum á viðfangsefni sínu og eru að lokum fjarlægðar 

þegar þeirra er ekki lengur þörf . 

Good og Brophy (2003) og McGregor (2007) leggja áherslu á að við nám sem byggir 

á hugsmíðahyggju verði að gefa nemendum ráðrúm til að tengja nýjar upplýsingar við þá 

reynslu og þekkingu sem þeir hafa fyrir. Til þess að hin nýja þekking verði yfirfæranleg – 

hægt að beita henni við nýjar aðstæður og í nýju samhengi – verður að skapa hverjum 

nemanda tækifæri til að vinna með þekkinguna á virkan hátt; íhuga hana og máta við það 

sem nemandinn vissi fyrir og festa þekkinguna þannig í sessi. Að öðrum kosti er hætt við 

að þekkingin verði óvirk (e. inert). Nemandinn getur þá einungis kallað hana fram þegar 

hann fær vísbendingar eða stikkorð í formi spurninga á prófi en þekkingin verður honum 

ekki töm að því marki að hann geti gripið til hennar og beitt henni óstuddur við nýjar að-

                                                 
60 Þroskasvæði eða svæði mögulegs þroska er þýðing á enska orðasambandinu „zone of proximal development“. 
Orðið „scaffolds“ í samhengi félagslegu hugsmíðahyggjunnar hefur verið þýtt með ýmsu móti. Sumir hafa kallað það 
vinnupalla (M. Allyson Macdonald, 2000, bls. 61). Einnig hefur orðinu stoðgrindur brugðið fyrir. Hvorugt er þjált og 
því er þetta fyrirbæri kallað námsstoðir eða einfaldlega stoðir hér.  
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stæður í daglegu lífi. McGregor (sama rit) leggur enn fremur áherslu á að taka verði með í 

reikninginn að fyrri þekking nemandans geti verið röng og tafið fyrir því eða hamlað að 

sú nýja verði til. Hún lýsir dæmigerðu kennslu- og námsferli samkvæmt hugsmíðahyggju 

í fimm skrefum (sem að sjálfsögðu eru ekki línuleg heldur hringferli og skarast á ýmsan 

hátt): Í fyrsta skrefi er kynnt inntak þess sem fjalla á um. Í öðru skrefi þarf að draga fram 

það sem nemendur vita um viðfangsefnið til að geta byggt á því. Í þriðja skrefi fer fram sú 

samtenging nýrra upplýsinga við fyrri þekkingu sem er kjarni hugsmíðahyggjunnar. 

Fjórða skrefið einkennist af beitingu nýrra hugmynda og nýrrar þekkingar og lokaskrefið 

af ígrundun þess sem lært var. 

4.3.4 Námskenningar og kennsluaðferðir 

Af kenningum félagslegrar hugsmíðahyggju leiðir að nám í anda hennar einkennist af 

aðleiðslu (induction) og samvinnu. Auk þess hlýtur að skipta miklu máli að kennarinn 

noti námsmat sem fléttað er inn í námsferlið og gerir honum kleift að leiða námið áfram 

með spurningum og leiðbeiningum til nemenda.  

Segja má að í hugmyndum kennslufræðinga um samvinnunám sameinist hugmynd-

ir um lýðræðisleg vinnubrögð í kennslu og skólastarfi almennt, samábyrgð, ábyrgð ein-

staklinga og rökhugsun. Þær eru meðal annars byggðar á því að vitsmunalegur þroski og 

félagsleg færni séu óaðgreinanleg. Þær endurspegla enn fremur áherslu á hvernig per-

sónuleg skynjun hvers einstaklings, vitsmunir hans, og félagsleg samskipti eru óað-

skiljanlegir þættir í þeirri fléttu sem liggur til grundvallar námi og þroska sem aftur er 

grundvöllur lýðræðislegs samfélags (Joyce o.fl., 2004). Síðast en ekki síst endurspegla 

hugmyndir um samvinnunám þá staðreynd að menn eru hver öðrum háðir og sameigin-

leg velferð þeirra undir því komin að þeir vinni saman að því að ná markmiðum sínum 

(Johnson og Johnson, 1999). Hugmyndir um samvinnunám sækja bæði til Piaget og 

Vygotsky. Þær sækja ekki síður til hugmynda Dewey um mikilvægi þess að læra af 

menntandi reynslu sem felur í sér samvinnu í námi; „sameiginlegt verkefni þar sem hver 

og einn á þess kost að leggja sitt af mörkum og sem allir finna til ábyrgðar gagnvart“ 

(Dewey, 2000b, bls. 65). Dewey lagði enn fremur áherslu á mikilvægi þess að nám væri 

byggt á ígrundaðri hugsun sem felur í sér athuganir og rannsóknir á viðfangsefnum sem 

skiptu nemendur máli (Dewey, 2000a). Hann leit auk þess á það sem „frumreglu að 

reynslan þroskist í samspili eða samskiptum [sem] merkir að menntunin er í eðli sínu 

félagslegt ferli“ (Dewey, 2000b, bls. 68). 
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Á síðustu þremur áratugum eða svo hefur verið mikil gróska í rannsóknum á sam-

vinnunámi og nú liggja fyrir niðurstöður yfirgripsmikilla rannsókna á árangri þess. 

Þessar rannsóknir hafa verið gerðar við margvíslegar aðstæður, á ólíkum menningar-

svæðum og hafa tekið til nemenda með misjafna námshæfileika. Í stuttu máli er meiri-

hluti þessara niðurstaðna jákvæður, bæði hvað varðar bóklegan árangur og félagsþroska 

(Johnson og Johnson, 1999; Joyce o.fl., 2004). Þessar rannsóknir hafa meðal annars 

hrakið þá lífseigu hugmynd að nemendur með mikla námsgetu hafi ekki gagn af sam-

vinnunámi og láti best að vinna í einrúmi (Joyce o.fl., 2004). 

Hugmyndir um mikilvægi leitarnáms má meðal annars rekja til Dewey sem taldi að 

meðal mikilvægustu markmiða menntunar væri ígrunduð, sjálfstæð og gagnrýnin hugs-

un sem gerir nemendur færari í að meðhöndla upplýsingar, brjóta viðfangsefni til 

mergjar, komast að niðurstöðu og leysa raunveruleg viðfangsefni (Dewey, 2000a). 

Annar merkur kennslu- og námskrárfræðingur, sem lagði af mörkum við þróun leitar-

námsaðferða, var Hilda Taba. Hún gekk út frá sömu grundvallarforsendu og Dewey, þ.e. 

að hugtakamyndun væri einn af hornsteinum rökhugsunar og að unnt væri að kenna og 

þjálfa rökhugsun með því að skapa viðeigandi námsaðstæður (Dewey, 2000a; Taba, 

1962; Taba, Durkin, Fraenkel og McNaughton, 1971). Taba leit svo á að ferli hugsunar 

fylgdi ákveðinni framvindu sem þyrfti að endurspeglast í því hvernig viðfangsefni nem-

enda eru skipulögð. Af því leiddu þrjú kennslustig: Myndun hugtaka, túlkun gagna og 

beiting lögmála. Dæmigerð vinna átti að felast í því að nemendur ynnu með gögn, rann-

sökuðu þau og flokkuðu, mynduðu hugtök til lýsa flokkunum eða fjalla um þá, drægju 

ályktanir og settu fram tilgátur á grundvelli gagnanna sem beita mætti við nýjar að-

stæður (Taba, 1962; Taba o.fl., 1971). 

Í leitarnámi er vinna nemenda leidd áfram með rannsóknar- eða leitarspurningum 

sem skapa námsaðstæður þar sem nemendur sjálfir afla sér þekkingar. Hlutverk kenn-

arans er að hlúa að lausnaleit og þekkingaröflun nemendanna og beina þeim inn á braut-

ir sjálfstæðrar þekkingarleitar. Hann þarf að skipuleggja viðfangsefni sem kalla á rann-

sókn og lausnaleit og tryggja aðgang að nauðsynlegum upplýsingum og gögnum. Hlut-

verk kennarans er ekki að miðla þekkingu heldur leiða vinnu nemenda af einu kennslu-

stigi yfir á annað með því að leggja fram réttar spurningar á réttum tíma. Hann veit ekki 

fyrirfram hvað kemur út úr vinnu nemendanna og hann verður líka að vera sér þess 

meðvitaður að hún á ekki að snúast um gagna- og staðreyndasöfnun eingöngu, heldur 

úrvinnslu, flokkun, hugtakamyndun, túlkun og beitingu. Aðferðin gerir þannig miklar 
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kröfur til kennara um þekkingu á aðferðinni og færni í að beita henni ekki síður en 

þekkingu á námsefninu.  

Nám með aðleiðsluaðferð er oft samvinnumiðað og leitast við að sameina kosti 

samvinnunáms og leitarnáms. Þannig eru félagsleg markmið áberandi í leitarnámi ekki 

síður en í samvinnunámi. Nemendur kynnast kostum þess að sameina kraftana til að 

leysa viðfangsefni; þeir kynnast ögun rannsóknarvinnubragða sem fela í sér þjálfun og 

eflingu hugsunar um leið og þau leiða til aukinnar þekkingar á sviði tiltekinnar náms-

greinar. Síðast en ekki síst læra þeir að bera virðingu fyrir þekkingunni en kynnast því 

jafnframt að hún er ekki algild – oft eru ekki til algild svör – og hún er heldur ekki 

endanleg heldur breytingum háð (Joyce o.fl., 2004). 

4.3.5 Námsmat  

Í sinni einföldustu mynd má líta á námsmat sem leið til að kanna hvort nám hefur skilað 

tilætluðum árangri miðað við þau markmið sem því voru sett (Tyler, 1949). Linn og 

Miller skilgreina námsmat sem ferli sem „felur í sér að nota ýmiss konar aðferðir til að 

mæla árangur nemenda“ (Linn og Miller, 2005, bls. 24).61 Linn og Miller (sama 

heimild, bls. 24) skilgreina námsmat enn fremur sem kerfisbundið ferli „sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í árangursríkri kennslu. Það byrjar með því að setja námsmarkmið 

og endar með því að fella dóm um að hve miklu leyti markmiðin hafa náðst.“62  

Linn og Miller líta á námsmat (e. assessment) sem yfirhugtak sem felur í sér að 

margvíslegum aðferðum, eigindlegum sem megindlegum, er beitt við að safna upplýs-

ingum um námsárangur nemenda (Linn og Miller, 2005). Skrifleg próf (e. tests) eru, 

samkvæmt Linn og Miller ein aðferð við námsmat sem felst í að leggja fyrir nemendur 

samræmdar spurningar sem mæla úrtak kunnáttu og þeir eiga að svara innan tiltekinna 

tímamarka. Með prófum er leitast við að svara spurningunni: „Hversu góður er árangur 

hvers einstaklings – annað hvort í samanburði við aðra nemendur eða í samanburði við 

skilgreind viðfangsefni á tilteknu sviði“ (sama rit, bls. 26–27).63 Þriðja grunnhugtakið í 

skilgreiningu Linn og Miller eru mælingar (e. measurement). Með þeim er leitast við að 

svara spurningunni „hversu mikið“ með því að nota tölur til að lýsa árangri einstaklinga á 

tilteknu sviði.  

                                                 
61 ... requires the use of a number of techniques for measuring student achievement.  
62 ... that plays a significant role in effective teaching. It begins with the identification of learning goals and ends with 
a judgment concerning the extent to which those goals have been attained.  
63 How well does the individual perform – either in comparison with others or in comparison with a domain of 
performance tasks? 
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Guskey (2003) telur námsmat gegna í meginatriðum þrenns konar hlutverki og 

gagnast um leið þremur hópum: Í fyrsta lagi er um að ræða leiðsögn við nemendur sem 

felst í að flétta námsmatinu saman við námsferlið með það að markmiði að auðvelda 

nám og stuðla að bættum árangri. Í öðru lagi ætti námsmat að vera leiðsögn við kennara 

sem liður í sjálfsmati þeirra og faglegri ábyrgð þar sem þeir spyrja gagnrýninna spurn-

inga um árangur kennslu með það að leiðarljósi að nota niðurstöðurnar markvisst til 

leiðsagnar við umbætur (Darling-Hammond, 1989, 2004; Guskey, 2003; Reeves, 2004; 

Shepard, 2000). Í þriðja lagi er tilgangur námsmats upplýsingagjöf um árangur til nem-

enda, aðstandenda þeirra, skólasamfélagsins, yfirvalda og samfélagsins utan skólanna. 

Þetta má draga saman þannig að námsmat gegni því meginhlutverki að afla upplýsinga 

um námsferlið, árangur náms og kennslu á fjölbreyttan og markvissan hátt, nota niður-

stöðurnar til leiðsagnar í kennslu og öðru starfi skólans og miðla þeim á merkingar-

bæran hátt til nemenda, aðstandenda þeirra og samkennara.  

Námsmat hefur ekki farið varhluta af andstæðum hugmyndum fræðimanna um 

eigindlegar og megindlegar aðferðir við mat. Þessar andstæðu hugmyndir eiga sér rætur í 

ólíkum þekkingarfræðilegum og heimspekilegum viðhorfum (Fitzpatrick, Sanders og 

Worthen, 2004; Ólafur J. Proppé, 1983). Megindlegar aðferðir sækja til þess sem stundum 

er kallað „hin vísindalega aðferð“. Hún er öðru fremur byggð á hlutlægum mælingum þar 

sem stuðst er við töluleg gögn sem hægt er að meðhöndla með tölfræðilegum aðferðum. 

Megindlegar aðferðir byggja á þeirri grundvallarhugmynd vissuhyggju (pósitivisma) að 

öll fyrirbæri sé hægt að mæla á einhvern hátt (Lysne, 2006) og til sé raunveruleiki sem er 

eins konar algildur sannleikur og óháður skynjun annarra. Hlutverk vísindanna sé að leiða 

þennan sannleika í ljós með því að einangra rannsóknarefnið frá ytri breytum og skoða 

það „eins og það er“ með hlutlægum aðferðum, t.d. mælingum og tilgátuprófunum 

(Fitzpatrick o.fl., 2004). Samkvæmt þessu verða rannsóknir – og þar með talið mat – að 

uppfylla kröfur um vísindalega hlutlægni, áreiðanleika og réttmæti, algildar staðreyndir, 

stöðugleika í niðurstöðum, forspárgildi og að vera óháðar aðstæðum (Berliner, 2002; 

Hitchcock og Hughes, 1995).  

Eigindlegar aðferðir byggja hins vegar á túlkunarfræði (e. hermeneutics) og þeim 

grunni hugsmíðahyggju að raunveruleikinn sé ekki algildur heldur afstæður; félagslegt 

fyrirbæri sem menn skapa í samspili sín á milli og í samspili sínu við umheiminn. 

Eigindlegt mat byggist á því að skoða félagsleg fyrirbæri í sínu rétta samhengi. Rann-

sakandinn er þá í raun og veru rannsóknartækið og leikur aðalhlutverk við gagnasöfnun 

og túlkun. Við eigindlegt mat er lögð áhersla á að nota fjölbreyttar aðferðir og aðleiðslu 
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fremur en afleiðslu. Afrakstur eigindlegra rannsókna er þar af leiðandi ekki „harðar“ 

staðreyndir heldur ítarlegar lýsingar (e. thick descriptions) á fyrirbærum í sínu eðlilega 

samhengi (Berliner, 2002; Fitzpatrick o.fl., 2004; Ólafur J. Proppé, 1983). 

Flestir námsmatsfræðingar telja þó að engin ein leið við námsmat sé sú rétta. Þann-

ig má segja að námsmat sé dæmi um svið þar sem menn hafa fyrir löngu gert sér grein 

fyrir nauðsyn þess að velja matsaðferðir sem byggja á báðum hefðum og velja aðferðir 

sem hæfa því sem verið er að meta hverju sinni. Linn og Miller leggja til dæmis áherslu 

á það í skilgreiningu sinni að námsmat feli í sér margvíslegar aðferðir, bæði eigindlegar 

og megindlegar, og sé auk þess iðulega gildishlaðið, þ.e. feli í sér huglægt mat á því 

hversu æskilegar eða hagstæðar niðurstöður námsmatsins eru (Linn og Miller, 2005). 

Skilgreining Linn og Miller er að þessu leyti ekki í samræmi við vangaveltur Lysne 

(2006) sem telur hugtakið „assessment“ (sem er yfirhugtak Linn og Miller) fela í sér 

megindlega nálgun meðan hugtakið „evaluation“ feli í sér eigindlegt mat. Í íslenskum 

orðaforða um námsmat er ekki gerður greinarmunur á borð við þann sem Lysne lýsir. 

Orðið námsmat er fyrir löngu orðið fast í málinu sem yfirheiti sem getur falið í sér próf 

og mælingar af ýmsu tagi, auk eigindlegra aðferða. Hugtakið virðist þar með falla vel að 

notkun Linn og Miller á enska hugtakinu „assessment“. 

Ólafur J. Proppé (1983) bendir á að þrátt fyrir nauðsyn þess að leggja af togstreitu 

milli eigindlegra og megindlegra aðferða sé um tvö ólík hugmyndakerfi64 að ræða og 

samruni þeirra verði að byggjast á greiningu á þekkingarfræðilegum bakgrunni þeirra; 

því sem þau eiga sameiginlegt og því sem greinir þau að. Einungis á grunni slíkrar 

greiningar sé hægt að smíða nothæft líkan sem byggir á hugmyndakerfunum tveimur. Í 

framhaldi af þessu setur Ólafur fram það sem hann kallar þriðja hugmyndakerfið sem 

hann nefnir gagnvirkt mat.65 Ólafur leggur áherslu á að tilgangur gagnvirks mats sé að 

hjálpa þeim sem metur og þeim sem metinn er til að öðlast aukna sjálfsvitund sem gerir 

þeim kleift að skilja betur aðstæður sínar og árangur og bregðast við þeim á markvissari 

hátt. Með því leiðir matið til varanlegra breytinga á báðum aðilum. Sá sem beitir gagn-

virku mati gengur ekki til verks með fyrirfram mótaðar hugmyndir um viðfangsefni sitt 

eða fastmótað snið af matsaðferð. Hann byggir að sjálfsögðu vinnu sína á ramma þekk-

ingar og vinnubragða en gerir sér um leið grein fyrir að hann er sjálfur hluti af þessum 

ramma. Hann stendur ekki fyrir utan matið heldur er þátttakandi í því og sjálfur rann-

                                                 
64 Ólafur notar orðið „paradigm“ um þetta sem hér er þýtt sem hugmyndakerfi. Guðmundur B. Arnkelsson þýðir 
hugtakið sem viðtekin fræðasýn sem er ekki þjált í þessu samhengi, einkum þegar nota þarf hugtakið í fleirtölu. 
65 Ólafur notar hugtakið „dialectical evaluation“ og hefur sjálfur kallað þetta gagnvirkt mat á íslensku (Ólafur Proppé, 
tölvuskeyti til höfundar 21. júní 2004). 
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sóknartæki. Þar með hefur reynsla hans, gildismat og þekking áhrif á matið. Hlutverk 

matsmannsins er að koma á sambandi á jafnréttisgrundvelli milli sjálfs sín og annarra 

þátttakenda í matinu fremur en að standa utan við sviðið og fella viðfangsefnið inn í 

fyrirfram tilsniðið mót. Sú staðreynd að matsmaðurinn er í senn rannsóknartæki og þátt-

takandi í matinu gerir til hans miklar kröfur um hlutlægni, heiðarleika og sjálfsgagnrýni 

en skapar um leið möguleika á dýpri skilningi á viðfangsefninu sem orðið getur 

driffjöður breytinga á aðstæðum.  

Í gagnvirku mati reynum við í vissum skilningi að hefja okkur yfir aðgreininguna milli þess 

sem metur, þess sem metinn er og viðtakenda matsins. Gagnvirkt mat er ekki aðferð til að 

meta viðfangsefni og leggja fram endanlegar niðurstöður, heldur að bæta tjáskiptin milli 

allra þátttakenda til þess að skýra aðstæður bæði í víðum skilningi og varðandi einstaka 

þætti. Takmarkið er að hver og einn þátttakandi átti sig betur á eðli aðildar sinnar og sam-

einist öðrum um að skýra og nýta sér þær félagslegu aðstæður sem þeir eru þátttakendur í 

(Ólafur J. Proppé, 1983, bls. 142 (leturbreytingar hans)).66 

Samkvæmt Ólafi J. Proppé (1983)  má rekja hugmyndir um leiðsagnarhlutverk 

mats til Bandaríkjamannsins Cronbach sem snemma á sjöunda áratug síðustu aldar setti 

fram hugmyndir sínar um það hlutverk mats að bæta starfsemina sem verið er að meta. 

Cronbach leit á mat sem grundvallarþátt í námskrárþróun og kennslu og taldi hlutverk 

þess vera að safna upplýsingum sem hægt væri að nota til að bæta námskrána og kennsl-

una (Cronbach, 1963). Litlu síðar setti Michael Scriven fram hugtökin leiðsagnarmat (e. 

formative evaluation) og lokamat (e. summative evaluation) til aðgreiningar á því tvenns 

konar hlutverki mats að vera annars vegar til leiðsagnar um nám meðan á því stendur og 

hins vegar lokadómur um árangur þess eftir að því er lokið (Scriven, 1967, bls 43). Þessi 

tvö hugtök hafa allar götur síðan verið lykilhugtök í allri umræðu um námsmat sem og 

annað mat á skólastarfi.  

Leiðsagnarmat í námi eða kennslumiðað námsmat67 kallar á að beitt sé margvís-

legum og að hluta til eigindlegum aðferðum við matið. Kennarinn er augljóslega lykil-

                                                 
66 In dialectical evaluation we seek in a sense to transcend distinctions among the evaluator, the evaluated, and the 
audience of the evaluation. It is not a method to be used to evaluate subjects and produce conclusive findings, but 
rather to improve the dialogues of all participants so as to clarify the situation in its larger sense as well as regarding 
each of its aspects. The aim is for each person involved to better understand the nature of his or her involvement and 
to join with others in clarifying and utilizing the social situation of which they are parts. 
67 Hugtakanotkun er nokkuð á reiki bæði í íslensku og ensku. Ingvar Sigurgeirsson notaði t.d. hugtakið stöðugt alhliða 
námsmat, í kafla sem hann skrifaði 1999, sem samheiti yfir hugtök á borð við: „authentic assessment, performance 
assessment og multiple assessment“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999c). Erla Kristjánsdóttir notar rauntengt mat, að því er 
virðist í sömu merkingu, í þýðingu sinni á bók Armstrong um fjölgreindir í skólastofunni (Armstrong, 2000). Um þessar 
mundir ber mest á hugtökunum „formative assessment“ (Clarke, 2001, 2005); „classroom assessment“ (Black og 
Wiliam, 2001; Shepard, 2000) og „assessment for learning“ (Assessment reform group, 2002; Black, Harrison, Lee, 
Marshall og Wiliam, 2003; Weeden, Winter og Broadfoot, 2002). Sumir höfundar nota þessi hugtök jöfnum höndum 
(Harlen, 2006). Í þessari ritgerð eru hugtökin leiðsagnarmat og kennslumiðað námsmat notuð jöfnun höndum.  
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aðili að slíku mati og hefur þannig þá stöðu eigindlegs matsmanns eða rannsakanda sem 

til dæmis er lýst í hugmyndum Ólafs Proppé um gagnvirkt mat. Um leið verður ekki 

gengið fram hjá nemendum sem aðilum að matinu enda byggist leiðsagnarmat á þátt-

töku þeirra og skilningi á sjálfum sér og námsferlinu. Hugmynd Ólafs Proppé um gagn-

virkt mat sem samskiptaferli eða ígrundaða samræðu, á jafnréttisgrundvelli, milli þeirra 

sem eiga hlutdeild í matinu – í þessu tilviki nemenda og kennara – virðist eiga vel við 

hér og geta orðið gagnlegur grundvöllur skilnings á slíku mati. Það er umbótamiðað og 

samofið námsferlinu og hafið yfir togstreituna um eigindlegar og megindlegar aðferðir. 

Á sama hátt er það hafið yfir aðgreininguna milli kennarans sem metur og nemandans 

sem er metinn og tekur við matinu. Kennslumiðað námsmat byggir á valdalausu, gagn-

virku sambandi milli kennara og nemenda. Báðir eru þátttakendur í matinu og báðir eru 

viðtakendur þess og takmarkið er að báðir læri af því til að ráða betur við hlutverk sín, 

ígrunda gerðir sínar og viðfangsefni, læra að þekkja sjálfa sig og ná betri árangri í því 

sem þeir eru að fást við. 

Kennslumiðað námsmat einkennist af því að reynt er að flétta matinu inn í náms-

ferlið sjálft með það fyrir augum að stuðla að því að námið verði árangursríkt. Matið 

beinist bæði að námsferlinu sjálfu og árangri námsins. Það verður að taka mið af mark-

miðum námsins, jafnvel markmiðum hverrar kennslustundar. Þessi markmið verða að 

vera nemendum ljós og endurgjöf til þeirra verður að setja þeim mörk (e. targets) og 

veita leiðsögn um hvernig þeir geta bætt sig (Clarke, 1998, 2003, 2005). Enn fremur er 

reynt að meta einkenni nemenda, líðan og innri forsendur til náms með það fyrir augum 

að geta lagað endurgjöf og mörk að þörfum þeirra (Tomlinson, 2003; Tomlinson og 

Eidson, 2003; Tomlinson og McTighe, 2006). Með kennslumiðuðu námsmati er reynt að 

fá heildarsýn yfir þekkingu og frammistöðu nemenda og meta hana með fjölbreyttum 

viðfangsefnum sem reyna á sem flesta þætti mannlegra hæfileika. Metin eru verkefni 

sem eru hluti af náminu og nemendur geta sýnt þekkingu sína og færni við raun-

verulegar námsaðstæður í stað þess að aðgreina matið frá námsferlinu. Reynt er að láta 

námsmatið endurspegla allar tegundir markmiða og alla þætti námsins, s.s. listsköpun, 

rannsóknir og lausnaleit, umræður, samvinnu, samskipti, félagslega færni og vinnu-

brögð, og láta nemendur njóta árangurs á þessum sviðum. Enn fremur er lögð mikil 

áhersla á sjálfsmat og íhugun og samvinnu nemenda við að meta og styðja hver annan. 

Námsmatið verður þannig ein af aðferðum kennara til að stuðla að skilvirku námi og 

gera nemendur að ábyrgum þátttakendum í því að skapa námsaðstæður sínar í stað þess 

að hafa þann tilgang einan að meta og gefa vitnisburð (Black o.fl., 2003; Black og 
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Wiliam, 1998, 2001; Darling-Hammond, 1997; Ingvar Sigurgeirsson, 1999c; Shepard, 

2000). 

Rétt er að ítreka að leiðsagnarmat og símat eru ekki eitt og hið sama. Leiðsagnar-

mat á við tilgang matsins en símat við tíðni þess. Það er sama hversu oft er metið, 

námsmat verður ekki leiðsagnarmat nema því sé fléttað saman við námsferlið og niður-

stöður þess notaðar til endurgjafar og leiðsagnar. Þessum hugtökum er þó iðulega ruglað 

saman með því að telja að með því að meta nógu oft sé komið til móts við markmið 

leiðsagnarmats enda þótt matið sé ekki annað en röð af litlum lokamatsverkefnum 

(Assessment reform group, e.d.). 

4.3.6 Samræmd próf sem námsmat 

Samkvæmt Linn og Miller (2005) eru tvær meginleiðir til að túlka niðurstöður prófa og 

annars námsmats: annars vegar með hópviðmiðun og hins vegar með markviðmiðun.68 

Samræmd próf eru yfirleitt hópviðmiðuð og gegna því hlutverki að raða nemendum eftir 

frammistöðu á prófinu miðað við skilgreindan samanburðarhóp, t.d. árgang. Raðeink-

unn segir þannig ekki til um hversu vel nemandi stóð sig á prófinu sem slíku eða hversu 

háu hlutfalli spurninga hann svaraði rétt heldur hvernig hann stóð sig miðað við aðra í 

samanburðarhópnum. Markviðmiðuð próf eru hins vegar ætluð til að mæla hversu vel 

nemandi hefur staðið sig miðað við skilgreint viðmið. Einkunn á slíku prófi felur ekki í 

sér samanburð við hóp heldur samanburð við markmið eða viðmið. Einkunnin 8 á slíku 

prófi gefur til kynna að sá sem hana hlaut hafi svarað 80% af prófinu rétt. Það er þó háð 

því að prófið sé að því leytinu til réttmætt að það reyni á dæmigert (e. representative) 

úrtak úr námsmarkmiðum. Kohn (1999) bendir á þá hættu að markviðmiðuð próf séu 

notuð á sama hátt og hópviðmiðuð próf enda er ekkert því til fyrirstöðu að nota eink-

unnir úr slíkum prófum til að bera nemendur saman við tiltekinn hóp, t.d. bekkjarfélaga, 

hafi sama prófið verið lagt fyrir allan hópinn. Markviðmiðað námsmat hefur hins vegar 

þann kost að viðmiðið þarf ekki að vera það sama fyrir alla nemendur. Markmið tveggja 

nemenda þurfa ekki að vera þau sömu og hafi báðir hlotið einkunnina 8 á prófi sem 

endurspeglar einstaklingsbundin markmið segir það til um frammistöðu þeirra gagnvart 

markmiðunum en ekki um stöðu þeirra í samanburði við hópinn. 

Linn og Miller (2005) og Popham (2003) benda á að munurinn á þessum tveimur 

gerðum prófa felist bæði í túlkun niðurstaðna þeirra, eins og rakið er hér að ofan, og 
                                                 
68 Í þýðingu sinni á bók Linn og Gronlund (1998). Mælingar og mat skólastarfi (Linn og Gronlund, 1998) notar 
Ólafur Proppé hugtökin hópviðmiðuð próf um „norm-referenced tests“ en markviðmiðuð próf um „criterion-
referenced tests“. Þessi hugtök verða notuð hér.  
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einnig í samningu þeirra. Hópviðmiðuð próf eru samin með það fyrir augum að fá fram 

dreifingu á árangri nemenda og þess vegna er lögð áhersla á prófspurningar sem ætla má 

að um það bil helmingur nemenda (40%–60%, samkvæmt Popham) geti leyst rétt. Að 

sama skapi er reynt að forðast spurningar sem ætla má að annað hvort mjög margir eða 

mjög fáir geti leyst rétt. Spurningar á slíku prófi verða þess vegna ekki endilega í bein-

um tengslum við áherslur í kennslu enda verður að sneiða hjá spurningum um það sem 

kennari hefur lagt sérstaka áherslu á að allir lærðu. Markviðmiðuð próf geta hins vegar 

verið í beinni tengslum við áherslur í kennslu og við samningu þeirra er ekki gerð til-

raun til að útiloka spurningar sem ætla má að fáir eða margir svari rétt.  

Annar þáttur umræðunnar um stöðluð, samræmd próf beinist að gerð og eðli próf-

anna sjálfra. Fjölvalspróf eru ríkjandi form slíkra prófa og sú prófgerð hefur bæði kosti og 

galla. Linn og Miller (2005) og Popham (2003) telja að fjölvalspróf séu skilvirk í þeim 

skilningi að með þeim sé hægt að prófa mörg atriði á stuttum tíma og úrvinnsla þeirra sé 

hlutlæg og áreiðanleg. Popham bendir enn fremur á að vel samin fjölvalspróf geti verið 

vitsmunalega krefjandi fyrir nemendur og vel fallin til að meta margs konar hugræna 

færni og þekkingu. Auk þess álítur Popham að fjölvalspróf henti vel til að meta viðhorf 

nemenda, sem hann telur mikilvægt. Að endingu bendir Popham á að röng svör nem-

enda á fjölvalsprófi, t.d. ef margir nemendur velja sama ranga möguleikann í stað þess 

rétta, geti gefið kennara vísbendingar um misskilning sem hann þarf að leiðrétta í 

kennslunni sem á eftir fer.  

Fjölvalspróf sæta þó einnig gagnrýni. Ýmsir telja þau einhæft mælitæki sem henti 

illa til að meta árangur náms sem krefst rökhugsunar og lausnaleitar þar sem reynir á 

leikni nemenda í meðferð ritaðs eða talaðs máls og hæfni þeirra til að leggja fram rök-

studd svör um álitamál (Linn og Miller, 2005). Vegna afturvirkni sinnar sem námsmats 

bjóða þau þess vegna heim hættu á að slík viðfangsefni fái litla athygli í kennslu (Kohn, 

1999; Popham, 2001, 2003; Resnick og Resnick, 1992). Popham (2003) telur fjölvals-

próf enn fremur hafa þann ágalla að nemendur geti „þekkt“ rétt svör úr svarmöguleik-

unum sem þeir hefðu aldrei getað sett fram af eigin rammleik og þar með gefi prófin 

ekki alltaf rétta mynd af kunnáttu þeirra. Þá þykja fjölvalspróf erfið leið fyrir ung börn 

og nemendur með lestrarerfiðleika til að sýna kunnáttu sína. Lítill munur á svarmögu-

leikum, eins og vera ber í vel sömdum fjölvalsspurningum, getur verið ruglandi og 

krefst góðrar lestrarkunnáttu og lesskilnings.  

Resnick og Resnick halda því fram að skrifleg kunnáttupróf, ekki síst fjölvalspróf, 

samrýmist illa hugmyndinni um námskrá byggða á rökhugsun (Resnick og Resnick, 
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1992). Gagnrýni þeirra byggist meðal annars á því að slík próf séu byggð á tvenns konar 

ranghugmyndum um eðli þekkingarinnar: Þá fyrri nefna þau hugmyndina um eindareðli 

(e. decomposability) þekkingar. Hún byggist á þeirri hugmynd að hægt sé að sundur-

greina þekkingu, rökhugsun og beitingu þekkingar og að nám fari fram með því að viða 

að sér einstökum þekkingarhlutum og raða þeim saman þangað til þeir mynda starfhæfa 

heild sem hægt er að nota til einhvers. Síðari hugmyndin er nátengd þeirri fyrri. Hún 

felur í sér að það sé hægt að taka þekkingu og færni úr sambandi við raunverulegar að-

stæður og prófa hana án samhengis við aðstæður þar sem hún er notuð. Þetta nefna 

Resnick og Resnick samhengisfirringu (e. decontextualisation). Þannig á til dæmis að 

vera hægt að meta hæfni nemenda til að skrifa góðan texta með því að láta þá lagfæra 

illa skrifaðan texta eftir annan, hæfni þeirra til að túlka ljóð með því að svara um það 

fjölvalsspurningum og lesskilning með því að svara fjölvalsspurningum innan tíma-

marka.  

Með tilliti til þessa rannsökuðu Resnick og Resnick fimm útbreiddustu próf í 

Bandaríkjunum í lesskilningi, ensku og stærðfræði og komust að þeirri niðurstöðu að öll 

þessi próf hefðu ofangreind einkenni. Lesskilningspróf voru byggð upp á stuttum text-

um og fjölvalsspurningum um efni þeirra. Til að svara spurningunum þurftu nemendur 

að lesa kaflana í stuttum bútum og leita að einangruðum þekkingarmolum í stað þess að 

lesa textana í heild og ráða í heildarmerkingu þeirra. Yfirleitt höfðu nemendur fimm 

mínútur til að lesa hvern texta og svara fimm til sex spurningum úr honum; aðstæður 

sem varla kalla á ígrundun. Stærðfræðiprófin voru svipuðu marki brennd. Þau voru fyrst 

og fremst talnareikningur þar sem leysa þurfti eitt til tvö viðfangsefni á mínútu. Heildar-

niðurstaða Resnick og Resnick var sú að prófin stæðust illa viðmið um námskrá byggða 

á rökhugsun. Spurt var um einangruð þekkingaratriði og nemendur þurftu að svara hratt 

og án ígrundunar. Fjölvalsformið fól, að þeirra mati, í sér dulin skilaboð til nemenda um 

þekkinguna sem sem safn upplýsinga þar sem til væri eitt rétt svar við öllu; að frammi-

staða á prófum byggðist á að finna fyrirfram gefið svar við spurningum sem aðrir hafa 

samið og að ekki væri rúm fyrir álitamál eða frumlega túlkun.  
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4.3.7 Nám án aðgreiningar – námsaðlögun69 

Kennslufræðingarnir Ainscow og Muncey (1989) leggja áherslu á að öll börn geti mætt 

erfiðleikum í námi og að stuðningur þurfi að standa öllum nemendum til boða. Þeir leggja 

enn fremur áherslu á að orsaka námserfiðleika sé ekki endilega að leita hjá nemandanum 

sjálfum heldur komi þeir fram við samspil milli þess sem nemandinn er fær um á hverjum 

tíma og námskrafna skólans; einstaklingsþarfir nemenda verði þá fyrst „vandamál“ þegar 

þær eru af einhverjum ástæðum ekki uppfylltar. Af þessu sjónarmiði leiðir, samkvæmt 

Ainscow og Muncey, að skólinn og hver kennari ber ábyrgð á framförum allra nemenda 

sinna en um leið verði að gæta þess að kennurum standi til boða stuðningur í starfi (sjá 

enn fremur Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002). Shulman leggur enn fremur áherslu á það í 

skilgreiningu sinni á kennslufræðilegri fagþekkingu að hún sé mikilvæg forsenda þess að 

kennurum sé fært að búa inntak náms í þann búning að það sé „lagað að ólíkum 

áhugasviðum og mismunandi getu nemenda“70 (Shulman, 1987, bls. 8).  

Í framangreindu sjónarmiði Ainscow og Muncey felst það sem í þessari ritgerð er 

kallað menntun eða nám án aðgreiningar eða heiltækt skólastarf. UNESCO skilgreinir 

menntun án aðgreiningar sem grundvallarmannréttindi og leggur áherslu á að það sé á 

ábyrgð skólakerfisins jafnt sem einstakra skóla og kennara að haga kennslu og öðru 

skólastarfi þannig að inntak náms sé gert aðgengilegt fyrir nemendur með ólíkar þarfir 

og að viðfangsefni náms skili nemendum tilætluðum árangri (UNESCO, 1995, 2005). 

Þessa sjónarmiðs sér víða stað enda þótt deilt sé um leiðir. Í Bandaríkjunum kristallast 

það í heiti alríkislaganna No Child Left Behind (U. S. Department of Education, e.d.); í 

Englandi og Wales í áherslu stjórnvalda á einstaklingsmiðað nám (e. personalised learn-

ing) (Department for Children‚ Schools and Families, e.d.) og hér á landi kemur það skýrt 

fram í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999a).  

Hugtakið námsaðlögun, sem mest er notað í þessari ritgerð, tekur mið af skilgrein-

ingu UNESCO á námi án aðgreiningar. Hugtakið vísar til margvíslegra hugmynda, áætl-

ana og athafna sem miða að því að tengja saman kennslu og nám þannig að kennsla sé 

sniðin að þörfum nemenda og leiði til árangurs allra. Að öðru leyti felur hugtakið ekki í 

sér samstæða hugmynda- eða aðferðafræði.  

                                                 
69 Nám eða menntun án aðgreiningar er hér notað sem þýðing á enska orðinu „inclusion“ eða „inclusive schools“. 
Um þetta eru einnig notuð hugtökin heildtækt eða heiltækt skólastarf. Námsaðlögun er, í ritgerðinni, notað um 
kennsluhætti sem, með ýmsum tilbrigðum, eru kenndir við einstaklingsmiðun. Hugtakið ber að skilja sem samheiti 
yfir margvíslega tilhögun kennara sem miðar að því að búa kennslu og nám í þann búning að gagnist nemendum með 
ólíkar námsþarfir þannig að þeir eigi eftir sem áður samleið sem hópur eða bekkjarheild.  
70 ... adapted to the diverse interests and abilities of learners. 
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Í stefnumótun enskra stjórnvalda er einstaklingsmiðað nám skilgreint sem vefur 

fjölbreyttra kennsluaðferða og námsleiða sem fela í sér fimm grundvallarþætti:  

▪ Kennslumiðað námsmat (e. assessment for learning). 

▪ Skilvirka kennslu og nám (e. effective teaching and learning). 

▪ Rétt nemenda til vals í námi og námskrár við hæfi (e. curriculum entitlement and 

choice). 

▪ Skipulag og stjórnunarhætti skóla (e. creative approaches to school 

organisation). 

▪ Áherslu á tengsl skóla við umhverfi sitt og velferð nemenda utan 
kennslustofunnar (e. strong partnerships beyond the classroom) (National 

College for School Leadership, 2005; Pollard o.fl., 2004).  

Skilvirkt starf í þessum anda er m.a. talið fela í sér að kenna nemendum að læra (e. 

learning how to learn), að þjálfa samstarfshæfni nemenda, samstarf og samráð við nem-

endur um kennslu og nám, samstarf og flæði upplýsinga milli skólans og heimila og 

notkun upplýsingatækni (sömu rit). 

Svipaðar hugmyndir má sjá í skrifum bandaríska menntunarfræðingsins Carol Ann 

Tomlinson sem töluvert hefur verið sótt til hér á landi. Tomlinson og samstarfsfólk 

hennar skilgreina námsaðlögun sem viðleitni kennara til að laga, eins og kostur er, inn-

tak og markmið náms, námsefni, námsgögn og tilhögun kennslu að mismunandi getu og 

þörfum einstaklinga í námshópi. Með námsaðlögun er leitast við að skipuleggja nám og 

kennslu í bekk þannig að hver nemandi fái nám og kennslu við sitt hæfi innan hópsins 

jafnframt því að nemendahópurinn eigi samleið sem bekkjarheild. Námsaðlögun felur í 

sér aðgerðir til að koma til móts við þarfir bráðgerra nemenda ekki síður en seinfærra og 

hún miðar að því að búa öllum nemendum námsaðstæður sem henta mismunandi for-

kunnáttu, greindarsniði og námsháttum (Tomlinson, 1999; Tomlinson og Eidson, 2003).  

Samkvæmt hugmyndum Tomlinson þurfa kennarar að laga fimm þætti í kennslutil-

högun og námsaðstæðum nemenda að þrenns konar forsendum eða eiginleikum 

nemenda til þess að námsaðlögun geti átt sér stað (Tomlinson, 2003; Tomlinson og 

Demirsky Allan, 2000; Tomlinson og Eidson, 2003). Kennsluþættirnir sem náms-

aðlögun þarf að byggjast á eru:  

▪ Inntak námsins (e. content): Það sem ætlast er til að nemendur kunni, skilji og 

geti gert að lokinni námseiningu.  
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▪ Námsferlið sjálft (e. process): Hvernig nemendum er ætlað að vinna með inntakið 

þannig að þeir tileinki sér þekkingu, skilning og færni sem eru kjarninn í hverju 

viðfangsefni. 

▪ Afrakstur námsins (e. product): Hvernig nemendur standa skil á því sem þeir 

eiga að hafa lært. 

▪ Tilfinningalegar þarfir (e. affect): Hvernig uppfylltar eru þarfir nemenda fyrir 

öryggi, viðurkenningu og að tilheyra hópi eða bekkjarsamfélagi. 

▪ Námsumhverfi (e. learning environment): Skipulag kennslustofu, umhverfis og 

námsgagna. 

Þessa kennsluþætti þurfa kennarar sem fyrr segir að laga að þrenns konar innri for-

sendum nemenda: námsforsendum, áhuga og námssniði. Um þá hlið námsaðlögunar 

sem snýr að nemendum er fjallað nánar í næsta kafla. 

4.3.8 Eiginleikar og forsendur náms nemenda 

Samkvæmt kenningum Tomlinson og samstarfsmanna hennar um námsaðlögun þurfa 

kennarar að laga fimm þætti í kennslutilhögun sinni og námsaðstæðum að þrenns konar 

eiginleikum nemenda (Tomlinson, 1999, 2003; Tomlinson og Demirsky Allan, 2000; 

Tomlinson og Eidson, 2003). Þessir eiginleikar nemenda eru: 

▪ Námsforsendur (e. readiness): Þekking, skilningur og færni sem nemandinn býr 

yfir í upphafi námsins til að fást við þau viðfangsefni sem eru á dagskrá.  

▪ Áhugi (e. interest): Það sem vekur áhuga nemandans og honum finnst 

skemmtilegt að læra um eða fást við. 

▪ Námssnið (e. learning profile): Hvernig nemandanum lætur best að læra, sem 

mótast m.a. af námsháttum, greindarsniði (sbr. fjölgreindir), kyni og 

menningu.71 

Tomlinson og samstarfsfólk hennar byggja hugmyndir sínar á mörgum þeirra kenn-

inga um nám, kennslu og námsmat sem fjallað er um í undanfarandi köflum. Hugmyndir 

þeirra taka mið af skilgreiningu á námi án aðgreiningar sem gerir ráð fyrir því að einstak-

lingsmiðun eigi sér stað innan almennra bekkja. Þær eru einnig byggðar á kenningum 

félagslegrar hugsmíðahyggju og rannsóknum sem styðja að hver nemandi verði að vera 

virkur í að skapa eigin þekkingu og skilning í glímu við hæfilega krefjandi verkefni sem 

                                                 
71 Í tveimur ritanna sem hér er vitnað til, Tomlinson og Eidson (2003) og Tomlinson (2003) er lítilsháttar munur á 
þessu líkani námsaðlögunar. Í bók Tomlinson og Eidson (2003) er líkanið eins og það er kynnt hér en í hinni, 
Tomlinson (2003), er þátturinn „affect“ hafður nemendamegin og vísar þá til tilfinningalegra þarfa nemenda.  
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leiða hann áfram innan sviðs mögulegs þroska. Í tengingu við félagslega hugsmíðahyggju 

felst enn fremur að nemendur, á hvaða stigi sem þeir standa, þurfi að „vinna upp fyrir sig“ 

í náminu. Á svæði hins mögulega þroska stendur hver nemandi á grunni þess sem hann 

kann, skilur og er fær um að gera af eigin rammleik hverju sinni. Um leið er hann fær um 

að byggja ofan á þennan grunn með aðstoð annarra þroska- og getumeiri samverkamanna 

og ýmiss konar námsstoða sem skjóta þarf undir þroskaferil hans. Hugsmíðar eru í eðli 

sínu uppbygging þekkingar, skilnings og færni. Í þeim felst að smíða eitthvað nýtt og 

einstaklingsmiðun sem byggð er á hugsmíðahyggju á ekki að fela í sér stöðnun eða rýrari 

námstækifæri og þroskakosti heldur grunn sem hægt er að byggja ofan á (sjá enn fremur 

Kristján Kristjánsson, í prentun). Hugmyndir Tomlinson og félaga eru enn fremur byggðar 

á rannsóknum á mikilvægi leiðsagnarmats og endurgjafar og mikilvægi þess að markmið 

nemenda, viðfangsefni og námsmat séu hvetjandi og til þess fallin að efla og viðhalda 

námsáhuga. Þá eru þær byggðar á kenningum og rannsóknum um mismunandi námshætti 

nemenda. Tomlinson og Demirsky Allan (2000) hafa einnig skrifað um mikilvægi forystu, 

starfsþróunar, skólamenningar og annarra skilyrða fyrir skólaþróun sem þarf að byggja upp 

og styrkja innan skóla til þess að þar náist varanlegur árangur við að byggja upp einstak-

lingsmiðað skólastarf. 

4.3.9 Námsáhugi 

Bandura heldur því fram að áhugahvöt mannsins sé fyrst og fremst drifin áfram af vits-

munalífi hans (e. cognitively generated). Einstaklingurinn hvetur sjálfan sig og beinir 

athöfnum sínum að því að ná árangri sem hann sér fyrir sér; hann setur sér markmið og 

beinir kröftum sínum að því að ná þeim. Varanleg áhugahvöt er þannig bundin innri 

áhugahvöt nemandans en ytri umbun, til dæmis einkunna- eða stjörnugjöf, er hins vegar 

skammgóður vermir (Bandura, 1994).  

Lykilhugtakið sjálfstraust í fræðum Bandura hefur þegar verið rætt í kafla 4.2.3 og 

verður ekki endurtekið hér. Það má hins vegar tengja við kenningar Carol Dweck um 

sjálfskenningar fólks (Dweck, 2000, 2006). Dweck telur að skipta megi fólki í tvo hópa 

eftir því hvernig það lítur á hæfileika sína og möguleika til vaxtar og þroska.72 Annan 
                                                 
72 Hugtökin sem Dweck notar um þetta hafa breyst nokkuð milli þeirra tveggja rita sem hér er vitnað í. Í bók sinni 
Self-theories (2000) talar hún um annars vegar „ theory of fixed intelligence“ og hins vegar um „incremental theory 
of intelligence“; sem sagt að annars vegar trúi fólk því að greind þess sé óbreytanlegur fasti og hins vegar að hana sé 
hægt (og reyndar nauðsynlegt) að rækta og þróa í glímu við krefjandi viðfangsefni. Í sömu bók talar hún enn fremur 
um „mastery goals“ og „performance goals“ sem leiða af framangreindum sjálfskenningum. Þetta mætti þýða sem 
árangursmiðað hugarfar annars vegar og frammistöðumiðað hugarfar hins vegar eða árangursmiðun og 
frammistöðumiðun. Í nýrri bók (Mindsets) frá 2006 notar Dweck hins vegar orðið „mindset“ eða hugarfar um 
sjálfskenningar fólks og lýsir tvenns konar kenningum sem hún kallar „fixed mindset“ eða hugarfar stöðnunar annars 
vegar og „growth mindset“ eða hugarfar þroska hins vegar.  
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hópinn fylla einstaklingar sem líta á hæfileika sína – hvort sem þeir eru miklir eða litlir 

– sem fasta og óbreytanlega. Ef þeir ekki geta eitthvað er sú niðurstaða endanleg og ef 

þeim mistekst er það lokadómur yfir hæfileikum þeirra. Þeir eru þar af leiðandi tregir til 

að hætta sjálfsáliti sínu og takast á hendur erfið og krefjandi verkefni sem gætu mis-

tekist og þar með grafið undan sjálfsáliti þeirra og þeirri mynd sem þeir vilja að aðrir 

hafi. Hinn hópinn fylla einstaklingar sem líta á hæfileika sína sem afrakstur af eigin við-

leitni til vaxtar og þroska. Þeir njóta þess að glíma við erfið viðfangsefni og líta á 

mistök sem tækifæri til þroska fremur en ógnun við sjálfsmynd sína. Mikilvægur þáttur í 

kenningum bæði Dweck og Bandura er að mismunandi hugarfar fái nemendur ekki í 

vöggugjöf heldur sé það afrakstur af uppeldi og skólagöngu (Bandura, 1994; Dweck, 

2000, 2006).  

Námsáhugi er mörgu háður.73 Í Englandi hafa fræðimenn tengdir rannsóknar-

hópnum Assessment reform group (Áhugahópur um endurbætur á námsmati) gert rann-

sóknir á tengslum námsmats og námsáhuga (Assessment reform group (ARG), 2007). 

Ein af þessum rannsóknum er yfirlitsgreining Harlen og Deakin Crick á fjölda rann-

sókna sem snerta tengsl prófa og annars leiðsagnarmats við námsáhuga (Harlen og 

Deakin Crick, 2003). Meginspurning rannsóknarinnar var: Hvaða vísbendingar eru um 

áhrif lokamats og prófa á námsáhuga nemenda?74 Rannsóknin var gerð á árunum 2000–

2001. Í fyrsta áfanga söfnuðu Harlen og Deakin Crick greinum og skýrslum um 183 

rannsóknir sem á einhvern hátt tengdust spurningunni. Þessar rannsóknir voru víða að úr 

heiminum og snertu nemendur á aldrinum 4–18 ára. Eftir að þessi gagnagrunnur hafði 

verið síaður nokkrum sinnum stóðu eftir 19 rannsóknir sem urðu grundvöllur 

niðurstaðna þeirra. 

Harlen og Deakin Crick benda á að námsáhugi sé flókið hugtak. Það feli þó fyrst og 

fremst í sér viljann til að læra. Í viljanum til að læra felst það sem hver einstaklingur er 

tilbúinn til að leggja á sig og það sem virkjar varanlega áhugahvöt hans sem námsmanns 

og verður þar með mikilvægasti drifkraftur kennslu og náms. Harlen og Deakin Crick 

rekja niðurstöður rannsókna sem benda til að viðfangsefni og athafnir í námi sem leiða 

til djúps skilnings og fela í sér krefjandi viðfangsefni á sviði rökhugsunar séu mun 

sterkari hvati til náms en einkunnir eða annars konar ytri umbun sem fylgir námsmati. 

Enn fremur vekja þær athygli á rannsóknum sem benda til að ytri hvatning til náms 

                                                 
73 Námsáhugi er nokkurs konar undirsvið áhugahvatar. Á ensku er yfirleitt talað um „motivation for learning“ sem 
hér er einfaldlega þýtt sem námsáhugi. 
74 What is the evidence of the impact of summative assessment and testing on students’ motivation for learning.  
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stuðli frekar að yfirborðsnámi en djúpnámi75 (Harlen og Deakin Crick, 2003). Harlen 

(2006) bendir enn fremur á að innri námsáhugi sé í senn mikilvæg forsenda fyrir 

árangursríku námi og mikilvægur afrakstur menntunar og að það sé lykilatriði í 

skólastarfi að vera sér meðvitaður um hvað stuðlar að og hvað vinnur gegn slíkum 

áhuga. 

Harlen og Deakin Crick draga saman nokkrar mikilvægustu forsendur fyrir innri 

námsáhuga á eftirfarandi hátt (Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 2003): 

▪ Fyrsta forsendan tengist því að nemendur fái að tengja nám við persónuleg 
áhugasvið sín og að í náminu sé reynt að vekja áhuga nemenda ef þeir hafa hann 

ekki fyrir. Hér gera Harlen og Deakin Crick ráð fyrir því að áhugi nemenda geti 

verið tvenns konar: Annars vegar persónubundinn áhugi sem byggist upp smátt 

og smátt sem varanlegur hluti af skaphöfn og viðhorfum einstaklingsins. Hins 

vegar er það sem kalla má aðstæðubundinn áhuga sem er tendraður af umhverf-

inu eða einstökum viðfangsefnum en verður ekki varanlegur á sama hátt og sá 

persónulegi. Í námi er mikilvægt að koma til móts við persónubundinn áhuga um 

leið og reynt er að gera öll viðfangsefni áhugaverð til að vekja aðstæðubundinn 

áhuga nemenda á því sem þeir þurfa að ná tökum á.  

▪ Önnur forsendan tengist þeim skilningi sem nemendur leggja í markmið náms-
ins; að markmið námsins séu merkingarbær fyrir nemendur, verðug í augum 

þeirra og gerlegt að ná þeim. Mikilvægt er að gera greinarmun á markmiðum um 

námsárangur og markmiðum um frammistöðu (Dweck, 2000, 2006). Nemendur 

sem eru uppteknir af markmiðum um námsárangur sýna frekar merki um sjálfs-

traust og viðleitni til þroska meðan þeir sem eru uppteknir af markmiðum um 

frammistöðu reyna að ná markmiðum á sem auðveldastan hátt þannig að það 

hafi í för með sér lágmarksáhættu um að mistakast.  

▪ Þriðja forsendan er nátengd þeirri næstu á undan. Hún vísar til hugmynda nem-
enda um hvar valdið yfir markmiðum þeirra, námsferli og árangri liggur (e. lo-

cus of control); hvort þeir líta svo á að námsgengi standi í þeirra eigin valdi eða 

telja sjálfa sig valdalausa viðtakendur sem eiga árangur sinn undir öðrum. Or-

sakir námsgengis má skoða út frá þremur sjónarhornum: Í fyrsta lagi út frá því 

hvar þær liggja og hvort nemandinn rekur þær til sjálfs sín eða til umhverfisins. Í 

öðru lagi út frá varanleika eða hvort nemandinn telur orsakirnar varanlegar eða 

tímabundnar og í þriðja lagi út frá yfirráðum eða hversu mikið vald einstak-

lingurinn telur sig hafa yfir þeim aðstæðum sem ráða námsgengi hans. Hér má 

                                                 
75 Nánar er fjallað um þessi hugtök í kafla 4.3.10. 
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enn sjá tengsl við kenningar Dweck um frammistöðumiðað eða þroskamiðað 

hugarfar (Dweck, 2000, 2006). Enn fremur eru hér skýr tengsl við sjálfs-

hvetjandi námsvirkni nemenda76 (Jones, 2006; Jórunn Elídóttir, 2002a, 2002b; 

Shrader, 2003). 

▪ Fjórða forsenda Harlen og Crick vísar til hugmynda nemenda um hæfileika sína, 
möguleika til að ná árangri, persónulegt gildismat og sálrænan styrk. Lykilhug-

tök í þessu samhengi eru sjálfsálit og sjálfstraust nemenda. Hugtökin eru tengd 

en þó er á þeim grundvallarmunur: Sjálfsálit vísar til þess álits sem nemandi 

hefur á sjálfum sér almennt en sjálfstraust til þess hvernig hann metur eigin dug 

til að ná árangri í námi og hvernig hann nálgast viðfangsefni sín í samræmi við 

þá vissu (Bandura, 1997). Mikið hefur verið ritað um tengsl sjálfsálits og náms 

og margir vara nú við þeirri áherslu sem víða hefur verði lögð á að kynda undir 

sjálfsáliti (e. self-esteem) nemenda (Dweck, 2006; G. Hopkins, 2005; Kristján 

Kristjánsson, í prentun). Sjálfsálit á sér ekki endilega stoð í raunveruleikanum og 

sjálfsálit sem kynt er undir með hrósi eða annars konar umbun (til dæmis háum 

einkunnum) fyrir frammistöðu frekar en viðleitni og þrautseigju getur reynst 

tvíeggjað sverð. Það getur beinlínis snúist upp í andhverfu sína og grafið undan 

raunverulegu sjálfstrausti og vilja nemenda til að taka áhættu í námi og takast á 

við krefjandi verkefni sem þar sem sýnilegur ávinningur er ekki í hendi.  

▪ Fimmta forsendan er sjálfsagi og sjálfstjórn sem vísar til vilja einstaklinganna til 
að taka ábyrgð á eigin námi og gera áætlanir um að bæta sig. Vilji einstakling-

anna nægir þó ekki einn og sér. Til þess að geta tekið ábyrgð á eigin námi og 

gert skynsamlegar áætlanir um úrbætur verður að gera nemendum skýra grein 

fyrir markmiðum námsins hverju sinni og viðmiðum um þann árangur sem 

vænst er. Um leið verða nemendur að njóta leiðsagnarmats þar sem þeir fá upp-

byggjandi endurgjöf um hvernig þeir standa með tilliti til markmiða og viðmiða. 

Einnig verða þeir að fá raunhæf mörk um úrbætur til að stefna að og leiðsögn 

um hvernig þeir geta náð þeim (Black og Wiliam, 1998; Clarke, 2001, 2005). 

Ein af mikilvægustu forsendum þess að nemendur læri að taka ábyrgð á eigin 

námi og gera áætlanir um skipulag þess er það sem hér er kallað námsvitund.77 

Námsvitund byggist á þekkingu nemenda á eigin hugsun og hæfni þeirra til að 

ígrunda eigið nám og vitund þeirra um eigin hugsanaferli sem liggja til grund-

                                                 
76 Hugtakið sjálfshvetjandi námsvirkni er hér notað um enska hugtakið „learner empowerment“. Það er eitt af 
lykihugtökum í doktorsrannsókn Jórunnar Elídóttur (2002b) og hún leggur til íslenska hugtakið (Jórunn Elídóttir, 
tölvuskeyti til höfundar 10. október 2007). 
77 Námsvitund er notað hér sem þýðing á orðinu „metacognition“. Guðmundur B. Arnkelsson (2006) þýðir hugtakið 
sem þekking á eigin hugsun en einnig má tala um námsvitund sem þann þátt þessarar þekkingar sem snýr að eigin 
námi. 
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vallar námi og hæfni til lausnaleitar (Anderson o.fl., 2001; Bransford, Derry, 

Berliner, Hammerness og Beckett, 2005b; Harlen, 2006; McGregor, 2007).  

Harlen og Dean Crick (2003) komust einnig að þeirri niðurstöðu að þeir innri þættir 

sem hér hefur verið fjallað um og móta námsáhuga nemenda séu háðir ýmsum skilyrð-

um, bæði innan og utan skóla. Þau skilyrði sem eru innan „lögsögu“ skóla eru: Námskrá 

og kennslufræði, skólamenning og námsmat. Enn fremur nefna þær stuðning heimila og 

félagamenningu. Tvö síðastnefndu skilyrðin eru þó að ýmsu leyti háð frumkvæði skól-

ans enda getur samstarf skóla við heimili nemenda haft áhrif á stuðning við nemendur 

heima fyrir og einnig má ætla að menning skóla hafi áhrif á menningu nemendahópsins 

almennt.  

Niðurstöður Harlen og Deakin Crick benda til þeirrar meginniðurstöðu að lokamat, 

ekki síst skrifleg próf, hafi neikvæð áhrif á allar þær forsendur námsáhuga nemenda sem 

fjallað er um hér að framan. Þessi áhrif eru þó mismunandi eftir því hvaða nemendur 

eiga í hlut, til dæmis eftir aldri, kyni og ýmsum öðrum ytri aðstæðum. Rannsóknir frá 

Englandi og Norður-Írlandi sýndu að próf, einkum hagsmunatengd próf, höfðu mest 

neikvæð áhrif á nemendur sem náðu slökum árangri og gilti einu hvort afleiðingar próf-

anna tengdust nemendum einum eða skólunum sjálfum. Hagsmunatengd próf virtust ýta 

undir prófkvíða þessara nemenda. Þau virtust reyndar einnig ýta undir kvíða nemenda 

almennt sem leiddi af auknum þrýstingi frá foreldrum og kennurum og kröfum sem 

nemendur voru ekki vissir um að standa undir. Tvær enskar rannsóknir sýndu að sjálfs-

álit nemenda sem bjuggu við slakt námsgengi minnkaði eftir innleiðingu samræmdra 

prófa í Englandi. Aðeins þeir nemendur sem voru öruggir um getu sína og árangur litu 

próf jákvæðum augum og þeim gekk mun betur að tileinka sér tækni við próftöku en 

slökum nemendum. Endurtekin próf virkuðu yfirþyrmandi fyrir nemendur sem bjuggu 

við slakt námsgengi og endurgjöf sem sífellt dró fram slakan árangur dró úr námsáhuga 

þeirra.  

Aðrar rannsóknir bentu til að þar sem próf voru ríkjandi þáttur í námsumhverfi 

nemenda skapaðist námsmenning þar sem einkunnir væru í meiri metum en nám. Það 

leiddi til vinnubragða, bæði við nám og próftöku, sem einkenndust af því að hliðra sér 

hjá áhættu í námi, krefjandi viðfangsefnum og ábyrgð. Þannig unnu próf gegn krefjandi 

hugsun í námi og virtust ýta undir frammistöðumiðað fremur en þroskamiðað hugarfar.  

Eldri nemendur reyndust hafa betri skilning á þýðingu einkunna en þeir sem yngri 

voru og þeir virtust hafa betri skilning á samhengi eigin viðleitni og einkunna. Yngri 

nemendur tengdu frammistöðu sína aftur á móti fremur við ytri þætti sem þeir höfðu 
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enga stjórn á. Þrátt fyrir þetta drógu eldri nemendur sanngirni einkunna meira í efa en 

þeir sem yngri voru og þeir voru líklegri til að vera uppteknir af frammistöðu en raun-

verulegu námi. Námsáhugi jókst ekki með aldri nemenda; þvert á móti var líklegra að 

viðbrögð eldri nemenda við samræmdum prófum einkenndust af „gremju, kvíða, kald-

hæðni og tortryggni“78 (Harlen og Deakin Crick, 2003, bls. 196).  

Fleiri fræðimenn ræða svipaðar niðurstöður. Amrein og Berliner (2003) telja að 

reynsla 18 fylkja í Bandaríkjunum sýni að hagsmunatengd próf hafi neikvæð áhrif á 

námsáhuga, auki brottfall og fjölgi þeim sem velja stuttar námsbrautir fremur en langar. 

Þetta rekja þeir meðal annars til þess að nemendur séu í auknum mæli látnir sitja eftir og 

endurtaka bekki og telja að það komi mest niður á nemendum úr minnihlutahópum. 

Shepard (2000) og Kohn (1999) ber saman um að hagsmunatengd próf leiði til þess að 

nemendur forðist að taka áhættu í námi, velji frekar auðveld verkefni og gefist fyrr upp. 

Þá hugmynd að námsáhugi nemenda sé háður ytri umbun í formi einkunna kallar Shepard 

„skiptigildi“ (e. exchange value). Það felst í því að námsárangur skipti máli vegna þess að 

hann gefur eitthvað „í aðra hönd“ en ekki vegna þess að það hafi veitt nemandanum 

starfsánægju að glíma við áhugavert viðfangsefni og ná árangri í því. Kohn (1999) ræðir 

þetta út frá svipaðri greiningu á hugmyndum nemenda og Dweck (2006). Annars vegar 

hversu vel nemendur standa sig, sem grundvallast á því að vera klár frekar en að þurfa að 

hafa fyrir hlutunum, og hins vegar gildi og gagnsemi þess sem nemendur gera og hvort 

það er í sjálfu sér áhugavert. Þessar tvær nálganir útiloka auðvitað ekki hvor aðra en bæði 

Kohn og Shepard telja að ofuráhersla á frammistöðu nemenda á kostnað þess að spyrja 

um viðleitni og inntak þess sem þeir eru að fást við geti dregið úr innri námsáhuga og ýtt 

undir frammistöðumiðað hugarfar eins og Dweck lýsir því. 

4.3.10 Námshættir 

Í skilgreiningu Tomlinson og samstarfsmanna hennar á námsaðlögun er lögð áhersla á 

nauðsyn þess að taka mið af námsháttum nemenda. Námshættirnir byggjast á mismun á 

því hvernig fólk tileinkar sér þekkingu annars vegar og hins vegar hvernig fólk vinnur 

úr þekkingunni og beitir henni. Með því að tengja saman þessar tvær víddir má greina 

ferns konar námshætti eða fjóra flokka námsmanna. Slík flokkun er þó auðvitað ein-

földun. Í raunveruleikanum hafa einstaklingar ekki hreinræktaða námshætti á einu sviði 

heldur ríkjandi styrkleika á einu sviði umfram önnur en víkjandi á öðrum (Fielding, 

1996; McCarthy, 1987; McCarthy og McCarthy, 2006).  
                                                 
78 resentment, anxiety, cynicism, and mistrust. 
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Nátengdar þeim hugmyndum sem kynntar hafa verið hér að framan um hugsmíða-

hyggju, sjálfstraust, þroska- eða frammistöðumiðað hugarfar og námsvitund eru hug-

myndir sem Noel Entwistle og fleiri hafa mótað til að lýsa því hvernig nemendur ganga 

til verka við nám (Entwistle, 2000, 2001). Entwistle greinir á milli tveggja aðferða 

nemenda við nám sem hann kallar annars vegar djúpnám (e. deep learning) og hins 

vegar yfirborðsnám (e. surface learning). Með aðferðum djúpnáms nálgast nemendur 

viðfangsefni sín með það að leiðarljósi að reyna að skilja það sem þeir eru með í hönd-

unum. Þeir meta glímuna við verkefnin meira en frammistöðuna og ganga til verka af 

snerpu og gagnrýnu hugarfari. Þeir eru íhugulir og taka ekkert sem gefið fyrr en þeir 

hafa rýnt í það sjálfir; þeim er eiginlegt að byggja skilning sinn á að tengja nýjar hug-

myndir við fyrri þekkingu, þeir vinna skipulega og læra að beita námstækni. 

Þeir sem beita aðferðum yfirborðsnáms láta sér aftur á móti nægja að vinna með 

efni óbreytt án endursköpunar og þeim finnst í lagi að nota upplýsingar og hugmyndir 

án gagnrýninnar skoðunar. Þeir eru ekki gefnir fyrir að kafa undir yfirborðið og hættir 

þess vegna til að láta sér sjást yfir mynstur og tengsl. Fyrir þeim vakir að uppfylla lág-

markskröfur um frammistöðu fremur en að læra af því að það hafi gildi í sjálfu sér og 

ígrundun þeirra um tilgang námsins og aðferðir við það ristir grunnt. Varla þarf að taka 

fram að skólinn og námstilhögun kennara hefur áhrif á þá námshætti sem lýst er í þess-

um kafla, eins og flest þeim tengt sem fjallað hefur verið um hér að framan.  

4.3.11 Námsmat og námsárangur 

Fræðimenn tengdir enska rannsóknarhópnum Assessment Reform Group hafa einnig 

rannsakað tengsl námsmats og námsárangurs. Tímamótarannsókn á því sviði var úttekt 

Black og Wiliam á rannsóknum á námsmati (Black og Wiliam, 1998, 2006). Þeir söfn-

uðu að sér fjölda greina og bókarkafla um efnið frá tíu ára tímabili, 1988–1997, auk 

nokkurra eldri rannsókna.79 Úr þessu safni völdu þeir til nánari skoðunar 250 greinar 

sem stóðust viðmið þeirra um rannsóknaraðferðir og gæði. Black og Wiliam lögðu sig 

sérstaklega eftir að kanna rannsóknir með hálf-gildu tilraunasniði (e. quasi-experiment) 

á áhrifum leiðsagnarmats á námsárangur. Í slíkum rannsóknum var tilraunahópur nem-

enda þar sem kennarar innleiddu leiðsagnarmat borinn saman við samanburðarhóp nem-

enda þar sem ekki var um slíka íhlutun að ræða. Greining Black og Wiliam á þessum 

rannsóknum leiddi í ljós að í öllum tilvikum varð mikill og yfirleitt marktækur 

                                                 
79 Af einhverjum ástæðum ber tölum um þennan fjölda í heimildunum tveimur sem hér er vísað til ekki saman. 681 
greinar og bókarkafla (Black og Wiliam, 1998); 580 greinar og bókarkafla (Black og Wiliam, 2006). 
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ávinningur af innleiðingu leiðsagnarmats. Í portúgalskri rannsókn var rannsakaður 

árangur nemenda í stærðfræði hjá kennurum sem höfðu fengið þjálfun í að innleiða 

sjálfsmat nemenda og hann borinn saman við árangur nemenda kennara sem ekki höfðu 

fengið slíka þjálfun. Í ljós kom að nemendur kennaranna sem höfðu verið þjálfaðir í að 

innleiða sjálfsmat tóku tvöföldum framförum á við samanburðarhópinn. Ein af rann-

sóknunum sem Black og Wiliam krufðu var yfirlitsrannsókn (e. meta-analysis) á 21 

rannsókn á áhrifum leiðsagnarnáms, meðal annars á nemendur með minni háttar fatlanir. 

Í öllum þessum rannsóknum hafði verið reiknuð áhrifsstærð eftir samanburð tilrauna-

hóps og samanburðarhóps og reyndist meðaltal áhrifsstærðanna vera 0.70.  

Ein af mikilvægustu niðurstöðum Black og Wiliam var að margar þeirra rannsókna 

sem þeir könnuðu sýndu fram á að enda þótt allir nemendur hefðu ávinning af leið-

sagnarmati var ávinningur þeirra sem stóðu höllum fæti í námi mestur. Ályktun þeirra er 

því sú að með leiðsagnarmati megi bæta námsárangur slíkra nemenda meira en annarra, 

minnka þar með bilið milli þeirra sem ná góðum og slökum árangri og draga um leið úr 

þörfinni fyrir sérkennslu eða önnur sérúrræði. Eftirfarandi heildarályktanir Black og 

Wiliam (Black og Wiliam, 1998, 2006) tengjast vel ýmsum þeim meginstraumum í 

kennslufræði og námssálarfræði samtímans sem fjallað er um í köflum 3.3.3 og 3.3.4, ekki 

síst kjarnahugmynd félagslegrar hugsmíðahyggju um gildi samskipta í námi og námsstoða 

sem meðal annars fela í sér handleiðslu þroska- og getumeiri einstaklinga. 

Leiðsagnarmat varðar kjarna kennslustarfsins og getur ekki orðið hjáverk eða yfir-

borðsbreyting á starfinu í kennslustofunni. Leiðsagnarmat felur í sér samræður milli 

kennara og nemenda, sem eru kjarni kennslufræðinnar og árangur matsins veltur á gæð-

um þessara samskipta. Hér eru ályktanir Black og Wiliam samstiga hugmyndum Ólafs 

Proppé (1983) um gagnvirkt mat (kafli 4.3.5). Þær má einnig tengja við hugmyndina um 

sjálfshvetjandi námsvirkni (Jórunn Elídóttir, 2002a, 2002b) sem sækir til kenninga 

Paulo Freire um frelsandi eðli samræðunnar (Freire, 1996). Kjarninn í hugmynd Freire 

er að einstaklingum sé ekki gefið sjálfsvald yfir aðstæðum sínum heldur sé það afrakstur 

af gagnrýninni meðvitund um umhverfið sem meðal annars skapast við samræðuna.80  

Þátttaka nemenda sjálfra gegnir lykilhlutverki í leiðsagnarmati og Black og Wiliam 

gerðu það að sérstökum þætti í niðurstöðum sínum. Þátttaka nemenda er, samkvæmt 

niðurstöðum Black og Wiliam, einkum háð tveimur atriðum: Hið fyrra er hvernig nem-

endur skynja bilið milli annars vegar markmiða sem þeim eru sett eða krafna sem til 

                                                 
80 Hugtakið „dialogue“ sem er kjarni þessarar umræðu er þýtt hér sem samræða.  
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þeirra eru gerðar og hins vegar stöðu sinnar á hverjum tíma varðandi, kunnáttu, skilning 

eða færni. Hér skiptir máli hvernig hver nemandi skilur markmiðin, hvernig endurgjöf 

kennara er sett fram og síðast en ekki síst hvernig sjálfsmat og jafningjamat er notað til 

að hjálpa nemendum til að gera sér ljóst hversu breitt bilið er, af hverju það stafar og 

hvernig má brúa það. Hið síðara varðar það hvernig nemendur bregðast við bilinu milli 

markmiða og eigin frammistöðu og hvað þeir eru tilbúnir til að leggja á sig til að brúa 

það. Viðbrögð nemenda hafa augljós tengsl við sjálfstraust og aðrar hugmyndir sem þeir 

hafa um sjálfa sig, um námsvitund, námstækni, námsstoðir og félagastuðning.  

Endurgjöf gegnir lykilhlutverki í leiðsagnarmati en gildi endurgjafarinnar veltur öðru 

fremur á gæðum hennar og viðbrögðum þeirra sem hana fá. Hér er hlutverk menntandi 

samræðu og félagastuðnings einnig mikilvægt. Black og Wiliam gerðu endurgjöf að sér-

stökum þætti í rannsókn sinni. Sérstaka athygli þeirra vöktu rannsóknir sem bentu til að 

endurgjöf hefði mjög mismunandi áhrif á nemendur. Þannig var til dæmis um yfirlits-

rannsókn (e. meta-analysis) Kluger og DeNisi frá 1996 þar sem 607 reiknaðar áhrifs-

stærðir dreifðust mjög. Enda þótt meðaltal áhrifsstærðanna væri 0,4 var staðalfrávik þeirra 

næstum einn heill og um það bil tvö af hverjum fimm áhrifum voru neikvæð. Black og 

Wiliam gera að sinni þá túlkun Kluger og DeNisi að áhrif endurgjafar sem beinist einhliða 

að lokamati á frammistöðu einstaklinga og dregur fram bilið milli markmiða og raunveru-

legrar frammistöðu séu minni en áhrif endurgjafar sem felur í sér leiðsögn um hvernig 

bæta má árangur. Black og Wiliam telja enn fremur að dreifinguna megi skýra með mis-

munandi viðbrögðum þeirra sem fá endurgjöf af fyrrgreinda taginu: Fyrsta flokkinn fylla 

þeir sem taka á sig rögg og leggja sig fram um að ná settu marki. Það eru nemendur sem 

sjá markmiðin skýrt fyrir sér, eru skuldbundnir náminu og hafa um leið trú á getu sinni til 

að ná árangri. Annan flokkinn fylla þeir sem hafa litla trú á eigin getu til að ná árangri. 

Þeir gefast gjarnan upp og afskrifa markmiðin og möguleika sína til að ná þeim. Þriðja 

flokkinn fylla þeir sem bregðast við með því að lækka þröskuld markmiðanna fremur en 

að gefa þau alveg upp á bátinn. Í fjórða flokki eru þeir sem hreinlega neita að horfast í 

augu við það að eitthvert bil sé milli frammistöðu og markmiða. Fleiri rannsakendur hafa 

komist að hliðstæðum niðurstöðum um áhrif endurgjafar á nemendur (Noble og Smith, 

1994; Stiggins, 1999, 2004).  

Framangreindar niðurstöður um áhrif endurgjafar má enn fremur tengja kenningu 

Dweck um frammistöðumiðað og þroskamiðað hugarfar og lært hjálparleysi þeirra sem 

hafa gefist upp fyrir kröfum skólans (Dweck, 2000, 2006). Áhrif mismunandi endur-

gjafar voru einnig tekin fyrir í niðurstöðum Harlen og Deakin Crick í yfirlitsgreiningu 
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þeirra á rannsóknum á samhengi prófa og námsáhuga. Niðurstöður þeirra bentu til að 

endurgjöf hefði áhrif á námsáhuga, enda byggðist sjálfstraust nemenda að verulegu leyti 

á fyrri frammistöðu í sömu viðfangsefnum. Endurgjöf þar sem lögð var áhersla á bilið 

milli markmiða og raunverulegrar frammistöðu og samanburð við aðra reyndist líklegri 

til að beina sjónum nemenda að einkunnum eða frammistöðu fremur en raunverulegu 

námi. Aftur á móti reyndist endurgjöf byggð á samræðu og hjálpsemi kennara, ásamt 

leiðsögn um leiðir til úrbóta, líklegri til auka sjálfstraust og námsáhuga og bæta árangur 

(Harlen og Deakin Crick, 2003). 

Gildi leiðsagnarmats er ekki einungis háð endurgjöfinni sem slíkri heldur notkun 

hennar í víðara samhengi hugmynda um námsáhuga og sjálfsskilning nemenda. Sérstak-

lega þarf að hugsa endurgjöf í samhengi við hugmyndir okkar um nemendur. Endurgjöf 

sem gefin er í þeirri trú að allir nemendur geti lært og vilji læra er allt annars konar en 

endurgjöf sem felur í sér samanburð og skilaboð, þótt dulin séu, um að sumir nemendur 

séu hæfari en aðrir og ekki geti allir vænst þess að ná árangri (Black og Wiliam, 1998).  

4.4 Samantekt 

Í 4. kafla hefur verið fjallað um fræðilegar forsendur virkrar námskrár. Í umfjölluninni 

er tekið mið af efasemdum sem reifaðar eru í 2. kafla um að hæpið sé að gefa sér beint, 

órofið samhengi milli fyrirmæla og áforma stjórnvalda um námskrá, framkvæmdar 

hennar í skólum og árangurs nemenda. Margir námskrárfræðingar hallast að því að milli 

áforma stjórnvalda og framkvæmdar þeirra í skólum sé bil sem skapast af mörgum þátt-

um, innan sem utan skóla, sem sumir hverjir, að minnsta kosti, liggja utan seilingar 

stjórnvalda. Fræðilega umfjöllunin tekur þannig til ýmissa þátta námskrár, kennslu og 

náms í samræmi við það markmið rannsóknarinnar að kanna hvaða mark samræmd próf 

í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk setja á kennsluhugmyndir kennara, 

tilhögun kennslu og nám nemenda í þessum tveimur greinum; með öðrum orðum að 

kanna hvaða þátt prófin eiga í bilinu milli áformaðrar námskrár, virkrar námskrár og 

áunninnar námskrár nemenda. 

Í samræmi við þetta hefst kaflinn á umfjöllun um námskrá og markmiðssetningu. 

Reifuð er hugmynd námskrárfræðinga um þrjá þætti námskrár: áformaða, virka og 

áunna námskrá sem uppistöðu í vef þátta sem standa í innbyrðis samhengi og eru hver 

öðrum háðir. Í kaflanum er lögð áhersla á að til að rannsaka og skilja samhengið milli 

samræmdra prófa og námskrárþáttanna þriggja verði að taka mið af hugmyndum, fag-
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mennsku, þekkingu og færni þeirra sem virka námskráin veltur á, kennara sjálfra. Þess 

vegna er í kaflanum lögð áhersla á að fjalla um þessa þætti.  

Í kaflanum er gengið út frá því að innan virkrar námskrár séu tvö meginsvið: 

kennsla og nám. Það svið sem lýtur að kennslunni felur í sér helstu þætti sem kennarar 

hafa á valdi sínu, svo sem hvernig þeir velja úr viðfangsefnum áformuðu námskrárinnar 

og hvernig þeir haga kennslu og námsmati. Hitt meginsvið virku námskrárinnar er nám 

nemenda. Það er háð ýmsum innri forsendum nemenda, svo sem forþekkingu, náms-

áhuga og námssniði. Kennarar hafa ekki beina stjórn á þessum forsendum en verða engu 

að síður að leggja sig fram um að skilja þær til þess að geta hagað kennslunni og við-

fangsefnum nemenda í samræmi við misjafnar þarfir þeirra og innri forsendur. 

Meginmarkmið skólastarfs er árangur nemenda. Í kaflanum er árangur skoðaður út 

frá víðu sjónarhorni þar sem horft er á þá námsreynslu, persónuþroska, þekkingu og 

færni sem nemendur hafa öðlast þegar skólagöngunni lýkur. Með þetta að leiðarljósi er 

gerð grein fyrir flokkun markmiða námskrár eftir þekkingu, viðhorfum og færni. Þá eru 

reifaðar kenningar og rannsóknir sem benda m.a. til þess að virk þátttaka nemenda í 

námi sé lykillinn að varanlegri þekkingu, djúpum skilningi og áhuga sem nærir ævi-

langa viðleitni til aukinnar þekkingar og þroska. Í kaflanum er lögð áhersla á kenningar 

um nám sem félagslega hugsmíði og ýmsar birtingarmyndir hugsmíðahyggju í kennslu-

tilhögun kennara og viðfangsefnum nemenda. Fjallað er um mikilvægi félagslegra sam-

skipta í námi og kennsluaðferða á borð við samvinnunám og aðleiðslumiðað leitarnám 

sem stuðla að þekkingu nemenda á eigin hugsun, gagnrýninni hugsun, ígrundun og 

djúpnámi. Þá er fjallað um námsáhuga, bæði sem forsendu og uppskeru náms, um for-

sendur þess að kveikja og viðhalda námsáhuga og um mikilvægi þess að nemendur geti 

tengt námið við persónuleg áhugasvið sín, skilji markmið þess og líti á sig sem virka 

þátttakendur í námsferlinu fremur en valdalausa viðtakendur. Enn fremur er fjallað um 

áhrifamátt leiðsagnarmats og endurgjafar sem byggð er á samræðu milli nemenda og 

kennara og leiðir nemendur áfram í námsferlinu í stað þess að draga einungis fram gjána 

milli markmiða skólans og frammistöðu nemenda. Loks er í kaflanum fjallað um ein-

staklingsmiðun og nauðsyn þess að taka mið af innri skilyrðum og námsforsendum 

nemenda sem undirstöðu þess að þeir geti tekið þátt í námi sínu á virkan og skapandi 

hátt þannig að kennsla leiði til náms og þeirrar uppskeru af námi sem vænst er.  
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5.  HUGTAKALÍKAN RANNSÓKNARINNAR 

Í 2. og 3. kafla var fjallað um bakgrunn rannsóknarefnisins í ljósi áherslu stjórnvalda, 

íslenskra sem erlendra, á miðstýrða aðalnámskrá og samræmd próf og ábyrgðarskyldu 

sem leiðir til að samræma skólastarf, tryggja árangur og fylgjast með því að markmið 

náist. Gerð var grein fyrir efasemdum fræðimanna á sviði námskrárfræða og skólaþróunar 

sem telja hæpið að hægt sé að reiða sig á beint samband milli áformaðrar, virkrar og 

áunninnar námskrár, þannig að tryggt sé að áformaða námskráin komi til framkvæmda 

eins og til er ætlast og árangur nemenda verði samkvæmt henni (Barber og Fullan, 2005; 

Elmore, 2003; Fullan, 2007; McLaughlin, 1989). Þessir sömu fræðimenn telja að ein af 

ástæðunum fyrir bilinu milli áforma og veruleika sé að litið sé framhjá mikilvægum þátt-

um sem framkvæmdin veltur á; fyrst og fremst kennurum sjálfum, hugmyndum þeirra, 

kunnáttu, færni og fagmennsku. Enn fremur virðist ekki alltaf vera tekið mið af þeim innri 

skilyrðum sem verða að vera til staðar í skólum til að hlúa að fagmennsku kennara og 

stafsþróun, sem og ytri skilyrðum sem eru á forræði stjórnvalda og varða m.a. kennara-

menntun, fjárveitingar og aðrar bjargir og stuðning við þróun skóla. Að lokum virðist vera 

litið fram hjá hliðarverkunum af þeim meðulum sem stjórnvöld nota sem grundvöll 

ábyrgðarskyldunnar, það er að segja samræmdum prófum. Niðurstöður ýmissa rannsókna 

benda til að hagsmunatengd próf hafi ekki þau áhrif sem stjórnvöld ætlast til á það hvern-

ig fyrirhugaða námskráin kemur til framkvæmda í skólum enda þótt finna megi rann-

sóknir sem benda til hins gagnstæða (Au, 2007). 

Rannsóknin sem gerð er grein fyrir í þessari ritgerð beinist að því að skýra hvernig 

Aðalnámskrá grunnskóla og samræmd próf móta kennsluhugmyndir kennara og setja 

mark á virka námskrá og nám nemenda. Í fræðilegum grunni rannsóknarinnar hefur þess 

vegna verið gerð grein fyrir þeim meginsviðum námskrár sem getið er um hér að fram-

an. Enn fremur hefur verið lögð áhersla á að skoða kennsluhugmyndir kennara sem þátt 

í því hvernig áformaða námskráin kemur til framkvæmda. Færð hafa verið fyrir því rök 

að áhrif samræmdra prófa verði að skýra í ljósi ákvarðana kennara um það hvernig þeir 

undirbúa prófin og umgangast niðurstöður þeirra.  

Hér á eftir er þessi umfjöllun dregin saman í hugtakalíkan (mynd 5.1) sem er að 

nokkru leyti byggt á námskrárlíkani OECD sem kynnt er í kafla 4.1 og sýnt á mynd 4.1 

(OECD, 2005). Til grundvallar liggja námskrárþættirnir þrír sem sýndir eru í OECD-

líkaninu: Áformuð námskrá, sem er sú námskrá sem stjórnvöld eða skólar setja, virk 
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námskrá, sem vísar til þess hvernig áformaða námskráin kemur til framkvæmda í 

kennslustofunni, og áunnin námskrá, sem endurspeglar það sem nemendur bera úr 

býtum af náminu. Fjórði meginþáttur hugtakalíkansins á mynd 5.1 er kennsluhugmyndir 

kennara sem notaðar eru til að varpa ljósi á hvernig hugmyndir þeirra, þekking, færni og 

sjálfstraust hafa áhrif á samhengið milli námskrársviðanna þriggja.  
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Mynd 5.1. Hugtakalíkan rannsóknarinnar 

5.1  Áformuð námskrá 

Áformuð námskrá svarar til opinberra markmiða eða annarra fyrirmæla stjórnvalda um 

kennslu og nám. Í löndunum sem fjallað er um í kafla 2.2 eru opinber fyrirmæli um inn-

tak náms og árangur nemenda með ýmsu móti. Svo dæmi sé tekið er breska ríkisnám-

skráin afar ítarleg og felur í sér ýmiss konar fyrirmæli um framkvæmd. Í Bandaríkjunum 

er aftur á móti um að ræða námskrárstaðla sem tiltaka kröfur um inntak náms og árang-

ur nemenda en eru ekki eiginleg námskrá í þeim skilningi að þar sé fjallað um tilhögun 

kennslu eða viðfangsefni nemenda (Linn og Miller, 2005). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

1999 er ítarleg markmiðssetning en farið tiltölulega almennum orðum um nám, kennslu 

og námsmat. Ýmiss konar ábendingar um viðfangsefni er þó að finna í þrepamarkmið-

um námskrárinnar. Til áformuðu námskrárinnar, í íslensku samhengi, má enn fremur 

telja stefnumótun fræðsluyfirvalda í héraði og kröfur þeirra til skólastarfs. Dæmi um 
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þetta er Starfsáætlun fræðslumála 2004, gefin út af Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, þar 

sem meðal annars er sett fram stefna um einstaklingsmiðað nám og skólastarf án að-

greiningar (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Síðast en ekki síst verður að vista 

samræmd próf innan áformuðu námskrárinnar enda fela þau í sér ýmiss konar bein og 

óbein skilaboð til skóla um tilhögun skólastarfs. Þar að auki eru þau meginleið stjórn-

valda til að fylgjast með árangri í skólakerfinu og hvernig gengur að uppfylla markmið 

Aðalnámskrár grunnskóla.  

5.2 Kennarar 

Kennaraþáttur líkansins er byggður á þeirri niðurstöðu fræðimanna að raunveruleg áhrif 

áformuðu námskrárinnar séu komin undir skilyrðum innan skóla sem eru að verulegu leyti 

utan seilingar stjórnvalda. Þar er einkum um að ræða skuldbindingu, þekkingu, hæfni og 

fagmennsku kennara sjálfra ásamt ákvörðunum þeirra um tilhögun kennslu og athafnir 

þeirra í kennslustofunni (Darling-Hammond, 2004; Fullan, 2007; A. Hargreaves, 2000; 

D. H. Hargreaves, 1998b; McLaughlin, 1989). Um leið hlýtur þetta að gilda um sam-

ræmd próf sem einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á tilhögun kennslu. Áhrif samræmdu 

prófanna á virku námskrána eru ekki bein og milliliðalaus heldur eru þau háð ákvörðun-

um kennara og athöfnum þeirra í kennslunni. Samræmd próf sem áhrifavald á nám og 

kennslu verður þess vegna að skoða í ljósi þessa. Í hugtakalíkaninu er það gert í ljósi fjög-

urra þátta sem hafa áhrif á ákvarðanir og athafnir kennara. Þættirnir eru: 

▪ Kennsluhugmyndir kennara: Hugmyndir þeirra um sjálfa sig sem kennara, eðli 

kennslu og náms, tilgang skólastarfs og hver ætti að vera árangur þess (Brown, 

2002, 2004). 

▪ Þekking og hæfni kennara: Þekking þeirra á nemendum, námi þeirra og þroska; 

þekking á inntaki og námskrá námsgreina og þekking og færni á sviði kennslu-

fræði (Bransford o.fl., 2005a; Shulman, 1986, 1987). 

▪ Sjálfstraust kennara: Sannfæring þeirra um eigin möguleika til að hafa áhrif á 

nám og námsárangur nemenda (Bandura, 1994, 1997). Sjálfstraust kennara felur 

bæði í sér sannfæringu einstakra kennara um eigin möguleika á þessu sviði og 

enn fremur hóptengt sjálfstraust sem vísar til sameiginlegrar sannfæringar kenn-

ara í skóla eða deild innan skóla til hins sama (Bandura, 1997; Goddard o.fl., 

2004).  
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▪ Mismunandi snið fagmennsku kennara: Mismunandi hugmyndir kennara um eðli 

fagmennsku og hlutverk sitt sem fagmanna (A. Hargreaves, 2000; Ribbins, 

1990; Trausti Þorsteinsson, 2001).  

5.3 Virk námskrá 

Í líkaninu er gengið út frá því að innan virku námskrárinnar séu tvö svið, kennsla og 

nám og að hvort svið sé sett saman úr nokkrum þáttum sem skoða má ýmist hvern fyrir 

sig eða í samhengi hvern við annan. Þessi greining tekur mið af nokkrum öðrum lík-

önum, fyrst og fremst kennslulíkani Allyson Macdonald (2002) en einnig líkani sem 

Trigwell og Prosser (2005) nota til að lýsa hugmyndum Entwistle um djúpnám og yfir-

borðsnám. Enn fremur er tekið mið af líkani Shepard (2000) um samhengi námskrár, 

námsmats og kennsluhátta. Loks ber að nefna líkan Shulman (1987, bls. 14–19) sem 

sýnir kennslufræðileg rök og athafnir kennara. Shulman lýsir þar hringferli sem tengir 

saman tvo þætti hugtakalíkansins: Hugmyndir, þekkingu og færni kennara og athafnir 

þeirra á því sviði virku námskrárinnar sem varðar kennsluna.  

Í því sviði virku námskrárinnar sem lýtur að kennslu felast þeir þættir sem kennarar 

geta haft stjórn á með ákvörðunum sínum og athöfnum. Hér er það sem kennarar útfæra 

fyrirmæli áformuðu námskrárinnar um markmið og tilhögun náms. Í námskrárfræðum 

eru vel þekktar tilraunir til að flokka markmið eftir eðli þess náms og þeirrar þekkingar 

sem þau standa fyrir, til dæmis flokkun Bloom og samstarfsmanna hans í þekkingar-, 

færni- og viðhorfamarkmið; enn fremur röðun markmiða innan þekkingarsviðsins allt 

frá markmiðum um söfnun upplýsinga og staðreynda til markmiða sem kalla á flóknar 

ályktanir og mat (Bloom o.fl., 1956; Anderson o.fl., 2001). Af þeim rannsóknum sem 

þegar hafa verið raktar má hins vegar ráða að markmið skili sér misvel inn í kennsluna 

og þegar kemur að ákvörðunum kennara um viðfangsefni í kennslu nái markmið sem 

fela í sér mælanlegan árangur á sviði einfaldrar þekkingar oft yfirhöndinni. 

Annar þáttur sem kennarar hafa á valdi sínu er tilhögun kennslunnar. Hana byggja 

þeir á ákvörðunum sem meðal annars mótast af kennaraþætti líkansins. Athafnir kennara 

verður enn fremur að skoða í ljósi helstu hugmynda námssálarfræðinnar um hvernig 

fólk lærir og kennsluaðferðir þeirra verður að vega og meta í ljósi þess hvernig þær 

samrýmast slíkum námskenningum. Hér verður þó að hafa í huga að íslenskar rann-

sóknir benda til að verulegur hluti af kennslu kennara, á miðstigi og þó einkum á ung-

lingastigi, byggi á tiltölulega fábreyttum kennsluaðferðum (Hafsteinn Karlsson, 2007; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Kristín Jónsdóttir, 2003; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004). 
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Það er því ólíklegt að þær séu byggðar á námskenningum eða skýrri vitund um tengsl 

námskenninga og kennsluaðferða. 

Þriðji liðurinn sem mikilvægt er að tengja ákvörðunum kennara um virku nám-

skrána er námsmat. Námsmat er almennt talið gegna tvenns konar meginhlutverki loka-

mats og leiðsagnarmats. Þessi hlutverk útiloka engan veginn hvort annað og margir 

námsmatsfræðingar telja nauðsynlegt að kennarar hafi vald á hvoru tveggja (Assessment 

reform group, e.d.; Clarke, 1998). Um þessar mundir er engu að síður mikil gróska í 

rannsóknum og umræðum um leiðsagnarmat eða kennslumiðað námsmat og mikilvægi 

þess fyrir námsárangur og námsáhuga nemenda. Leiðsagnarmat skipuleggja engir nema 

kennarar sjálfir og því má líta á það sem lykilatriði í tilhögun kennslu og náms sem 

hefur afdrifarík áhrif á námsáhuga og árangur nemenda (Black og Wiliam, 1998, 2006; 

Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 2003) og námsmenningu bekkja og skóla 

(Dweck, 2006; Shepard, 2000).  

Mikilvægt er að hafa í huga sambandið milli kennslu og náms innan virku nám-

skrárinnar. Til þess að koma nemendum að gagni og leiða til þess árangurs sem vænst er 

verður kennslan að taka mið af margvíslegum þörfum og forsendum nemenda. Kennarar 

leggja grunn að slíkri einstaklingsmiðun á margvíslegan hátt með ákvörðunum og at-

höfnun sem eru á þeirra valdi og varða meginþætti kennslunnar og námsins. Þetta eru 

þættir sem snerta inntak námsins, námsferlið sjálft og tilhögun kennslunnar, afrakstur 

námsins og skil, hvernig séð er fyrir tilfinningalegum þörfum nemenda og loks náms-

umhverfi (National College for School Leadership, 2005; Pollard o.fl., 2004; Tomlinson, 

1999; Tomlinson og Eidson, 2003). Ákvarðanir kennara um þessi atriði verða að taka 

mið af eiginleikum nemenda sem kennarar hafa ekki beina stjórn á s.s. námsforsendum, 

áhuga og námssniði nemenda. Til að undirstrika þetta er sá hluti líkansins sem sýnir þetta 

atriði virku námskrárinnar litaður grár. Engu að síður verða kennarar að reyna að skilja 

þessa eiginleika nemenda að geta komið til móts við þá (Tomlinson, 1999; Tomlinson og 

Eidson, 2003). 

Til viðbótar við greiningu Tomlinson og Eidson á eiginleikum nemenda gerir hug-

takalíkanið ráð fyrir tveimur atriðum í viðbót sem hafa áhrif á nám og námsárangur 

þeirra. Þarna er um að ræða námsáhuga nemenda og sjálfstraust þeirra gagnvart við-

fangsefnum námsins. Námsáhugi nemenda er mörgu háður og í kafla 4.3.9 er gerð grein 

fyrir rannsóknum breskra fræðimanna á samhengi námsmats og námsáhuga (Harlen, 

2006; Harlen og Deakin Crick, 2003). Námsáhuginn er enn fremur nátengdur sjálfs-

trausti nemenda gagnvart viðfangsefnum námsins eða trú nemenda á möguleikum sínum 
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til að takast á við þau á árangursríkan hátt. Þetta samhengi er skýrt með tilvísun til kenn-

inga Bandura um trú á eigin möguleika eða sjálfstraust gagnvart tilteknum viðfangs-

efnum (Bandura, 1994, 1995, 1997) og kenninga Dweck um frammistöðumiðað og 

þroskasinnað hugarfar (Dweck, 2000, 2006). 

Þriðja og fjórða atriðið í nemendasviði virku námskrárinnar fela í sér viðfangsefni og 

námsathafnir nemenda. Þetta tvennt verður að aðskilja vegna þess að hægt er að fást við 

sama viðfangsefnið á margvíslegan hátt. Námstilhögun eða námsathafnir nemenda eru 

ekki einungis háðar skipulagi kennara heldur ráðast þær einnig af innri forsendum nem-

enda sem kennarinn hefur litla stjórn á. Þessar innri forsendur koma að hluta til fram í 

skilgreiningu Tomlinson og samstarfsmanna hennar á námsaðlögun (Tomlinson, 1999, 

2003; Tomlinson og Demirsky Allan, 2000; Tomlinson og Eidson, 2003). Við skilgrein-

ingu þeirra á námssniði nemenda má bæta kenningum um námshætti nemenda (McCarthy, 

1987; McCarthy og McCarthy, 2006) og hugmyndum Entwistle um djúpnám og yfir-

borðsnám (Entwistle, 2000, 2001). Varðandi tvö síðastnefndu atriðin ber að hafa í huga að 

þau eru í senn forsendur fyrir árangursríku námi og leiðir til að auka námshæfni nemenda. 

5.4 Áunnin námskrá nemenda 

Afrakstur nemenda af námi sínu má skilgreina og meta með ýmsum hætti. Það má til 

dæmis gera með því að beina sjónum að mælanlegum námsárangri sem metinn er með 

lokamati þar sem dómur er felldur um árangur náms að því loknu. Hér er þó gengið út 

frá mun almennari sýn á námsárangur nemenda sem þá námsreynslu, þekkingu og færni 

sem þeir uppskera af viðfangsefnum sínum í virku námskránni. Námsuppskeru nemenda 

má til dæmis skoða í ljósi þeirrar hugmyndar Aðalnámskrár grunnskóla 1999 að skóla-

starf eigi jöfnum höndum að fela í sér formlegt nám og félagslega mótun 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). Einnig má spyrja hvers konar nám búi nemendur best 

undir að mæta kröfum framtíðarinnar, bæði í einkalífi og á vinnumarkaði. Þær munu að 

líkindum fela í sér kröfur um persónulega og félagslega ábyrgð, sveigjanleika og um-

burðarlyndi, læsi af margvíslegu tagi, skapandi hugsun og vinnubrögð sem nýtast til að 

afla upplýsinga og meðhöndla þær, og sveigjanleika og aðlögunarhæfni sem gerir fólk 

fært um að takast á við breytingar (Delors o.fl., 1996; NCREL, 2003; RSA, 2002).  

Nám nemenda má enn fremur skoða í ljósi þeirra orða Harlen (2006) að námsáhugi 

sé ekki einungis forsenda náms heldur einnig mikilvægur afrakstur þess. Þetta er meðal 

annars mikilvæg forsenda þess að nemendur læri að umgangast þekkingu og „eigi þess 

kost að læra rannsóknaraðferðir vísindanna í einhverri viðeigandi mynd og verða „vinir 
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vísindanna“ fyrir lífstíð“ (Delors o.fl., 1996, bls. 3). Svipað má raunar segja um djúpnám 

og yfirborðsnám (Entwistle, 2000, 2001) og sjálfskenningar fólks um hvernig það metur 

mikilvægi frammistöðu annars vegar og þroska eða viðleitni hins vegar (Dweck, 2000, 

2006). Allt eru þetta forsendur náms en um leið eru námsáhugi, vinnubrögð djúpnáms 

og þroskasinnaðar sjálfskenningar meðal þess mikilvægasta sem nemendur uppskera af 

skólagöngu sinni. Þá má meta nám nemenda í ljósi námskenninga um hugsmíðahyggju 

og námskrá byggða á rökhugsun sem gera verður ráð fyrir að skilji eftir sig annars konar 

þekkingu og færni hjá nemendum en nám sem byggist á miðlun upplýsinga og stað-

reynda sem sóttar eru beint í kennslubækur (Good og Brophy, 2003; Resnick og Resnick, 

1992). Þessi nálgun leiðir beint að aðgreiningu milli einfaldrar hugsunar og rökhugsunar 

sem tekur mið af lýsingu námskrárfræðinga á þekkingarsviðinu (Anderson o.fl., 2001; 

Bloom o.fl. 1956). Að lokum er rökrétt að tengja námsuppskeru nemenda við nám án 

aðgreiningar (UNESCO, 2005). UNESCO skilgreinir slíkt nám sem grundvallarmann-

réttindi sem miðar að því að tryggja að hver nemandi fái að njóta hæfileika sinna og 

nema á eigin forsendum í hópi skólafélaga. Skólastarf þar sem nemendum bjóðast ekki 

viðfangsefni sem hæfa þeim og vekja áhuga þeirra leiðir tæpast til þess árangurs af 

starfinu sem almennt er talinn mikilvægastur. Margir menntunarfræðingar og rannsak-

endur færa rök fyrir því að aðgreinandi sérúrræði og seinkun í námi rýri námsreynslu 

nemenda og svipti þá möguleikum til félagslegra samskipta og þess þroska sem slíkum 

samskiptum fylgja (Ainscow o.fl., 2006; Ainscow og Muncey, 1989; Darling-

Hammond, 1997, 2004; Giangreco, Cloninger og Iverson, 2000; Rósa Eggertsdóttir 

o.fl., 2002; Shepard, 1991). 

5.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið lýst hugtakalíkani rannsóknarinnar en það er byggt á efni 2.–

4. kafla. Líkanið er byggt á fjórum meginþáttum. Þrír þeirra eru vel þekkt þrískipting 

námskrár í áformaða, virka og áunna námskrá en fjórði þáttur þess er kennsluhugmyndir 

kennara.  

Tilgangur líkansins er að greina viðfangsefni rannsóknarinnar í ljósi þessara fjög-

urra þátta. Með því er undirstrikað að ekki sé hægt að gera ráð fyrir beinu og milliliða-

lausu sambandi milli áformaðrar námskrár, virkrar námskrár og árangurs nemenda. 

Kennarar annast framkvæmd áformuðu námskrárinnar og hún veltur á kennsluhug-

myndum þeirra, fagmennsku og færni, auk ýmissa atriða í umhverfi skóla og félagsleg-

um bakgrunni nemenda sem kennarar hafa litla eða enga stjórn á. Líkanið felur enn 
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fremur í sér að ekki megi líta framhjá þeim áhrifum sem opinbert námsmat hefur á 

mótun virku námskrárinnar. Mikilvægt er að stjórnvöld og aðrir sem standa fyrir breyt-

ingastarfi í skólum geri sér grein fyrir þessu og vanmeti hvorki hið mikilvæga afl kenn-

ara né líti fram hjá þeim hliðarverkunum sem kunna að verða af hagsmunatengdum 

prófum.  

Með líkaninu er enn fremur undirstrikað að innan virku námskrárinnar eru tvö svið, 

kennsla og nám, enda þótt gagnvirk tengsl séu á milli þeirra. Kennsla er háð ákvörð-

unum og tilhögun kennara en nám er háð ýmsum innri þáttum nemenda sem kennarar 

geta ekki stjórnað beint enda þótt árangur kennslunnar velti á því að þeir séu færir um 

að meta einstaklingsþarfir nemenda og laga kennslu sína að þeim. Að lokum gengur 

líkanið út frá því að uppskera nemenda geti verið margs konar, bæði mælanlegur 

árangur í námsgreinum, félagslegur og tilfinningalegur, og tengdur áhuga, sjálfstrausti 

og sjálfskenningum. Hugsanaferlin sem þeir beita og þekkingin sem þeir bera úr býtum 

getur einnig verið mismunandi, allt frá einföldu staðreyndanámi til flókinna viðfangs-

efna á sviði greiningar, mats og sköpunar.  
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6.  RANNSÓKNIN 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri. Fjallað er um aðferðafræðileg 

viðfangsefni og álitamál, gerð grein fyrir vali á þátttakendum og skýrt frá gangi rann-

sóknarinnar. Kaflinn er í sjö hlutum, auk samantektar. Í fyrsta hluta hans eru rifjuð upp 

markmið og rannsóknarspurningar. Þá tekur við kafli um snið rannsóknarinnar og að-

ferðir við gagnasöfnun. Því næst eru kaflar um rannsóknargögnin og úrvinnslu þeirra og 

þá kaflar um stöðu rannsakandans og um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Kaflanum lýkur með greinagerð um siðferðileg álitaefni og að endingu er samantekt. 

6.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Þessi rannsókn fjallar um kennsluhugmyndir kennara og tilhögun kennslu og náms í 

náttúrufræði og íslensku á unglingastigi og miðstigi grunnskóla. Sjónum er einkum 

beint að unglingastiginu og rannsóknarefnið sett í samhengi við þá staðreynd að grunn-

skólanum lýkur með samræmdum prófum sem hafa þýðingarmikil áhrif á framtíð 

nemenda. Rannsóknarefnið er byggt á þeirri tilgátu að samræmd próf séu ekki hlutlaust 

mælitæki heldur setji þau mark sitt á kennsluhugmyndir kennara, kennslu og nám í þeim 

greinum sem prófað er. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða mark samræmd 

próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk setja á kennsluhugmyndir 

kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda í þessum tveimur greinum. Til grundvallar 

liggur hugtakalíkan sem sett er saman úr fjórum þáttum. Líkanið er byggt á skiptingu 

námskrár í þrjá þætti: Áformaða, virka og áunna námskrá. Fjórði þáttur líkansins er 

hugmyndir og fagmennska kennara en á þeim byggist yfirfærsla áformuðu námskrár-

innar yfir í hina virku námskrá skólanna og loks áunna námskrá nemenda.  

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar var leitað svara við eftirfarandi meginspurn-

ingu: Að hvaða marki og á hvern hátt setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og 

íslensku í 7. og 10. bekk mark á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun 

kennara og viðfangsefni og nám nemenda í fjórum íslenskum grunnskólum? 

Viðfangsefni þessarar meginspurningar var afmarkað með eftirfarandi undirspurn-

ingum:  
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a. Hvaða hugmyndir hafa viðmælendur úr hópi kennara um greinina sem þeir 

kenna og um kennslu og nám í henni og á hvern hátt (ef einhvern) setja 

samræmd próf mark á þessar hugmyndir? 

b. Hvernig meta viðmælendur úr hópi kennara prófin og samhengi þeirra við 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og hvaða mark setur það á kennsluhugmyndir 

þeirra? 

c. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á inntak kennslunnar, tilhögun 

hennar og námsmat kennara á unglingastigi?  

d. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðfangsefni og vinnubrögð 

nemenda í námi á unglingastigi?  

e. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðleitni kennara til að laga 

kennslu og nám að einstaklingsþörfum nemenda? 

f. Á hvern hátt (ef einhvern) setur samræmda prófið í íslensku í 7. bekk annars 

konar mark á kennslu og nám í 6. og 7. bekk en samræmda prófið í 10. bekk á 

kennslu og nám á unglingastigi?  

g. Má greina þróun varðandi það mark sem samræmd próf setja á inntak og til-

högun kennslu og nám nemenda eftir því sem nær dregur prófunum?  

h. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á innri forsendur nemenda til náms, 

svo sem námsáhuga og sjálfstraust? 

i. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á þekkingu, færni og viðhorf sem 

nemendur uppskera í námi sínu í greinunum tveimur? 

6.2 Rannsóknarsnið 

Rannsókn er kerfisbundin leit að nýrri þekkingu og skilningi. Hún byggist á skilgreind-

um rannsóknaraðferðum sem miða að því að leiða hina nýju þekkingu í ljós. Leitast við 

að færa fram gögn sem sýna fram á réttmæti hennar, tengja hana við fyrirliggjandi þekk-

ingarforða og bjóða upp á gagnrýna umræðu um réttmæti og áreiðanleika niðurstaðn-

anna (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996).  

Markmið þessarar rannsóknar er að leita að nýrri þekkingu sem gæti leitt til aukins 

skilnings á tilteknum þætti í skólastarfi sem lítið hefur verið rannsakaður hér á landi og 

lítið er í raun og veru vitað um. Enginn veit með vissu hvaða mark samræmd próf setja á 

skólastarf eða hvort þau gera það yfirleitt. Um það er einungis hægt að setja fram til-

gátur. Enginn veit heldur með vissu hvort rökin sem færð eru fram til sóknar og varnar í 
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umræðunni um samræmd próf standast nánari skoðun eða hvort stjórnvöld, talsmenn 

prófanna og andstæðingar skoða þau með gleraugum sem dylja flest fínni blæbrigði við-

fangsefnisins. Úr þessu verður út af fyrir sig ekki skorið með þessari rannsókn. Í henni 

verður einungis dregin upp mynd af því sem gert er í tveimur „samræmdum“ greinum í 

fjórum grunnskólum. Sú mynd gæti einnig átt við fleiri skóla og fleiri greinar en um það 

fæst ekki vitneskja nema með frekari rannsóknum. Þrátt fyrir það ættu niðurstöðurnar að 

leggja af mörkum til aukinnar þekkingar og skilnings á viðfangsefninu. 

Rannsóknarefnið varðar ákveðinn félagslegan veruleika í skólastarfi. Þar koma við 

sögu hugmyndir fólks um sjálft sig og viðfangsefni sín, vonir og væntingar, samskipti, 

tilfinningar, líðan og áhugi. Í slíkri rannsókn er hæpið að ganga til verka á forsendum 

vissuhyggju (e. positivism) og gera ráð fyrir að til sé einhvers konar algildur sannleikur 

eða hreinar staðreyndir sem er óháður aðstæðum og samhengi og hægt að leiða í ljós 

með mælingum eða tilgátuprófunum. Um leið er ekki heldur hægt að gera ráð fyrir að 

rannsakandinn geti horft á rannsóknarefni af þessu tagi utan frá af fullkominni hlutlægni og 

án gildisdóma eða siðferðilegra, persónulegra eða pólitískra forsendna (Hitchcock og 

Hughes, 1995; Silverman, 1993).  

Til að öðlast þann skilning sem stefnt er að með rannsókninni verður að ganga út 

frá að raunveruleikinn sé huglægur, félagslega mótaður, breytingum undirorpinn og ekki 

unnt að skilja hann nema leita eftir þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í umhverfi 

sitt. Þennan félagslega veruleika þarf að leitast við að skoða í sínu eðlilega samhengi og 

umhverfi og leita skilnings á honum með samtölum við þátttakendur og með því að 

fylgjast með þeim að störfum til þess að fá raunveruleg dæmi sem geta skýrt myndina 

(Bogdan og Biklen, 1992; Hitchcock og Hughes, 1995; Silverman, 1993). Þar með 

verður rannsóknin sjálf hluti af þeim félagslega veruleika sem hún fer fram í og gildismat 

og túlkanir þátttakenda hluti af rannsóknarefninu og meðal þess sem rannsakandinn þarf að 

skilja og túlka. Um leið verður óhjákvæmilegt að rannsakandinn blandist í það sem hann 

rannsakar. Þess vegna þýðir ekki fyrir hann að reyna að dyljast bak við ímyndaða hlut-

lægnisgrímu heldur verður hann að gangast af hreinskilni við gildismati sínu, ályktunum 

og forhugmyndum (Hitchcock og Hughes, 1995).  

Allar rannsóknir eru leit að þekkingu, þótt með mismunandi hætti sé. Aðferðafræð-

ingar gera yfirleitt greinarmun á eigindlegum og megindlegum aðferðum við slíka þekk-

ingarleit enda þótt flestir hafi áttað sig á fánýti þrálátra deilna um ágæti hvorrar aðferðar 

fyrir sig. Þess í stað verður að velja aðferð í samræmi við spurningarnar sem rannsak-

andinn ætlar að svara og þekkinguna sem ætlunin er að skapa (Silverman, 2005). 
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Silverman (sama rit) telur kjarnann í megindlegum aðferðum felast í kerfisbundnum og 

nákvæmum samanburði til að rannsaka og skýra breytileika og tengsl milli breytna sem 

rannsakandinn hefur skilgreint fyrirfram. Til þess þarf rétt valið úrtak svo unnt sé að al-

hæfa um þýðið sem úrtakið var dregið úr. Silverman segir enn fremur að með eigind-

legum aðferðum sé aftur á móti unnið með tiltölulega fáa þátttakendur eða fá tilvik og þar 

verði að fórna umfangi fyrir fíngreindar lýsingar – breidd fyrir dýpt. Nákvæmnin í eigind-

legum rannsóknum felst þannig ekki í samanburði milli fyrirfram skilgreindra breytna, 

heldur í að byggja upp djúpan skilning á viðhorfum, athöfnum og samskiptum fólks sem 

ekki hafa verið skilgreind fyrirfram. Þetta leitast rannsakandinn við að gera með því að 

rannsaka fyrirbærin í sínu eðlilega umhverfi – við raunverulegar aðstæður þar sem 

þekking hans og skilningur á viðfangsefnum rannsóknarinnar byggist upp í samskiptum 

hans við rannsóknarvettvanginn og þátttakendur. Margir eiginlegir rannsakendur kenna 

slíkar rannsóknir við hugsmíðar (e. constructivism) þar sem þekking og skilningur verða 

til sem hugsmíði við samspil samlögunar og aðhæfingar rétt eins og annað nám sem á sér 

stað með hugsmíðum (Donmoyer, 1990).  

Eigindleg rannsóknarhefð rúmar ýmiss konar rannsóknarsnið. Með rannsóknarsniði 

er átt við heildarumgjörð og grundvallarskipulag rannsóknar. Dæmigerð eigindleg rann-

sóknarsnið eru tilviksrannsóknir og etnógrafískar rannsóknir. Innan slíkra rannsóknar-

sniða er síðan hægt að safna gögnum með mismunandi aðferðum (Hitchcock og Hughes, 

1995; Silverman, 1993, 2005). Hitchcock og Hughes (sama rit) lýsa tilviksrannsókn sem 

einni af meginaðferðum við eigindlegar rannsóknir. Þeir telja megineinkenni aðferðar-

innar að rannsakandinn einbeiti sér að tilteknu tilviki og reyni að einangra atburði og 

tengsl innan tilviksins með það fyrir augum að geta lýst því ítarlega. Tilviksrannsóknir 

snúast þannig um ítarlega rannsókn á stöku tilviki eða röð tengdra tilvika sem ná yfir 

ákveðið tímabil. Rannsóknin beinist gjarnan að félagslegri hegðun innan tilviksins og 

rannsakandinn reynir að greina og einangra þemu, viðfangsefni og breytur (e. variables) 

sem þar eru að verki. Fitzpatrick og félagar (2004) segja enn fremur að tilviksrannsóknir 

einkennist af því að notast megi við margvíslegar aðferðir við gagnasöfnun, þótt einkum 

sé stuðst við eigindlegar aðferðir svo sem vettvangsathuganir, viðtöl og skjalarýni. Þeir 

telja aðferðinni einnig til gildis að hún sé sveigjanleg (e. responsive) gagnvart tilvikinu 

og rannsakandinn geti endurskoðað og aðlagað aðferðir sínar þangað til hann telur sig 

hafa öðlast þann skilning á viðfangsefninu sem hann sækist eftir.  

Hitchcock og Hughes (1995) telja tilviksrannsóknir vel til þess fallnar að leita svara 

við „hvernig“ og „hvers vegna“ spurningum, þegar rannsakandinn hefur litla stjórn á 
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viðfangsefni rannsóknarinnar og þegar verið er að rannsaka samtímafyrirbæri sem eiga 

sér stað við raunverulegar aðstæður. Þeir segja líka að tilviksrannsóknir séu taldar hafa 

sérstakt gildi þegar markmið rannsóknarinnar eru að draga fram nýja valkosti eða mögu-

leika á breytingum sem tengjast rannsóknarefninu. Síðan segja þeir: 

Við höldum því fram að eigindleg eða etnógrafísk tilviksrannsókn sé það rannsóknarsnið 

sem hefur mest að bjóða kennurum vegna þess að megineinkenni aðferðarinnar er að 

endurskapa greina athafnir í sínu eðlilega umhverfi, þ.e. í kennslustofum og á vinnu-

stöðum, og að rannsóknarsniðið sé hægt að nota hvort heldur sem er til að prófa kenningar 

sem þegar eru til, setja fram nýjar kenningar eða bæta og þróa ríkjandi starfshætti 

(Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 323).81 

Hitchcock og Hughes (sama rit, bls. 317) segja enn fremur að algengast sé að til-

viksrannsóknir einkennist af því að rannsakendur 

▪ leggi áherslu á ítarlegar og lifandi lýsingar á atvikum innan tilviksins, 

▪ noti frásagnir í tímaröð af atburðum innan tilviksins, 

▪ efni til innri rökræðu milli lýsinga á atvikum og greiningar og túlkunar á þeim, 

▪ beini sjónum að einstökum gerendum eða hópum gerenda og skynjunum þeirra, 

▪ beini sjónum að einstökum atvikum innan tilviksins, 

▪ séu þátttakendur í tilvikinu, 

▪ noti aðferðir við að setja fram niðurstöður sem fanga fjölbreytni aðstæðna innan 
tilviksins.82 

Ofangreinda lýsingu á tilviksrannsóknum má nota sem rök fyrir því að velja slíkt 

rannsóknarsnið fyrir þessa rannsókn. Markmið rannsóknarinnar felur í sér að beina sjón-

um að tilteknum þáttum – tilvikum – í starfi grunnskóla og lýsa þeim ítarlega með því 

að greina viðhorf og gerðir þeirra sem eiga hlut að máli, einkum kennara og nemenda. 

Rannsóknarefnið fellur tvímælalaust undir það sem Hitchcock og Hughes kalla tíma-

fyrirbæri sem rannsakað er við raunverulegar aðstæður og hlýtur að miða að því að 

                                                 
81 We would like to argue that the qualitative or ethnographic case study is the research approach that offers most to 
teachers because its principal rationale is to reproduce social action in its natural setting, i.e. classrooms and 
workplaces, and that it can be either used to test existing theory or practice in an everyday environment, or it can be 
used to develop new theory or improve and evaluate existing professional practice.  
82 A concern with rich and vivid description of events within the case – A chronological narrative of events within the 
case. – An internal debate between the description of events and the analysis og events. – A focus upon particular 
individual actors or groups of actors and their perceptions. – A focus upon particular events within the case. – The 
integral involvement of the researcher in the case. – A way of presenting the case which is able to capture the richness 
of the situation.  
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varpa ljósi á það sem raunverulega gerist í þeim kennslustofum sem rannsóknin nær til, 

auk þess að draga fram nýja valkosti og möguleika á breytingum. 

Upphaflega var áformað að líta á hvern skóla sem tilvik í rannsókninni og kennsl-

una í hvorri námsgrein og samspil hennar við prófin sem röð atvika innan tilviksins. 

Þegar leið á rannsóknina og þekking á rannsóknarefninu byggðist upp var horfið frá 

þessu. Námsgreinarnar sem rannsóknin tók til, viðhorf og tilfinningar kennara og nem-

enda, þokuðust smátt og smátt í forgrunn rannsóknarinnar en skólarnir sjálfir, sem tilvik, 

hurfu að sama skapi í bakgrunninn. Þegar litið er til baka var þetta rökrétt afleiðing af 

markmiði rannsóknarinnar en um leið skýrt dæmi um hvernig þekking sem byggist upp 

í eigindlegu rannsóknarferli breytir hugmyndum rannsakandans og tökum hans á rann-

sóknarefninu.  

6.3 Afmörkun og þátttakendur 

Til að takmarka umfang rannsóknarinnar var hún afmörkuð við tvær námsgreinar og fjóra 

heildstæða grunnskóla. Fyrir vali námsgreinanna voru einkum tvær forsendur. Sú fyrri var 

að rannsóknin næði til námsgreinar þar sem haldin eru samræmd próf í 4. og 7. bekk. Með 

því móti gæti hún tekið til þess hvernig skólar hagnýta niðurstöður þeirra samræmdu 

prófa sem hafa skilgreint leiðsagnarhlutverk, ásamt því hvort munur er á því hvernig 

skólar búa nemendur undir samræmt próf á miðstigi og unglingastig. Íslenska varð fyrir 

valinu einkum vegna þekkingar minnar á greininni, fram yfir stærðfræði, áhuga á 

greininni og reynslu af að kenna hana. Í afmörkunarskyni var ákveðið að láta nægja að 

rannsóknin næði til prófsins í 7. bekk enda þótti ósennilegt að athugun á prófinu í 4. 

bekk bætti einhverju niðurstöður rannsóknarinnar sem réttlætti aukið umfang. Síðari 

forsendan var að rannsóknin næði til annarrar þeirra tveggja námsgreina þar sem sam-

ræmd próf hafa verið tekin upp að nýju á síðustu árum. Með því móti mætti hugsanlega 

fá vísbendingar um hvort tilkoma prófsins hefði breytt einhverju um hugmyndir kenn-

ara, viðfangsefni og kennsluhætti í greininni. Valið stóð þá milli náttúrufræði og sam-

félagsfræði og má segja að hending hafi ráðið hvor greinin varð fyrir valinu. 

Til þátttöku í rannsókninni voru valdir fjórir heildstæðir grunnskólar. Skólarnir voru 

fyrst og fremst valdir sem ásetningsúrtak en að nokkru leyti réðu hentugleikasjónarmið 

(Cohen, Manion og Morrison, 2000) sem byggðust á að ferðalög, með tilheyrandi kostn-

aði, yrðu ekki óheyrileg. Ásetningur um val á skólunum byggðist á eftirfarandi skil-

yrðum: 
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▪ Að skólarnir fjórir væru ólíkir, t.d. hvað varðar nemendafjölda og staðsetningu. 
Til að uppfylla þetta skilyrði var valinn skóli á höfuðborgarsvæðinu, skóli í 

sjávarbyggð, skóli í kaupstað á landsbyggðinni og fámennur skóli í 

landbúnaðarhéraði. Skólar á Norðurlandi eystra voru undanskildir vegna tengsla 

minna, að fornu og nýju, við það svæði.  

▪ Að skólarnir væru dæmigerðir í þeim skilningi að þeir væru ekki sérstaklega 
þekktir að því að gera sértækar ráðstafanir vegna samræmdu prófanna – eða gera 

þær ekki.  

▪ Að skólarnir væru heildstæðir og hefðu verið það í nokkur ár þannig að ætla 
mætti að þeir byggju við nokkuð mótaða menningu í kennsluháttum á unglinga-

stigi.  

▪ Að kennsla greinanna tveggja (náttúrufræði og íslensku) væri í höndum kennara 
með starfsréttindi og nokkurra ára starfsreynslu þannig að ekki sé hægt að halda 

því fram að réttinda- eða reynsluleysi kennara hefði áhrif á kennsluhætti þeirra. 

▪ Að a.m.k. flestir kennaranna sem kenndu náttúrufræði hefðu einnig reynslu af 
því að kenna greinina fyrir daga samræmda prófsins sem tekið var upp að nýju 

vorið 2002. Það var forsenda fyrir því að fá vísbendingar um þær breytingar á 

kennslu og námi í greininni sem prófið hefði hugsanlega haft í för með sér. 

▪ Síðast en ekki síst urðu þeir stjórnendur og kennarar sem áttu hlut eiga að máli 
að vera reiðubúnir til að taka þátt í rannsókninni og treysta mér nægilega vel til 

að hleypa mér inn á gafl og gefa mér þær upplýsingar sem ég bað um. 

Fyrst voru valdir tveir skólar af hverri gerð (sbr. fyrsta liðinn í upptalningunni hér 

að ofan), einn sem fyrsta val og annar til vara. Haft var samband við skólastjóra skól-

anna símleiðis í ársbyrjun 2005 og leitað hófanna um þátttöku. Í framhaldi af símtalinu 

var þeim sent kynningarbréf um rannsóknina í tölvupósti og þeir beðnir að kynna hana 

fyrir hlutaðeigandi kennurum. Tveir skólanna höfnuðu þátttöku og var þá leitað til þeirra 

sem valdir höfðu verið til vara og samþykktu þeir þátttöku. Þegar samþykki skólanna 

var fengið með þessum hætti var hlutaðeigandi kennurum sendur tölvupóstur með við-

hengdu kynningarbréfi um rannsóknina. Þeir voru beðnir að svara tölvupóstinum og 

lýsa þannig skriflegu samþykki sínu. Foreldrum nemendanna sem valdir voru í rýni-

hópana var sent kynningarbréf um rannsóknina og þeim gefinn kostur á að hafna þátt-

töku barna sinna með því að hafa samband við skólann eða rannsakanda. 

Í töflum 6.1–6.3 er gerð grein fyrir skólunum fjórum og viðmælendum. Nöfn kenn-

ara eru felunöfn.  
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Tafla 6.1. Skólar og þátttakendur 

Skóli 
Skólagerð og 
umhverfi 

Náttúrufræði- 
kennarar 

Íslensku- 
kennarar á 
unglingastigi 

Íslensku- 
kennarar á 
miðstigi 

Nemenda-
hópar 

Skóli A 

Heildstæður fá-
mennur skóli í 
landbúnaðar-
héraði 

Erla og 
Þröstur 

Rannveig 
Andrea og 
Erla83 

Þrír hópar:  
7., 9. og 10. 
bekkur 

Skóli B 

Heildstæður 
tveggja hlið-
stæðna skóli í 
kaupstað á lands-
byggðinni 

Hrefna 
Auður, 
Ásgerður og 
Helga 

Sara og Þóra 

Fimm hópar:  
Einn úr 7. 
bekk og tveir 
úr 9. og 10. 
bekk.  

Skóli C 

Heildstæður 
tveggja hlið-
stæðna skóli á 
höfuðborgar-
svæðinu 

Bergur og 
Björk 

Eyjólfur og 
Grímur 

Eyjólfur, 
Guðlaug, 
Hulda og 
Loftur 

Sex hópar: 
Tveir úr 7., 9. 
og 10. bekk 

Skóli D 
Heildstæður skóli 
í sjávarbyggð 

Hafdís og 
Ægir 

Ketill 
Eyrún, Ing-
veldur og Rut 

Fjórir hópar: 
Tveir úr 7. 
bekk og einn 
úr 9. og 10. 
bekk. 

Tafla 6.2. Menntun og reynsla náttúrufræðikennara  

Kennarar Menntun Valgreinar Kennsla 

Bergur BEd KHÍ  
Eðlisfræði og 
stærðfræði 

Kenndi stundakennslu einn vetur með námi. 
Kenndi einn og hálfan vetur eftir útskrift. 
Kennir eðlis- og efnafræði í 8.–10. bekk í skóla 
C frá hausti 2004 

Björk B.Ed. KHÍ  
Danska og 
líffræði 

Hefur kennt líffræði á unglingastigi í skóla C 
frá hausti 2000. Kenndi í fyrsta skipti í 10. 
bekk veturinn 2003–2004. Kennir nú líffræði í 
8.–10. bekk og alla náttúrufræði á miðstigi (5.–
7. bekk) 

Erla B.Ed. KHÍ  
Eðlisfræði og 
stærðfræði 

Hefur kennt eðlis- og efnafræði á unglingastigi 
við skóla A frá 1997. Kennir þessar greinar 
einnig á miðstigi 

                                                 
83 Andrea kenndi 6. bekk en Erla, sem annars kennir náttúrufræði, kenndi 7. bekk í leyfi íslenskukennarans veturinn 
2005–2006. 
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Hafdís B.Ed. KHÍ  
Líffræði og 
íslenska 

Hefur kennt við skóla D frá hausti 1999. Hefur 
kennt líffræði í 8. og 9. bekk frá 2002 og í 10. 
bekk frá 2003. Kennir einnig líffræði á miðstigi 
í samvinnu við annan kennara sem ekki er í 
rannsókninni 

Hrefna B.Ed. KHÍ  
Eðlisfræði og 
efnafræði 

Hefur kennt við skóla B frá útskrift. Fyrst 
bekkjarkennslu á yngsta stigi og miðstigi en 
síðustu sjö ár náttúrufræði í 8.–10. bekk. Hefur 
kennt allar greinar náttúrufræði á unglingastigi 

Þröstur B.Ed. KHÍ  Íslenska og saga 

Er eini þátttakandinn í rannsókninni sem ekki 
hefur náttúrufræði sem valgrein. Hefur kennt 
líffræði á unglingastigi í skóla A frá 2001. 
Kennir einnig líffræði á miðstigi (5.–7. bekk) 

Ægir B.Ed. KHÍ  

Líffræði og 
stærðfræði. 
Bætti eðlis- og 
efnafræði sem 
valgrein við KHÍ 
og lauk því 1996 

Hefur kennt eðlis- og efnafræði á unglingastigi 
við tvo skóla frá 1996. Kennir eðlis- og 
efnafræði í 8.–10. bekk og á miðstigi í skóla D 

Tafla 6.3. Menntun og reynsla íslenskukennara á unglingastigi 

Kennarar Menntun Valgreinar Kennsla 

Auður 
B.Ed. og 
M.Ed. KHÍ 

Íslenska 
Hefur kennt á flestum stigum grunnskóla frá 
1986 en mest íslensku á unglingastigi 

Ás-
gerður 

B.Ed. KHÍ  
Íslenska og 
náttúrufræði 

Hefur kennt íslensku og samfélagsfræði á 
unglingastigi við skóla B síðan 1997. Þar áður 
eitt á á höfuðborgarsvæðinu 

Eyjólfur 

B.A. HÍ 
Framhalds-
nám í mál-
vísindum 

BA í íslensku  
ásamt uppeldis- 
og kennslufræði 

Hefur kennt íslensku á framhaldsskólastigi og á 
mið- og unglingastigi við núverandi skóla frá 
áramótum 1997/1998 

Grímur 

Kennarapróf 
1966; íþrótta-
kennarapróf 
1967 

 
Hefur kennt við skóla C frá 1967 lengst af 
íþróttir og íslensku  

Helga B.Ed. KHÍ  
Íslenska og 
samfélagsfræði 
(saga)  

Hefur kennt við skóla B í tíu ár, mest íslensku 
og samfélagsfræði á unglingastigi og einnig að 
nokkru á miðstigi 

Ketill B.Ed. KHÍ  
Íslenska og 
samfélagsfræði 

Hefur kennt síðan 1995 og við skóla D frá 
1996, einkum íslensku á mið- og unglingastigi 

Rann-
veig 

B.Ed. KHÍ og 
B.A. frá HÍ  

Íslenska valgrein 
í KHÍ. BA í 
bókasafnsfræði 
með íslensku 
sem aukagrein. 

Hefur kennt í miðstigi og íslensku á 
unglingastigi í rúm 20 ár og kennir nú 8.–10. 
bekk 
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6.4 Rannsóknargögnin 

Gögnum í hverjum skóla var safnað með eftirfarandi aðferðum:  

▪ Með einstaklingsviðtölum við kennara sem annast kennslu í náttúrufræði og 
íslensku í þeim bekkjum sem rannsóknin náði til í skólunum fjórum 

▪ Með einstaklingsviðtölum við skólastjóra hvers skóla; aðstoðarskólastjóra eins 
þeirra og námsráðgjafa eins þeirra.  

▪ Með viðtölum við rýnihópa nemenda í 7., 9. og 10. bekk.  

▪ Með heimsóknum í skólana og vettvangsathugunum í kennslustundum hjá þeim 
kennurum sem viðtöl voru tekin við.  

Enn fremur voru skoðuð skrifleg gögn frá hverjum skóla, svo sem skólanámskrár, 

fréttabréf og kynningarbæklingar. Ekki var um að ræða nákvæma greiningu (t.d. inn-

taks- eða orðræðugreiningu) á þessu efni heldur var það notað sem bakgrunnsefni og til 

stuðnings öðrum gögnum.  

Gagnasöfnun fór fram í tveimur áföngum í öllum skólunum. Gögnum vegna sam-

ræmdu prófanna í 10. bekk var safnað á útmánuðum 2005. Á þessum tíma voru allir 

skólarnir heimsóttir og stóð hver heimsókn í fimm til sjö daga. Þá voru tekin viðtöl við 

skólastjórana, kennarana sem kenndu á unglingastiginu og nemendur í 9. og 10. bekk. 

Vettvangsathuganir í 8.–10. bekk fóru einnig fram á í þessum heimsóknum. Í þessum 

heimsóknum voru enn fremur tekin viðtöl við kennara sem kenndu íslensku í 6. bekk og 

þeir heimsóttir í kennslustundir. Í september og byrjun október haustið eftir (2005) voru 

skólarnir heimsóttir á nýjan leik í einn til tvo daga. Þá voru tekin viðtöl við kennarana 

sem kenndu 7. bekk, sem í mörgum tilvikum voru þeir sömu og kennt höfðu bekkjunum 

árið áður, kennslustundir voru heimsóttar og tekin rýnihópaviðtöl við nemendur í 7. 

bekk. 

Rétt er að geta þess hér að haustið 2004 áttu grunnskólakennarar í verkfalli sem 

raskaði á margvíslegan hátt skólastarfi og áætlunum um kennslu. Í viðtölum bar verk-

fallið og röskunin sem það olli oft á góma. Þess var þó reynt að gæta í viðtölunum að 

gera greinarmun á því hvað væri dæmigert fyrir kennslutilhögun viðmælenda og hvað 

mætti rekja til þeirra sérstöku aðstæðna sem sköpuðust þennan vetur.  

Í töflum 6.4–6.6 er skipulag gagnasöfnunar er sýnt tímaröð og gerð grein fyrir um-

fangi gagnasöfnunar. 
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Tafla 6.4. Skipulag gagnasöfnunar í skólum í tímaröð 

Tímabil Skólar Viðfangsefni Gagnasöfnun 

Mars–maí 
2005 

A, B, C, D Íslenska í 6. bekk 
Einstaklingsviðtöl (stjórnendur, kennarar)  
Vettvangsathuganir  
Prentuð gögn 

Mars–maí 
2005 

A, B, C, D 
Íslenska í 8.–10. bekk 
Náttúrufræði í 8.–10. 
bekk 

Einstaklingsviðtöl (stjórnendur, kennarar) 
Rýnihópaviðtöl (nemendur í 10.bekk) 
Vettvangsathuganir 
Prentuð gögn 

Sept.–okt. 
2005 

A, B, C, D Íslenska í 7. bekk 

Einstaklingsviðtöl (kennarar) 
Rýnihópaviðtöl (nemendur í 7. bekk) 
Vettvangsathuganir 
Prentuð gögn 

Tafla 6.5. Gagnasöfnun í 6. bekk og 8.–10. bekk í öllum skólunum vorið 2005 

Viðtöl Fjöldi viðmælenda Fjöldi viðtala 

Íslenskukennarar (8.–10.b) 7 14 

Íslenskukennarar (6.b.) 4 4 

Náttúrufræðikennarar (8.–10.b) 7 14 

Rýnihópar nemenda (9. og 10.b) 1284 12 

Stjórnendur 4 4 

Samtals   34 48 

Vettvangsathuganir 37  

Tafla 6.6. Gagnasöfnun í 7. bekk í öllum skólunum haustið 2005 

Viðtöl Fjöldi viðmælenda Viðtöl 

Íslenskukennarar (7.b.) 5 5 

Rýnihópar nemenda 6 6 

Samtals   11 11 

Vettvangsathuganir 6  

6.4.1  Einstaklingsviðtölin 

Viðtöl eru ein algengasta aðferð til að safna gögnum í eigindlegum rannsóknum. Með 

þeim er hægt að leita eftir hlutlægri þekkingu viðmælenda en einnig eftir persónulegri 

                                                 
84 Í hverjum rýnihópi voru fimm til sjö nemendur. Engu að síður er hér litið á hvern rýnihóp einn viðmælandi í þeim 
skilningi að afrakstur samræðunnar við hann var eitt heildstætt viðtal sem unnið var úr sem slíku.  
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reynslu, hugmyndum, skoðunum, væntingum, gildismati og jafnvel tilfinningum (Flick, 

2006; Hitchcock og Hughes, 1995) Í þessari rannsókn höfðu einstaklingsviðtölin marg-

víslegan tilgang. Með þeim var meðal annars aflað hlutlægra upplýsinga um rann-

sóknarefnið, til dæmis um almennt fyrirkomulag kennslu í skólanum, verkaskiptingu og 

kennsluskipulag viðmælenda og námsefni. Með þeim var einnig leitað eftir reynslu 

viðmælenda, hugmyndum um starf sitt, skoðunum, gildismati og jafnvel tilfinningum 

sem tengdust viðfangsefninu.  

Viðtöl má flokka á ýmsa vegu svo sem eftir tilgangi sínum og hversu nákvæmlega 

þau eru skipulögð fyrirfram (Flick, 2006; Hitchcock og Hughes, 1995). Algengt er að 

staðsetja viðtöl eftir skipulagi á kvarða sem nær allt frá stöðluðum85 spurningalista að 

óformlegu spjalli Hitchcock og Hughes (Hitchcock og Hughes, 1995).  

Einstaklingsviðtölin sem tekin voru í þessari rannsókn voru ýmist hálfopin eða nánast 

opin.86 Viðtölin við skólastjórana voru öll hálfopin. Í þeim var fylgt fyrirfram gerðum við-

talsramma sem samanstóð af þemum, sem ég vildi að viðtalið snerist um, og dýpkunar-

spurningum sem ég ýmist notaði eða ekki (fylgiskjal 1). Orðalag spurninga var ekki sam-

ræmt. Til að opna umræðu um nýtt þema var oftar en ekki notað orðalagið „viltu segja 

mér frá ...?“ eða „hvað geturðu sagt mér um ...?“ fremur en bein spurning. Það var heldur 

ekki sjálfgefið að rætt væri um þemun í þeirri röð sem þau voru í viðtalsrammanum. Oftar 

en ekki riðlaðist sú röð þegar leið á viðtalið og ég leyfði viðtalinu að þróast á forsendum 

viðmælandans þannig að hann gæti rætt um það sem honum þótti mikilvægast. Tilgangur 

þessara viðtala var að leita almennra upplýsinga um skólann, um stefnumótun og faglega 

forystu, kennslu og námsmat og um undirbúning fyrir samræmdu prófin. Einnig var leitað 

eftir því hvernig skólastjórarnir skynjuðu viðbrögð umhverfisins við niðurstöðum próf-

anna; spurt um áhrif prófanna á skólastarfið almennt og um hvernig viðmælendur mátu 

kosti þess og galla að halda samræmd próf. Viðtölin við skólastjórana stóðu frá 55 mín-

útum upp í um 70 mínútur.  

Við svo til alla kennarana á unglingastigi voru tekin tvö formleg einstaklingsviðtöl, 

fyrir og eftir heimsóknir í kennslustundir. Ferlið var þannig að fyrst var tekið ítarlegt 

hálfopið viðtal sem stóð í u.þ.b. klukkustund. Þessi viðtöl fóru fram á sama hátt og við-

tölin við skólastjórana sem lýst er hér að framan. Í þeim var rætt um inntak og tilhögun 

                                                 
85 Hitchcock og Hughes nota hér orðalagið standardized interview. Það vísar ekki til próffræðilegrar stöðlunar heldur 
þess að spurningar viðtalsins séu fyrirfram samdar og ekki megi breyta út af þeim í viðtalinu.  
86 Viðtöl sem ýmist eru kölluð semi-structured (Hitchcock og Hughes, 1995) eða semi-standardized (Flick, 2006) eru 
hér kölluð hálfopin. Non-structured viðtöl samkvæmt Hitchcock og Hughes (sama rit) eru opin og tekin án 
fyrirframskipulags en geta engu að síður verið með ýmsu móti. 
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kennslu viðmælenda, viðfangsefni nemenda, námsmat og námsaðlögun. Einnig var rætt 

um viðhorf viðmælenda til Aðalnámskrár grunnskóla 1999, hugmyndir þeirra um grein-

arnar sem þeir kenndu og kennslu í þeim. Þá var rætt um hver viðmælendur teldu vera 

áhrif samræmdu prófanna og um almennt viðhorf þeirra til prófanna (fylgiskjal 2). Í 

þessu viðtali voru viðmælendur spurðir ítarlega um samhengi samræmdu prófanna við 

Aðalnámskrá grunnskóla og hvernig þeir teldu að prófin endurspegluðu efnisþætti og 

lokamarkmið námskránna í náttúrufræði og íslensku. Til að gera þennan þátt viðtalsins 

markvissari lagði ég fyrir viðmælendur þá kafla þessara námskráa þar sem inntaksþættir 

greinanna eru sundurliðaðir og lokamarkmið þeirra sett fram. Í íslenskunámskránni er um 

að ræða kaflann um nám og kennslu (bls. 8–15) og lokamarkmið í íslensku (bls. 22–24) 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b). Í náttúrufræðinámskránni er um að ræða inngangskafla 

námskrárinnar (bls. 7–14) þar sem gerð er grein fyrir uppbyggingu, helstu inntaks-

þáttum greinarinnar og lokamarkmiðum hennar (Menntamálaráðuneytið, 1999c). Í 

viðtalinu var farið í gegnum inntaksþætti greinanna og lokamarkmið þeirra lið fyrir lið 

og viðmælendur beðnir að leggja mat á hvernig þeir endurspegluðust í prófunum.  

Eftir upphafsviðtalið heimsótti ég tvær til fjórar kennslustundir hjá viðmælendum 

og reyndi að sjá kennslustundir í mismunandi bekkjum eða þar sem mismunandi við-

fangsefni voru á dagskrá. Ég hlustaði vandlega á fyrra viðtalið og skráði atriði sem ég 

vildi spyrja nánar um í síðara viðtalinu. Að þessu tvennu loknu fór seinna viðtalið fram. 

Það var mun opnara en hið fyrra og studdist við lauslegan ramma sem sniðinn var að 

hverjum viðmælanda fyrir sig. Þessi síðari viðtöl má flokka sem etnógrafísk viðtöl 

(Flick, 2006; Hitchcock og Hughes, 1995) Meginumræðuefnið var kennslustundirnar 

sem ég hafði séð og atriði úr fyrra viðtalinu sem ég vildi fylgja eftir og dýpka. Oft 

fléttaðist þetta tvennt saman. Í lok síðara viðtalsins bað ég kennarana að fylla út tvær 

töflur, aðra um viðfangsefni í greininni sem þeir kenndu og hina um kennsluaðferðir 

(fylgiskjöl 6 og 7). Vegna ófyrirséðra aðstæðna reyndist ekki unnt að eiga formlegt 

viðtal við tvo íslenskukennaranna að loknum heimsóknum í kennslustundir og þeir 

fylltu því ekki út framangreindar töflur.  

Við íslenskukennarana á miðstigi var tekið eitt viðtal í hvorri heimsókn. Væri um 

sama kennara að ræða í báðum heimsóknunum urðu viðtölin tvö en þau voru ekki sam-

hangandi eins og viðtölin við unglingastigskennarana, sem lýst er hér að framan, og 

ekki var með sama hætti hægt að tengja þau við vettvangsathuganirnar. Efni þeirra og 

tilhögun var að öðru leyti hliðstæð fyrri viðtölunum við unglingastigskennarana.  
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Staða þess sem tekur viðtal og aðstæður þar sem viðtalið er tekið skipta máli ekki 

síður en hversu opið eða staðlað viðtalið er. Hitchcock og Hughes (1995) benda á að því 

meira sem viðtalið er staðlað og skipulagt fyrirfram þeim mun minni hætta sé á að spyrj-

andinn hafi áhrif á svarendur, t.d. með leiðandi spurningum. Samband spyrjanda og svar-

enda skiptir einnig máli, til dæmis valdamunur, hvort þeir þekkjast og hvort svarandinn er 

í þeirri stöðu að hafa hag af því að þóknast spyrjandanum með því að segja honum það 

sem hann vill heyra. Ekki líta þó allir þessa hættu sömu augum. Oakley (1981) gagnrýnir 

til dæmis hefðbundnar skilgreiningar á viðtölum sem hún telur of litaðar af hlutlægnis-

kröfu vissuhyggjunnar og karllægum sjónarmiðum um valdahlutföll. Hún telur að í 

hefðbundnum viðtölum sé leitast við að þurrka út öll persónuleg áhrif spyrjanda og 

svaranda og setja þá í ópersónuleg, þröngskorðuð hlutverk sem einkennast af skýrum 

valdamun og þjóna því hlutverki einu að afla fyrirfram ákveðinna upplýsinga. Viðtalið 

fer fram á forsendum spyrjandans en svarandinn er aftur á móti óvirkur – nokkurs konar 

þolandi – sem mætir í viðtalið til þess að spyrjandinn geti „tappað af honum“ upplýs-

ingum. Gegn þessu teflir Oakley fram því viðhorfi að viðtöl sem eiga að snúast um hug-

myndir, skoðanir, væntingar, gildismat og jafnvel tilfinningar sé ekki hægt að hneppa í 

spennitreyju hlutlægni og valdamunar heldur verið spyrjandi og viðmælandi að nálgist á 

jafnréttisgrundvelli og byggja upp visst trúnaðarsamband. 

Í viðtölum í þessari rannsókn reyndi ég að fara bil beggja. Gera verður ráð fyrir að 

hefðbundinn valdamunur spyrjanda og viðmælenda hafi að einhverju leyti verið til 

staðar. Ég taldi þó mikilvægara að reyna að byggja upp traust milli mín og viðmælenda 

en að byggja á eða viðhalda slíkum valdamun, þannig að viðtölin við kennarana, eink-

um hið síðara, yrði að nokkru leyti samræða á forsendum þeirra sjálfra. Ég hef langa 

reynslu af því að kenna „samræmdar greinar“ á unglingastigi og nokkurra ára starfs-

reynslu sem skólastjóri. Þetta skapaði vissar forsendur til samræðu á jafnréttisgrundvelli 

þar sem starfsreynsla mín gerði mér kleift að setja mig inn í aðstæður á þann hátt sem ég 

hefði ekki getað ella. Viðtölin fóru öll fram á heimavelli viðmælenda. Við skólastjórana 

á skrifstofum þeirra og við langflesta kennara í kennslustofum þeirra en í undan-

tekningartilvikum í viðtalsherbergi í skólanum. Hið tiltölulega langa ferli forviðtals, 

bekkjarheimsókna og eftirviðtals skapaði ákveðin kynni og nálægð við unglingastigs-

kennarana sem sköpuðu að minnsta kosti forsendur fyrir trausti, þótt ég geti ekki fullyrt 

að það hafi í öllum tilvikum skapast.  

Að lokum má nefna að í fyrri lotu gagnasöfnunarinnar dvaldi ég allt upp í vikutíma 

í hverjum skóla. Alls staðar var mér tekið þannig að ég gekk út og inn af kennarastofu 
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eins og heimamaður, sat í frímínútum með kennurunum og í sumum skólanna var mér 

boðið að matast. Í einum skólanna bjó ég reyndar meðan ég stóð við. Að þessu leytinu 

til var í rannsókninni etnógrafískur þráður sem auðveldaði mér að skilja aðstæður og 

menningu á hverjum stað. Þetta kann að sjálfsögðu að hafa verið tvíeggjað sverð og vel 

má vera að einhver haldi því fram að með þessu hafi ég skapað hættu á að skekkja 

niðurstöður með nærveru minni. Um slíkt má endalaust deila og færa fram rök með og 

móti. Oakley (1981) myndi að minnsta kosti taka undir það sjónarmið að samræða 

byggð á trausti við þátttakendur hafi verið líklegri til að gefa dýpra innsæi í viðhorf 

þeirra og hugmyndir en stöðluð viðtöl byggð á hefðbundnum valdamun rannsakanda og 

viðmælanda.  

6.4.2 Vettvangsathuganir 

Vettvangsathuganir tilheyra einkum etnógrafískum rannsóknum og eru iðulega notaðar í 

tilviksrannsóknum ásamt öðrum aðferðum, svo sem viðtölum. (Hitchcock og Hughes, 

1995). Almennt séð fást vettvangsathuganir við að lýsa aðstæðum á vettvangi rannsóknar, 

samskiptum, skipulagi og menningu. Vettvangsathugun felur í sér að rannsakandinn 

blandar sér, í ákveðinn tíma, inn í aðstæður og viðfangsefni hóps sem hann er að rannsaka 

(sama rit). Tilgangurinn er að komast eins nálægt því og kostur er að lýsa, greina og skilja 

athafnir, menningu og félagsleg samskipti hópa frá sjónarhóli hópsins sjálfs (e. insider 

accounts) og á vettvangi hópsins sjálfs. Vettvangsathuganir eru í eðli sínu aðferð þar sem 

rannsóknarefnið er skoðað í sínu eðlilega umhverfi og atburðir og samskipti eru skráð um 

leið og þau eiga sér stað (Adler og Adler, 1998).  

Vettvangsathugun svipar að því leyti til viðtals hún getur verið bæði opin og lokuð 

og úrvinnslan megindleg eða eigindleg eða blanda af þessu tvennu (Adler og Adler, 

1998; D. Hopkins, 1993). Rannsakandinn getur farið á vettvang með gátlista eða ein-

hvers konar skema þar sem hann merkir við fyrirfram ákveðin atriði, jafnvel á fyrirfram 

ákveðnum tímum, og byggir síðan niðurstöðu á talningu. Hann getur einnig farið á 

vettvang með óskrifað blað og skrifað það sem fyrir augu og eyru ber. Í fyrra tilvikinu 

yrði úrvinnslan fremur megindleg en eigindleg en í síðara tilvikinu yrði hún byggð á 

aðleiðslu rannsakandans þar sem hann lyklar það sem hann skráir og reynir að draga það 

saman í mynstur og þemu. Rannsakandinn getur einnig farið ýmsar millileiðir. Hann 

getur til dæmis beint athugun sinni eingöngu að tilteknum þáttum, til dæmis spurninga-

tækni kennara eða virkni nemenda, jafnvel hluta nemenda (D. Hopkins, 1993). Þátttaka 

rannsakandans í vettvanginum er einnig breytileg. Hún getur verið engin þar sem rann-
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sakandinn reynir að vera „fluga á vegg“ og láta sem minnst fyrir sér fara. Rannsak-

andinn getur einnig blandað sér að einhverju leyti í athafnirnar sem hann er að rannsaka 

og orðið þannig einn af hópnum. Þá er talað um þátttökuathuganir. Adler og Adler 

(1998) telja samt sem áður hlutleysi rannsakandans eitt af aðalsmerkjum vettvangs-

athugana og að hvað sem líður þátttöku rannsakanda verði hann að forðast að hafa áhrif 

á vettvanginn, til dæmis með því að spyrja spurninga, eða breyta gangi mála á annan 

hátt.  

Vettvangsathuganir þar sem rannsakandinn horfir og hlustar á atburði og samskipti 

eins og þau eiga sér stað í sínu eðlilega umhverfi og án þess að láta á sér bera hafa 

marga kosti. Þeir verða varla orðaðir betur en með myndrænni lýsingu breska blaða-

mannsins og rithöfundarins Elspeth Huxley: 

Þegar allt kemur til alls er besta leiðin til að komast að einhverju að spyrja einskis. Að 

spyrja spurningar getur verið eins og að hleypa af byssu; skotið ríður af og allir hlaupa í 

felur. En ef þú situr kyrr og læst ekki vera að skoða neitt koma allar litlu staðreyndirnar og 

byrja að kroppa í kringum fæturna á þér, aðstæðurnar hætta sér út úr skógarþykkninu og 

áformin skríða út úr skuggunum og leggjast upp á stein til að sóla sig. Með nægri þolin-

mæði muntu sjá og skilja miklum mun meira en byssumaðurinn87 (Huxley, 1998, bls. 264). 

Í vettvangsathugnum í þessari rannsókn fór ég bil beggja hvað varðaði stöðlun 

skráninga en þó má segja að skráningin hafi verið nær því að vera opin en stöðluð. Ég 

notaði skráningarform sem skipt var í nokkra flokka eða þemu, sem tóku að nokkru leyti 

mið af viðtalsrammanum við kennara og þar með hugtakalíkaninu (fylgiskjal 5). Skrán-

ingarformið náði yfir uppröðun og skipulag kennslustofu, upphaf og lok kennslustunda, 

kennsluaðferðir og -tilhögun kennara, námsefni og viðfangsefni nemenda, námsað-

lögun, námsmat og vísanir til samræmda prófsins. Í náttúrufræðitímunum var auk þessa 

reitur fyrir það sem varðaði nemendur sem ekki ætluðu í prófið.  

Vettvangsathuganirnar voru því sem næst án þátttöku þar sem ég reyndi að vera 

sem mest hlutlaus og ósýnilegur að hætti Elspeth Huxley. Þegar ég kom í fyrsta skipti í 

kennslustund kynnti kennarinn mig fyrir bekknum og sagði frá erindi mínu. Stöku sinn-

um gerði ég það sjálfur. Oftast sat ég aftarlega eða aftast í stofunni og undantekningar-

laust hættu nemendur eftir nokkrar í mínútur að veita mér athygli. Ég skráði vettvangs-

                                                 
87 The best way to find things out, if you come to think of it, is not to ask questions at all. If you fire off a question, it 
is like firing off a gun; bang it goes, and everything takes flight and runs for shelter. But if you sit quite still and 
pretend not to be looking, all the little facts will come and peck round your feet, situations will venture forth from 
thickets, and intentions will creep out and sun themselves on a stone; and if you are very patient, you will see and 
understand a great deal more than a man with a gun. 
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nótur á skráningarformið og hreinritaði þær yfirleitt í lok dags eða í síðasta lagi áður en 

skólaheimsókn lauk.  

6.4.3 Viðtöl við rýnihópa 

Hópviðtöl hafa svipaðan tilgang og önnur viðtöl í eigindlegum rannsóknum; að öðlast 

skilning á viðhorfum og reynslu fólks gagnvart tilteknum þætti í rannsókn. Hitchcock 

og Hughes (Hitchcock og Hughes, 1995) telja kost aðferðarinnar meðal annars að hún 

veiti innsýn í samskipti fólks og hvernig þau hafa áhrif á hvernig skoðanir myndast og 

breytast. Enn fremur að með þeim megi nálgast upplýsingar um sameiginlegar skoðanir 

hópa og afla gagna frá breiðari hópi svarenda en hægt er með einstaklingsviðtölum. Sól-

ey S. Bender (2003) segir þó að markmið hópviðtala sé þó ekki að sækjast eftir sam-

eiginlegri niðurstöðu hópsins heldur mismunandi viðhorfum og reynslu þeirra sem taka 

þátt í viðtalinu og það sé ekki endilega eftirsóknarvert að allir í hópnum séu sammála. 

Hópviðtal er þannig ekki eingöngu samræða milli spyrjanda og hóps heldur reynir 

spyrjandinn jöfnun höndum að koma á samræðu innan hópsins til þess að hlusta á fólk 

ræða saman um efni viðtalsins og læra af því (sama rit). 

Þátttakendur í hópviðtali geta verið á bilinu 4–12 en margir telja hæfilega stærð 

hóps 5–8 einstaklinga (Sóley S. Bender, 2003). Hitchcock og Hughes (1995) fjalla 

sérstaklega um hópaviðtöl við nemendur og telja að bæði samsetning og stæð slíkra 

hópa skipti máli; u.þ.b. sex manna hópar nemenda sem þekkjast (e. friendship 

groupings) skili bestum árangri. Einnig leggja þeir áherslu á að slík viðtöl fari fram í 

umhverfi sem er nemendum kunnuglegt og að hópurinn sitji í hring þannig að spyrj-

andinn eða umræðustjórinn geti haft augnsamband við allan hópinn í einu. Þeir benda 

enn fremur á þann vanda sem fylgir því að skrá slík viðtöl ef tilgangur viðtalsins er þess 

eðlis að nauðsynlegt þyki að halda framlagi einstaklinganna í hópnum aðskildu.  

Meginástæðan fyrir því að hópviðtöl urðu fyrir valinu sem gagnasöfnunaraðferð í 

þessari rannsókn var sú að með þeim var hægt að ná til margfalt stærra úrtaks úr nem-

endahópnum en hægt hefði verið með einstaklingsviðtölum. Tekið var viðtal við einn 

hóp nemenda úr hverjum bekk í þremur árgöngum þeirra skóla sem rannsóknin náði til 

7., 9. og 10. bekk. Þessi afmörkun var byggð á því að viðtöl í 6. og 8. bekk þjónuðu ekki 

tilgangi þar sem prófin væru enn of fjarlæg nemendum til þess að viðtöl við þá bættu 

einhverju sem máli skipti við rannsóknargögnin. Viðtölin við nemendur í 9. og 10. bekk 

voru tekin vorið 2005 þegar stutt var til samræmdu prófanna um vorið og við 7. bekk-

inga haustið 2005 þegar skammt var til samræmda íslenskuprófsins í október.  
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Nemendur í hópana voru valdir með ásetningsúrtaki sem reynt var að láta endur-

spegla samsetningu bekkjarins. Umsjónarkennari hvers bekkjar var beðinn að velja 

fimm til sjö nemendur í hvern hóp, gera nemendum grein fyrir ástæðunni og gefa þeim 

kost á að hafna þátttöku. Óskað var eftir að í hverjum hópi yrðu sem jöfnust hlutföll 

kynja og slakir jafnt sem sterkir námsmenn. Um leið var tekið fram að æskilegt væri að 

í hópana væru valdir nemendur sem væru tiltölulega ófeimnir við að tjá sig og gefa af 

sér í samræðum. Í upphafi hvers viðtals var nemendunum gerð ítarleg grein fyrir rann-

sókninni og tilgangi viðtalsins. Svo til öll viðtölin fóru fram í kennslustofum nemend-

anna. Hóparnir sátu við hringborð þannig að ég, sem spyrjandi og umræðustjóri, hafði 

góða yfirsýn yfir allan hópinn í einu. 

Hópviðtölin voru undirbúin á líkan hátt og einstaklingsviðtölin. Ég lagði áherslu á 

að tala ekki við nemendur fyrr en ég hafði heimsótt kennslustund þar sem þeir voru. Ég 

hafði þá verið kynntur fyrir nemendunum, þeim hafði verið skýrt frá erindi mínu í skól-

ann og eins var hægt var að ræða um kennslustundirnar sem ég hafði heimsótt. Í viðtöl-

unum var fylgt fyrirfram gerðum viðtalsramma (fylgiskjal 4) sem samanstóð af þemum 

sem ég taldi mikilvægt að viðtalið snerist um og dýpkunarspurningum sem stundum 

voru notaðar og stundum ekki. Viðtölin snerust um svipaða þætti, frá sjónarhóli nem-

enda, og viðtölin við kennarana. Spurt var um kennsluskipulag, námsefni og námsmat. 

Hóparnir voru spurðir ítarlega út í sýnileika samræmdu prófanna í viðfangsefnum og 

námsmenningu í bekknum, um afstöðu sína til prófanna og hvað þeir teldu sig eiga 

undir árangri sínum á þeim. Orðalag spurninga var ekki samræmt og þemunum ekki 

alltaf fylgt í þeirri röð sem þau voru í viðtalsrammanum. Ég reyndi þó eftir föngum að 

halda umræðunni um hvora grein (náttúrufræði og íslensku) aðskildri og gæta jafnvægis 

milli greinanna. Oft snerist þó umræðan um ýmsa þætti í almennu kennsluskipulagi sem 

gat átt við hvora greinina sem var. Ég lagði mig fram um að byrja viðtalið rólega og brjóta 

ísinn með því að spjalla aðeins um daginn og veginn og jafnvel um einhverja viðburði 

sem ég hafði heyrt af í heimsóknum í bekkina og ekki komu rannsókninni við. Miðað var 

við að hvert viðtal stæði u.þ.b. eina kennslustund, 40–50 mínútur. 

6.4.4 Skjalaskoðun 

Rituð skjöl er hægt að skoða á margan hátt í eigindlegum sem megindlegum rannsókn-

um til dæmis með innihaldsgreiningu (e. content analysis) eða orðræðugreiningu (e. dis-

course analysis). Silverman (2005) bendir á að fyrri aðferðin sé í eðli sínu megindleg 

þar sem hún gangi út á að setja upp flokka eða þemu sem eru nægilega sértæk til þess að 
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hægt sé að telja fjölda tilvika sem tilheyra hverjum flokki fyrir sig. Í eigindlegum rann-

sóknum, sem byggja á hugsmíðahyggju (e. constructivist orientation) er gildi ritaðra 

skjala aftur á móti fólgið í því hvernig þau endurspegla þann félagslega veruleika sem 

rannsakandinn er að reyna að skilja og leggja til þess skilnings á rannsóknarefninu sem 

hann byggir upp smátt og smátt (Silverman, 2005).  

Í þessari rannsókn voru skrifleg gögn um starf skólanna að mestu leyti fengin af 

vefsíðum þeirra. Einn skólanna hélt reyndar ekki úti vef þegar rannsóknin var gerð og 

frá þeim skóla voru fengin prentuð gögn svo sem skólanámskrá og námsáætlanir. Á 

vefsíðum skólanna voru fjölbreyttar upplýsingar, s.s. skólanámskrár, fréttabréf, sjálfs-

matsskýrslur, fréttir af viðburðum og myndir úr skólalífinu. Ekkert af þessum gögnum 

var ítarlega greint með inntaks- eða orðræðugreiningu heldur var tilgangurinn með 

skoðun þeirra fyrst og fremst að fá yfirlits- og bakgrunnsupplýsingar og óvíða er vitnað 

til þeirra nema óbeint í niðurstöðum rannsóknarinnar. Vefsíður skólanna voru enn frem-

ur einkar gagnlegar til að undirbúa heimsóknir í þá og einnig nýttust þær eftir að í skól-

ana var komið til að glöggva sig á ýmsu sem fyrir augu og eyru bar. Þar sem vefsíður af 

þessu tagi eru, eðli sínu samkvæmt, heimildir líðandi stundar prentaði ég mikið af þess-

um gögnum út til að geta notað til samanburðar þegar úrvinnsla hófst. Með því var 

tryggt að vefgögnin væru frá sama tíma og önnur rannsóknargögn. 

6.5 Úrvinnslan 

Öll viðtöl voru hljóðrituð og einstaklingsviðtöl skrifuð upp frá orði til orðs. Rýnihópa-

viðtölin við nemendur voru það einnig að miklu leyti. Þó var sleppt úr þeim stöku köfl-

um sem augljóslega höfðu lítið að gera með þá mynd af rannsóknarefninu sem fljótlega 

tók sig mynd eftir að rannsóknin hófst (Strauss og Corbin, 1998). Við skráningu hópvið-

talanna var litið á hvert viðtal sem heild eða eina einingu í viðtalasafninu og flest af því 

sem fram kom sem sameiginlegt álit hópsins. Þannig er langoftast vitnað til hópvið-

talanna í niðurstöðunum. Í þeim tilvikum sem nemendur voru ósammála var því að 

sjálfsögðu haldið til haga og eins ef einhver sagði eitthvað sem aðrir tóku ekki undir eða 

ef einhver lýsti persónulegri reynslu sem ekki var sameiginleg reynsla hópsins. Í niður-

stöðunum er á nokkrum stöðum vitnað til slíkra ummæla sem ummæla einstaklinga. 

 Allar vettvangsnótur voru hreinskrifaðar meðan skólaheimsóknin þar sem þær urðu 

til stóð yfir, oftast samdægurs.  

Grundvallarþáttur í greiningu eigindlegra rannsóknargagna sem fengin eru með við-

tölum, vettvangsathugunum og úr skjölum er lyklun eða kóðun (e. coding). Lyklun hefur 
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þann tilgang að greina sameiginlega efnisþætti eða þemu sem fram koma í viðtölum við 

mismunandi einstaklinga eða í annars konar gögnum úr ólíkum aðstæðum, t.d. vettvangs-

nótum úr mögum kennslustundum. Lyklun er fólgin í því að greina einingar í gögnunum, 

merkja þær, mynda hugtök og flokka þannig að hægt sé að „taka gögnin í sundur“ og raða 

þeim upp á nýtt í samræmi við flokkana (Flick, 2006; Strauss og Corbin, 1998). Misjafnt 

er hvernig rannsakendur haga lyklun og annarri úrvinnslu gagna. Þeir sem stefna að 

grundaðri kenningu (e. grounded therory) byrja á opinni lyklun án allra fyrirfram gefinna 

hugmynda um lyklana og nota aðleiðslu til að greina lykla og flokka þá (Strauss og 

Corbin, 1998). Næsta skref er áslæg lyklun þar sem sjónarhorn greiningarinnar er þrengt, 

flokkunin endurskoðuð og flokkum raðað upp á nýtt þannig að þeir myndi nýjar heildir. 

Lokaskrefið er að þrengja sjónarhornið enn frekar með því að velja úr flokkunum það sem 

verður grundvöllur niðurstöðu og kenningar rannsóknarinnar88 (Flick, 2006; Strauss og 

Corbin, 1998).  

Þetta ferli átti ekki við þessa rannsókn. Meginástæðan var sú að til grundvallar 

henni lá hugtakalíkanið sem var lýst er í kafla 5 og myndar nokkurs konar uppistöðu í 

þeim vef sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ofnar úr. Við frumgreiningu gagnanna 

voru þess vegna notaðir fyrirfram gefnir (e. a priori) flokkar sem sóttir eru í líkanið. Við 

greiningu gagnanna var stuðst við aðferð sem Flick (2006) kallar þemalyklun (e. the-

matic coding). Þemalyklun, eins og Flick lýsir henni, hefur tvö mikilvæg sérkenni sem 

bæði hentuðu þessari rannsókn vel. Hið fyrra er að gögnin eru greind á grundvelli fyrir-

fram ákveðinnar flokkunar sem annað hvort er byggð á rannsóknarspurningunum eða 

einhvers konar hugtakagrunni sem lagður hefur verið til grundvallar rannsókninni. Í 

þessari rannsókn var augljóst að slík fyrirfram ákveðin flokkun yrði byggð á hugtaka-

líkaninu. Síðara sérkennið er að gagnagreiningin á sér stað í a.m.k. tveimur þrepum þar 

sem fyrst er lýst einstökum tilvikum eða stökum innan gagnasafnsins og þau síðan sam-

einuð í heildarniðurstöðu. Í lýsingu hvers staks innan heildarinnar fer fram djúp greining 

þar sem til verða hugtök og flokkar sem eru endurskoðuð eftir því sem fleiri stök eru 

greind og notuð við stöðugan samanburð á milli þeirra.  

Þessari aðferð var fylgt með því að líta á kennarana fjórtán á unglingastiginu sem 

jafn mörg stök tilvik og gera þversnið af hverjum kennara fyrir sig. Í hverju þversniði 

                                                 
88 Skrefin þrjú sem Strauss og Corbin (1998) lýsa kalla þau open coding (opin lyklun), axial coding (áslæg lyklun) og 
selective coding (valda yklun). Þýðingin áslæg lyklun er fengin úr orðaskrá Guðrúnar Kristinsdóttur (2002). 
Orðaskráin gefur ekki þýðingu og síðasta þætti lyklunarferlisins (selective coding) en um það er hér notað orðið valin 
lyklun. Flick (2006) notar hugtakið kenningalyklun (theoretical coding) sem samheiti um þetta ferli en Strauss og 
Corbin nota ekki slíkt samheiti. 
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voru dregnar saman upplýsingar um kennslu- og fagmennskuhugmyndir og viðhorf 

kennarans, um útfærslu hans á virku námskránni og um nám, námsáhuga og líðan nem-

enda. Fyrst og fremst voru notuð viðtölin við kennarana sjálfa, vettvangsnótur úr 

kennslustundum þeirra og viðtölin við nemendur. Viðtölin við skólastjóra og skrifleg 

gögn voru notuð sem bakgrunnsupplýsingar og til samanburðar eftir því sem við átti og 

þau náðu til. Viðtölin við skólastjóra snerust fyrst og fremst um almenna þætti í stefnu-

mótun skólans og sjálfstæði kennara en lögðu ekki beint til vitneskjunnar um virku 

námskrána sjálfa eða námsávinning nemenda.  

Við úrvinnslu gagna um íslenskukennsluna á miðstigi var aftur á móti farin sú leið 

að gera samantekt um kennsluna í hverjum skóla fyrir sig og gera þar með hvern skóla 

að stöku tilviki í stað hvers kennara. Til þessa lá einkum sú ástæða að viðtölin við kenn-

arana á miðstigi voru ekki eins ítarleg og við kennarana á unglingastigi og gögnin um 

hvern einstakling þar af leiðandi ekki eins rík.  

Samkvæmt Flick (2006) hefur þessi aðferð þann styrk að með henni er hægt að 

skoða einstök tilvik innan gagnasafnsins af verulegri dýpt og tefla saman mismunandi 

gögnum um hvert tilvik til að bera tilvikin stöðugt saman. Meginókostur aðferðarinnar, 

að mati Flick, er að hún er vinnu- og tímafrek. Í þessari rannsókn nýttist aðferðin til að 

fá ítarlega mynd af hverjum kennara og skóla fyrir sig með því að tefla saman þeim 

gögnum sem fyrir lágu, einstaklingsviðtölum, hópaviðtölum, vettvangsathugunum og 

prentuðum gögnum. Hægt var að bera saman það sem mismunandi gögn sögðu um 

sama þáttinn og tilvikin hvert við annað. Um leið má segja að varnaðarorð Flick um að 

aðferðin væri tímafrek hafi raungerst.  

Fyrsta skrefið í úrvinnsluferlinu var að kanna efni einstaklingsviðtalanna. Þau 

höfðu öll verið skráð með aðkeyptri vinnu þannig að sem rannsakandi hafði ég farið á 

mis við þá ígrundun og frumúrvinnslu sem fylgir því að skrá þau sjálfur. Við þessu sá ég 

að nokkru leyti með því að hlusta a.m.k. tvisvar á hvert viðtal og fylgjast með prentaða 

textanum. Um leið bætti ég inn merkjum um hik, þagnir og þvíumlíkt og leiðrétti mis-

ritanir eftir því sem tilefni var til. Næsta skref var tiltölulega gróf lyklun á hverju viðtali 

fyrir sig byggð á hugtökum líkansins. Í þessu skrefi voru merktir textabútar sem lýstu 

viðhorfum kennaranna til Aðalnámskrár grunnskóla 1999, samræmdu prófanna, grein-

anna sjálfra, eigin fagmennsku og hlutverks sem kennara. Á sama hátt voru merktir 

textabútar sem fjölluðu um virku námskrána, val á inntaksþáttum, tilhögun kennslu, 

námsaðlögun, námsmat og viðfangsefni nemenda. Þegar búið var að flokka efnið með 

þessum hætti, og að nokkru leyti samhliða, var efni hvers flokks lyklað nánar og búnir 
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til undirflokkar. Í sumum þáttum var fylgt ferli opinnar, áslægrar og valinnar lyklunar 

(Flick, 2006; Strauss og Corbin, 1998) til dæmis til að greina hugmyndir kennaranna um 

eigin fagmennsku og kennslu, greinarnar sjálfar, Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 

samræmd próf. Í öðrum þáttum voru atriði úr þáttum líkansins látin ráða flokkuninni. 

Það átti t.d. við um kennslutilhögun kennara sem greind var á grundvelli atriða úr þeim 

þætti líkansins sem lýsir kennslusviði virku námskrárinnar (inntaki og tilhögun kennslu, 

námsaðlögun og námsmati). Í nokkrum tilvikum voru einstök atriði í kennslutilhögun 

kennara einnig greind í undirþætti. Til dæmis var námsmat greint í fjóra þætti: Mat í lok 

anna, símat, notkun samræmdra prófa sem námsmats og leiðsagnarmat eða lokamat. 

Vettvangsnótur og hópaviðtöl voru lykluð með sömu aðferð.  

Næsta skref var lýsing – eða þversnið – af hverjum kennara fyrir sig. Hverju þver-

sniði var skipt í þætti í samræmi við hvernig gagnasamstæðurnar þrjár (einstaklings-

viðtöl, vettvangsathuganir og rýnihópaviðtöl) höfðu verið lyklaðar og í hverjum þætti 

var dregið saman það sem finna mátti í gagnasamstæðunum þremur um þann þátt. Þætt-

irnir í þversniðunum svöruðu í grófum dráttum til þáttanna í hugtakalíkaninu en þeir 

voru stöðugt endurskoðaðir og bornir saman eftir því sem þversniðunum fjölgaði og þeir 

breyttust nokkuð frá því fyrsta til hins síðasta. Inn í þversniðin af kennurunum var fellt 

það efni úr hópaviðtölunum sem hægt var að tengja við einstaka kennara. Öðru var 

haldið sér og það notað sem efniviður sameiginlegar lýsingar á kennslu í greinunum 

tveimur í niðurstöðunum. Öll þessi vinna var unnin í tölvu í ritvinnsluforritinu Microsoft 

Word.  

Þegar þversniðin af kennurunum 14 lágu fyrir voru þau notuð til að skrifa niður-

stöður um hvora grein fyrir sig og dregið var saman efni hvers þáttar um sig. Þetta var 

yfirleitt gert með hjálp krosstöflu. Þá mynduðu kennararnir lágréttar línur töflunnar en 

völdu þemun sem fjallað var um í niðurstöðunum lóðréttu dálkana. Síðan voru lykilorð 

skráð inn í hvern reit. Þetta gaf yfirsýn, stuðlaði að jafnvægi milli kennaranna í um-

fjölluninni og hjálpaði til að koma í veg fyrir að mikilvæg atriði féllu niður. Krosstöflur 

þessar voru einfaldlega handskrifaðar á A3 arkir. 

Þversniðin af íslenskukennslu á miðstigi í skólunum fjórum voru gerð á hliðstæðan 

hátt. Í þeim fyrst og fremst fjallað um virku og áunnu námskrána sem kennararnir lýstu 

og kom fram í vettvangsathugunum. Þegar þau lágu fyrir var unnið úr þeim á hliðstæðan 

hátt með hjálp krosstöflu þar sem dregið var saman það sem hver skóli lagði til umfjöll-

unar um þau þemu sem gerð er grein fyrir í niðurstöðunum.  
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6.6 Staða rannsakanda og réttmæti niðurstaðna og ályktana 

Í nærri þrjá og hálfan áratug hefur starfsvettvangur minn tengst grunnskólastarfi. Fyrst 

sem leiðbeinanda í grunnskóla, þá sem kennaranema en síðan 1978 sem grunnskóla-

kennara, skólastjóra, kennsluráðgjafa, háskólakennara og nú síðast doktorsnema. Auk 

þessa hef ég tekið virkan þátt í félagsmálum kennara í Kennarasambandi Íslands og 

Samtökum fámennra skóla. Sem grunnskólakennari bjó ég nemendur árum saman undir 

samræmd próf í íslensku og ensku. Sem kennsluráðgjafi stýrði ég þróunarverkefnum 

sem meðal annars höfðu að markmiði að þróa kennsluhætti og mat og sem háskólakenn-

ari kenni ég meðal annars námskeið í almennri kennslufræði sem eiga að búa kennara-

nema undir starf sitt í grunnskólum. Þessi reynsla er tvíeggjað sverð. Annars vegar veitir 

hún mér innsæi sem utanaðkomandi rannsakandi myndi ekki hafa en um leið er innsæi í 

rannsóknarvettvanginn og mótuð afstaða til hans vandmeðfarin. Ég dreg heldur ekki 

fjöður yfir það að ég hef lengi haft efasemdir um gagnsemi samræmdara prófa fyrir 

skólastarf. Í því felst þó engin afstaða til próffræðilegra gæða prófanna eða gæða þeirrar 

vinnu starfsmanna Námsmatsstofnunar sem hafa umsjón með gerð prófanna og 

úrvinnslu úr þeim.  

Ég geng að þessari rannsókn með þá tilgátu að samræmd próf setji mark á kennslu 

og nám, einkum á unglingastigi. Að því leyti er staða mín ekkert önnur en hvers annars 

rannsakanda sem hefst handa með tilgátu í huga eða veiðir hana upp úr gögnum sínum á 

frumstigi rannsóknar (Silverman, 1993, 2005) .89 Þrátt fyrir þetta verður að hafa í huga 

að samræmd próf eru afar umdeild bæði meðal skólafólks, foreldra og stjórnmálamanna. 

Viðfangsefnið er skólapólitískt og um leið tilfinningalega viðkvæmt í hugum sumra. 

Rannsóknarefnið kallar þess vegna á það sem Silverman (1993) kallar pólitískt næmi (e. 

political sensitivity) sem tengist því að rannsakandi sé næmur á pólitíska strauma í bak-

grunni rannsóknarefnis og hvernig þeir móta framkvæmd þess og afstöðu þátttakenda.  

Ég geri ráð fyrir að mörgum ef ekki flestum rannsakendum skólastarfs sé svipaður 

vandi á höndum enda er flest í skólastarfi gildishlaðið og umdeilt. Hitchcock og Hughes 

(1995) ræða einmitt þetta „vandamál“ og komast að þeirri niðurstöðu að sá sem rann-

sakar félagslegan veruleika með eigindlegum aðferðum flækist óhjákvæmilega í rann-

sóknarefni sitt. Þeir hallast enn fremur að því að fullkomin hlutlægni sé óhugsandi og 

þekking sem ekki felur í sér eitthvert gildismat sé ekki til. Þess vegna er fyrir mestu að 

                                                 
89 Silverman notar orðið hypothesis sem hér er þýtt sem tilgáta, en hefur þó augljóslega aðra merkingu en í 
megindlegum rannsóknum (með tilraunasniði) eins og ýmis fleiri hugtök svo sem réttmæti og áreiðanleiki. 
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rannsakandinn gangi hreint til verks, geri grein fyrir afstöðu sinni, forhugmyndum og 

gildismati og hafni goðsögninni um siðferðilegt hlutleysi.  

Silverman bendir enn fremur á að án kenninga og tilgátna sem af þeim leiða sé 

ekkert til að rannsaka. Kenningar skýra félagsleg fyrirbæri aldrei til hlítar og ala þess 

vegna af sér spurningar og tilgátur um hið óþekkta. Kenningar eru vefur hugtaka sem 

leitast við að skilgreina eða útskýra eitthvert fyrirbæri. Um leið fela þær í sér hið 

óþekkta og eru þannig hvati til nýrra rannsókna. Kenningar verða hvorki sannaðar né 

afsannaðar enda þótt þær breytist og þróist við framlag vandaðra rannsókna. Tilgátur 

hafa aðra stöðu en kenningar. Þær eru sértækari, tengdar tilteknu rannsóknarefni og eru 

prófaðar í rannsóknum í því skyni að sanna þær eða afsanna. Í eigindlegum rannsóknum 

er algengt að ekki sé í upphafi rannsóknarferlis lagt upp með ákveðna tilgátu heldur 

notuð aðleiðsluaðferð en Silverman telur óhjákvæmilegt að tilgátur verði til á fyrstu 

stigum rannsóknar (Silverman, 1993, 2005). 

6.6.1 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru vandmeðfarin hugtök þegar fjallað er um eigindlegar rann-

sóknir. Silverman skilgreinir réttmæti stutt og laggott sem „samheiti við sannleika“90 

(Silverman, 2005, bls. 210). Með því á hann við hversu nákvæmlega og réttilega lýs-

ingar eða niðurstöður rannsóknar endurspegla það félagslega fyrirbæri sem þeim er 

ætlað að gefa mynd af. Silverman telur að spurninguna um réttmæti megi draga saman í 

spurninguna um það hversu vel rannsakandanum tekst að sannfæra sjálfan sig og aðra 

um að niðurstöður hans séu „á ósvikinn hátt byggðar á gagnrýninni skoðun á öllum 

tiltækum gögnum en ekki fáeinum vel völdum dæmum.“91 (Silverman, 2005, bls. 211). 

Við þessari spurningu, segir Silverman, er ekkert eitt rétt svar en hann lýsir nokkrum 

leiðum sem allar lúta að vandvirkni, ítarlegri úrvinnslu og heiðarleika gagnvart mis-

vísandi vísbendingum í gögnunum. Meðal þess sem Silverman nefnir er að reyna að 

hrekja sínar eigin niðurstöður með því að draga fram hugsanleg gagnrök. Hann bendir 

einnig á að stöðugur samanburður sé mikilvægur, hvort heldur er við sambærileg tilvik 

úr eigin (fyrri) rannsóknum eða rannsóknum annarra eða milli tilvika innan þeirrar rann-

sóknar sem verið er að gera. Loks leggur Silverman áherslu á altæka (e. comprehensive) 

greiningu gagnanna þar sem leitað er að frávikum og gagnrökum (Silverman, 2005).  

                                                 
90 ... a word for truth. 
91 ... genuinly based og critical investigation of all their data and do not depend on a few well-chosen ‘examples’? 
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Silverman (sama rit) ræðir enn fremur um margprófun (e. triangulation) sem leið til 

að auka réttmæti. Hann bendir á að margprófun verði að nota að vel athuguðu máli og til 

þess að hún sé einhvers virði verði mismunandi gagnasöfnunaraðferðir innan sömu 

rannsóknar að byggja á einum og sama kenningagrunni. Silverman tekur sem dæmi að 

ekki væri hægt að nota viðtalsgögn og orðræðugreiningu til margprófunar á sama fyrir-

bærinu þar sem um sé að ræða aðferðir sem byggist á ólíkri þekkingarfræði og sýn á 

hvernig veruleikinn endurspeglast í orðum fólks og rituðum texta.  

Hitchcock og Hughes (Hitchcock og Hughes, 1995) skilgreina réttmæti á svipaðan 

hátt sem það hversu rétta og nákvæma mynd niðurstöður gefi af rannsóknarefninu. Þeir 

tiltaka nokkra flokka réttmætis, svo sem lýsandi réttmæti, skýringaréttmæti, tæknilegt 

réttmæti og viðmiðunarréttmæti.92 Flokkar Hitchcock og Hughes vísa allir með einum eða 

öðrum hætti til vandaðra vinnubragða við gagnasöfnun og úrvinnslu. Lýsandi réttmæti 

vísar til þess hvort og hversu rétt rannsakandinn lýsir því sem hann segist vera að lýsa. 

Skýringarréttæti vísar til þess hvort skýringar og ályktanir rannsakandans eiga sér næga 

stoð í gögnunum. Tæknilegt réttmæti vísar til þess hvort val rannsakandans á gagna-

söfnunaraðferðum hæfir rannsókarviðfanginu og hvort þær gefa af sér gögn sem eru not-

hæf til að svara rannsóknarspurningum hans. Viðmiðunarréttmæti fjallar um hversu vel 

niðurstöður standast samanburð við niðurstöður annarra rannsakenda eða hvort mismun-

andi gögn um sama fyrirbærið innan sömu rannsóknar gefa sambærilegar niðurstöður.  

Áreiðanleiki er nokkurs konar stöðugleikahugtak. Í mælingum og megindlegum 

rannsóknum vísar það til þess að endurtekin mæling á sama fyrirbæri gefi sömu niður-

stöður (Linn og Miller, 2005). Samkvæmt skilgreiningu Silverman (2005) vísar hugtak-

ið til samkvæmni milli tveggja eða fleiri rannsakenda í úrvinnslu sömu gagna eða milli 

úrvinnslu sama rannsakanda á mismunandi tímum. Hitchcock og Hughes (1995) tengja 

hugtakið við það að hvaða marki athuganir tveggja eða fleiri rannsakenda á sama fyrir-

bærinu gefi sambærilegar niðurstöður. Þeir miða enn fremur við það hvort hægt sé að 

endurtaka rannsóknir og að hvaða marki tiltekin rannsóknaraðferð, notuð af öðrum 

rannsakanda við aðrar aðstæður og á öðrum tíma, gefi sömu niðurstöður. Þeir benda þó 

á að þetta síðara viðmið standist illa raunveruleikann í eigindlegum rannsóknum á 

félagslegum fyrirbærum vegna þess að þau haldist ekki óbreytt og að það sé aldrei hægt 

að vaða sömu ána tvisvar. 

                                                 
92 Hugtök Hitchcock og Hughes eru: Descriptive validity (lýsandi réttmæti), explanatory validity (skýringaréttmæti), 
instrument/technique validity (tæknilegt réttmæti) og criterion validity (viðmiðunarréttmæti).  
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Þrátt fyrir fyrirvara Silverman um margprófun er í þessari rannsókn gert ráð fyrir 

aðferðafræðilegri margprófun sem byggðist á að safna mismunandi gögnum um sömu 

fyrirbærin (e. methodological triangulation) (Cohen o.fl., 2000) og gögnum frá mis-

munandi aðilum innan hvers tilviks. Með þessu móti var hægt að bera saman gögn um 

sömu fyrirbærnin, meðal annars til leita að misræmi og frávikum. Á nokkrum stöðum í 

niðurstöðunum er gerð grein fyrir slíku misræmi, til dæmis milli þess sem kennarar og 

nemendur segja um tiltekna þætti kennslunnar og milli þess sem kennarar segja um að-

ferðir sínar og þess sem sést í vettvangsathugunum. Þessi margprófun stenst gagnrýni 

Silverman (2005) á margprófun þar sem þarna var safnað samrýmanlegum gögnum, þótt 

þau komi frá mismunandi aðilum. 

Sá háttur á greiningu gagnanna og lýst er kafla 6.5 gerði kleift að greina hvert ein-

stakt tilvik (hvern kennara) af mikilli dýpt þar sem safnað var til sögunnar gögnum úr 

mismunandi gagnasamstæðum sem stöðugt var hægt að bera saman. Hitt er ekki síður 

mikilvægt m.t.t. réttmætis að stöðugur samanburður átti sér stað milli þessara einstöku 

tilvika þar sem hægt var að sjá hvað þau áttu sameiginlegt og hvað greindi þau að.  

6.7 Siðferðileg álitaefni – leyfi og trúnaður við þátttakendur 

Bogdan og Biklen (1992) skýra viðmið um siðferði í rannsóknum sem meginreglur um 

rétt og rangt sem tiltekinn hópur tekur gildar. Meginreglur félagsvísinda á þessu sviði 

telja þau vera tvær: að fá upplýst samþykki þátttakenda og gæta þess að þeir skaðist 

ekki af þátttöku í rannsókninni. Að auki tilgreina þau fjögur almenn siðferðileg viðmið:  

▪ Að gætt sé nafnleyndar og þess að ekki sé hægt að tengja upplýsingar við 
einstaklinga. 

▪ Að komið sé fram við þátttakendur af virðingu, tryggt að samvinna þeirra sé af 
fúsum og frjálsum vilja, þeim gerð skýr grein fyrir markmiðum rannsóknar og 

aldrei safnað gögnum án vitundar og samþykkis þátttakenda. 

▪ Að allir skilmálar fyrir þátttöku séu skýrir frá upphafi og staðið við loforð, til 
dæmis um umbun fyrir þátttöku, eða að birta ekki eitthvað sem fram hefur 

komið. 

▪ Að segja satt og rétt frá niðurstöðum rannsóknar, hvort sem þær eru rannsak-
andanum ljúfar eða leiðar, og láta ekki undan þrýstingi neins til að hagræða 

niðurstöðum.  
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Hitchcock og Hughes (1995) setja siðferði í menntarannsóknum á svipaðan hátt í 

samhengi við ábyrgð rannsakandans og trúnað hans við þá sem taka þátt í rannsókn, 

kennara og nemendur, en auk þess þá sem ætlað er að nýta niðurstöðurnar, starfsbræður 

og menntasamfélagið í heild. Þeir benda á að tilgangur eigindlegra menntarannsókna, 

eins og annarra eigindlegra rannsókna, sé að gefa djúpar, efnisríkar (e. thick) lýsingar 

sem ekki sé hægt að nálgast með öðrum aðferðum. Slíkar rannsóknir séu því í eðli sínu 

nærgöngular auk þess sem skólastarf og menntun séu óhjákvæmilega viðkvæm og um-

deild viðfangsefni og þess vegna hæpið að gera ráð fyrir að siðferðilegt hlutleysi sé 

mögulegt. Að mati Hitchcock og Hughes verður eigindlegur rannsakandi að mynda 

samband við þá sem taka þátt í rannsókninni. Það verður að vera byggt á faglegum 

heilindum rannsakandans sem koma m.a. fram í því að rannsóknin sé vel undirbúin og 

sanngjörn gagnvart þeim sem hún tekur til, markmið hennar og fyrirkomulag nægilega 

vel úrskýrt fyrir þátttakendum og nafnleynd tryggð þar sem það á við.  

Í þessari rannsókn var ekki unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar eða persónu-

greinanlegar upplýsingar í skilningi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

(Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000). Engu að síður taldist 

rannsóknin tilkynningaskyld samkvæmt 31. og 32 gr. laganna. Hún var því tilkynnt til 

Persónuverndar og verklagi við gagnasöfnun og samþykki þátttakenda lýst. Persónuvernd 

staðfesti móttöku tilkynningarinnar án athugasemda með bréfi dags. 27. janúar 2005.  

Þegar samþykki skólanna var fengið var hlutaðeigandi kennurum sent tölvuskeyti 

með viðhengdu kynningarbréfi um rannsóknina. Þeir voru beðnir að svara skeytinu og 

lýsa þannig skriflegu samþykki sínu. Í örfáum tilvikum var leitað til nýrra viðmælenda 

sem ekki voru í þessum hópi eftir að rannsóknin hófst. Þeir undirrituðu þá yfirlýsingu 

um samþykki sitt. Forráðamönnum nemenda sem valdir höfðu verið til að taka þátt í 

hópaviðtölum var sent kynningarbréf um rannsóknina. Þeir voru ekki beðnir um undir-

ritað samþykki en beðnir að snúa sér til skólans eða mín ef þeir höfnuðu þátttöku. 

Öll gagnasöfnun fór fram fyrir opnum tjöldum í skólunum. Í upphafi hvers viðtals 

voru ítrekaðar upplýsingar kynningarbréfsins um að viðtöl væru hljóðrituð, sem og um 

trúnað og nafnleynd. Vettvangsnótur voru skráðar í heimsóknum í kennslustofur og ekki 

farið dult með það. Við ritun niðurstaðna var gætt nafnleyndar með því að gefa skólum 

og viðmælendum gervinöfn. Þess hefur einnig verið gætt eftir því sem nokkur kostur er, 

að ekkert sem fram kemur í niðurstöðum eða umræðum sé hægt að rekja til nafngreindra 

einstaklinga. Eitt af því sem gætt hefur verið að við ritun niðurstaðnanna er sá mögu-

leiki að kennarar sem þátt tóku í rannsókninni geti rakið ummæli til nemenda sinna ef 
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þeir lesa niðurstöður hennar. Þessi möguleiki er fyrir hendi þar sem það voru kennar-

arnir sjálfir sem völdu nemendur í rýnihópana. Í ljósi þessa hefur verið reynt að forðast 

að tengja nemendahópa sem vitnað er til í niðurstöðunum við kennara sína.  

Það var að ýmsu leyti erfitt að skrifa niðurstöður þessarar rannsóknar og ræða þær. 

Gögnin bera það með sér að þátttakendur sýndu mér mikið traust og lögðu sín spil á 

borðið af mikilli hreinskilni. Niðurstöðurnar og umræður um þær eru að ýmsu leyti 

gagnrýnar á starfshætti viðmælenda enda þótt reynt sé að setja þessa starfshætti í sam-

hengi við hefðir og aðstæður sem eru utan við áhrifasvið viðmælenda og þeir hafa litla 

stjórn á. Þar hefur stundum örlað á siðferðilegri togstreitu milli þess að gefa djúpar 

efnisríkar lýsingar og hættunnar á að þær særðu einhvern. 

6.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir sniði rannsóknarinnar, þátttakendum, gagna-

söfnun og úrvinnslu. Enn fremur hefur verið rætt um stöðu rannsakanda, réttmæti og 

áreiðanleika og siðferðileg álitaefni.  

Rannsóknin var tilviksrannsókn með etnógrafískum þræði þar sem gengið er út frá 

kenningum hugsmíðahyggju um þróun þekkingar og skilnings á viðfangsefninu við 

samspil rannsakandans við rannsóknarvettvanginn. Í henni var leitað svara við þeirri 

spurningu hvort, og þá að hvaða marki, samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og 

íslensku í 7. og 10. bekk setja mark á virka námskrá í greinunum tveimur. Rannsóknin 

var gerð í fjórum heildstæðum grunnskólum. Hún náði til samhengis samræmdra prófa 

við kennslu í náttúrufræði og íslensku á unglingastigi og íslensku á miðstigi. Litið var á 

hvora námsgrein sem megintilvik og gögnum safnað með einstaklingsviðtölum við 

kennara og skólastjóra, rýnihópaviðtölum við nemendur, vettvangsathugunum og 

skoðun skriflegra gagna frá skólunum. Við úrvinnslu var litið á kennarana á unglinga-

stigi sem stök tilvik innan heildartilviksins og gert ítarlegt þversnið af hverjum og ein-

um. Í þeim var teflt saman einstaklingsviðtölum, hópaviðtölum, vettvangsnótum og 

bakgrunnsupplýsingum úr viðtölum við skólastjóra og skriflegum gögnum. Í niður-

stöðunum er kennslan í greinunum tveimur á unglingastigi í forgrunni en vegna um-

fangs var horfið frá jafn ítarlegri greiningu á kennslu á miðstigi. Þó er gefið yfirlit um 

hana eftir skólum til að greina þróun virkrar námskrár frá miðstigi til unglingastigs og 

leita eftir því hvort samræmdu prófin í 7. og 10. bekk setja mark á virka námskrá í 

íslensku.  
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Stuðlað var að réttmæti niðurstaðna með margprófun sem fólst í að safna mismun-

andi gögnum og gögnum frá ólíkum hópum einstaklinga um rannsóknarefnið. Enn frem-

ur var stuðlað að því með ítarlegri greiningu á gögnum, sem meðal annars fólst í þver-

sniðum af sjö einstökum tilvikum (kennara á unglingastigi) innan hvorrar námsgreinar 

og samanburðar milli þeirra þar sem leitað var að frávikum og andstæðum.  
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7.  NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um kennslu og nám í 

náttúrufræði og íslensku. Niðurstöðurnar um kennslu greinanna á unglingastigi eru 

byggðar á einstaklingsviðtölum við sjö náttúrufræðikennara og jafn marga íslensku-

kennara í fjórum grunnskólum, rýnihópaviðtölum við 12 hópa nemenda úr 9. og 10. 

bekk og loks vettvangsnótum. Niðurstöður um þróun kennsluhátta í náttúrufræði frá 

miðstigi til unglingastigs eru fengnar úr viðtölum við þann hluta náttúrufræðikennara á 

unglingastigi sem jafnframt kenndu greinina á miðstigi þegar rannsóknin var gerð og 

nokkrum heimsóknum í kennslustundir á því stigi. Niðurstöður um íslenskukennslu á 

miðstigi eru fengnar með viðtölum við 11 kennara í 6. og 7. bekk, ásamt nokkrum rýni-

hópaviðtölum við nemendur í 7. bekk, sem tekin voru rétt áður en þeir fóru í samræmda 

prófið í íslensku í október 2005. Niðurstöður eru enn fremur fengnar úr einstaklings-

viðtölum við skólastjóra skólanna, viðtali við einn aðstoðarskólastjóra eins skólanna og 

viðtali við námsráðgjafa í einum skólanna. Loks var höfð hliðsjón af skólanámskrám 

skólanna og öðrum upplýsingum á vefsíðum þeirra.  

Niðurstöðukaflanum er skipt í sjö undirkafla, auk stuttrar samantektar. Hver kafli 

fyrir sig fjallar um eitt meginþema. Þemun samsvara í stórum dráttum hugtakalíkaninu 

sem kynnt er í kafla 5. Í kafla 7.1 er fjallað um kennsluhugmyndir kennaranna á ung-

lingastigi sem rætt var við. Því næst eru kaflar um inntak virku námskrárinnar í náttúru-

fræði og íslensku, um tilhögun kennslu og náms, námsmat, námsaðlögun og loks um 

nám, námsmenningu og námsuppskeru nemenda. Kaflarnir eru allir byggðir upp á hlið-

stæðan hátt. Að loknum stuttum inngangi er fjallað um þætti sem eru sameiginlegir með 

greinunum tveimur. Því næst greinist umfjöllunin eftir niðurstöðum um hvora grein fyrir 

sig og henni lýkur svo með stuttri samantekt. 

7.1 Kennsluhugmyndir kennara 

Í þessum kafla eru raktar kennsluhugmyndir kennaranna í náttúrufræði og íslensku sem 

þátt tóku í rannsókninni. Fyrst er lýst þáttum sem eru sameiginlegir greinunum tveimur. 

Þar er greint frá hugmyndum og afstöðu kennaranna til Aðalnámskrár grunnskóla 1999 

og viðhorfum sem varða samræmdu prófin sjálf, þýðingu þeirra og réttmæti. Enn fremur 

er lýst hugmyndum kennaranna um námsaðlögun sem að flestu leyti eru óháðar því 
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hvora greinina þeir kenna. Loks er gerð grein fyrir hugmyndum kennaranna um eigin 

fagmennsku og um hlutverk sitt sem kennara. Í köflum 7.1.2 og 7.1.3 er umfjöllunin 

greind í sundur eftir greinunum tveimur. Þar er einkum fjallað um hugmyndir 

kennaranna um inntak og kennslutilhögun í hvorri grein fyrir sig.  

7.1.1 Kennsluhugmyndir kennara í náttúrufræði og íslensku: Sameiginlegir þættir 

Hagsmunatenging og réttmæti niðurstaðna 

Hjá öllum viðmælendum á unglingastigi, bæði nemendum og kennurum kemur fram að 

alveg frá byrjun 8. bekkjar eru þeir meðvitaðir um að við enda grunnskólans bíður sam-

ræmt próf sem er tengt hagsmunum skóla, kennara og nemenda á ýmsan hátt. Kennur-

um er það metnaðarmál að árangur nemenda í prófunum sé góður enda hefur það áhrif á 

orðspor skólans og faglegan hróður kennara: „að sjálfsögðu [er] þetta ákveðinn metn-

aður,“ segir Björk93 og Ægir segir að það sé „náttúrulega ... töluvert horft á þetta gagn-

vart mannorðinu eða, sem sagt, „prófessionalismanum“ hjá manni og þá náttúrulega 

leggur maður töluverðan metnað í það að þau skili af sér góðu prófi.“  

Slakur árangur getur kallað á óþægilegan þrýsting frá samfélaginu. Skólastjóri eins 

af skólunum, þar sem oltið hefur á ýmsu með niðurstöður samræmdu prófanna, talar um 

„ákveðið óþol“ sem hann finnur fyrir hjá sveitarstjórn þegar niðurstöður eru ekki eins 

og best verður á kosið. Hann bætir við:  

Það er upp og ofan náttúrulega ... og hafði miklu meiri áhrif fyrst eftir að farið var að birta 

meðaltöl ... eitt árið fengum við mjög sterka og neikvæða umræðu um okkar skóla; við vor-

um í einu af neðstu sætunum í stærðfræði í einhverjum árganginum ... og það var bara fár 

hérna á staðnum. Ég held að það hafi bara átt að leggja niður skólann. 

Af orðum nemenda er greinilegt að þeir telja niðurstöður prófanna ráða mestu um 

það hvort þeir geta hafið framhaldsskólanám strax að loknum grunnskóla og hvort þeir 

komast í þann framhaldsskóla sem hugur þeirra stendur til. Nokkrir þeirra nefna beinar 

fjárhagslegar afleiðingar þess að geta ekki hafið framhaldsskólanám strax og nokkrir 

nefna einnig að þeim finnist niðurlæging að „falla“ á samræmdu prófunum.  

Nokkrir kennaranna víkja að réttmæti niðurstaðna prófsins. Sumir þeirra draga í efa 

að niðurstöðurnar, einkum meðaltöl skóla, gefi rétta mynd af kunnáttu nemenda. Fyrir 

þessu nefna þeir tvenns konar rök: Í fyrsta lagi þrálátan orðróm um að sumir skólar velji 

úr þá nemendur sem séu líklegir til að draga meðaltal skólans niður og ráði þeim frá því 

                                                 
93 Í tilvitnunum í svör kennara er auðkennt með skáletrun þegar viðmælendur leggja sérstaka áherslu á orð sín.   
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að fara í prófið. „Maður heyrir það líka að sumir skólar bara hreinlega sortera úr,“ segir 

Ásgerður. Eyjólfur víkur einnig að harðri samkeppni milli skólans sem hann starfar við 

og nokkurra nágrannaskóla um hver þeirra sé með besta meðaltalið og talar um orðróm 

um að hinir skólarnir hafi áhrif á niðurstöður með þessum hætti. „Maður heyrir að sumir 

skólar þeir kippi nemendum alveg hiklaust út ef þeir eru líklegir til að ... draga niður 

meðaltalið,“ segir hann.  

Eyjólfur telur einnig að kennarar læri tiltölulega fljótt á prófið og hvað best sé að 

leggja áherslu á í kennslu til að bæta meðaltalsárangur nemenda og hann lætur að því 

liggja að fyrir vikið gefi einkunnir nemenda á samræmdu prófunum ekki rétta mynd af 

raunverulegum undirbúningi nemenda fyrir framhaldsnám:  

menn ... svona læra tiltölulega fljótt inn á það, kennarar, ... á hvað ber að leggja áherslu … 

þeir sem eru gamlir í hettunni, þeir geta svolítið stílað inn á þetta þá [að] þjálfa nemendur 

upp fyrir samræmda prófið og fyrir vikið er kannski framhaldsskólinn að fá nemendur með 

betri útkomu en raunverulega er innistæða fyrir, ég held að það sé oft þannig, sko. 

Eyjólfur hnykkir síðan á þessu sjónarmiði með því að segja: „svo lendir maður í því 

að fá eitthvert hrós en á það ekki í rauninni skilið ... skilurðu ... maður veit það var til-

tölulega góð útkoma en kannski fólk sem stendur ekki endilega undir því.“ 

Ásgerður heldur því einnig fram að þrátt fyrir áherslu prófsins á að mæla málfræði-

kunnáttu nemenda séu niðurstöður þeirrar mælingar hæpnar. Málfræðihlutinn sé of 

erfiður til þess að slakir nemendur og jafnvel nemendur með dágóða undirstöðu í mál-

fræði eigi möguleika á að sýna kunnáttu sína og fái þess vegna minna en þeir eiga skilið 

út úr þessum hluta:  

mér finnst oft ... allt of mikið um sagnir og eins og þær eru erfiðar ... fyrir þessa krakka sem 

eru slakir [en] eru komnir með undirstöðu í málfræði ... þau þekkja þarna fallorð og sagn-

orð og smáorð og geta flokkað eitthvað .... geta fundið eintölu og fleirtölu og svona; eru 

bara með kannski færni á við það sem gerist í 7. bekk ... þau eiga bara engan sjens í mál-

fræðina vegna þess að svona atriði eins og að finna eintölu og fleirtölu það er kannski bara 

falið inni í einhverri spurningu. 

Íslenskuprófið er einnig gagnrýnt fyrir meðferð á nemendum með leshömlun og 

viðmælendur efast um réttmæti þess að láta nemendur með leshömlun þreyta skriflegt 

próf í lesskilningi. Rannveig lýsir þessari gagnrýni vel þegar hún segir: 

það er eins með þessa krakka sem eru með dyslexíu, þau fá jú lengri próftíma en það er nán-

ast öll hjálpin ... það er jú hægt að fá spurningarnar lesnar upp en ... það má alls ekki lesa 

textann ... þó að maður hafi verið að reyna að sannfæra nemandann um það að þiggja alltaf 
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hljóðbækur þegar þær eru í boði vegna þess að það sé leiðin fyrir hann en þá kemur hann að 

þessari hindrun; hann verður sjálfur að böðlast í gegnum textann á prófinu. 

Kennarar gagnrýna einnig meðferð niðurstaðna prófsins. Ketill kallar þær „skrípa-

leik … [sem] hefur orðið í kringum það að birta samanburð sem er náttúrulega alls ekki 

réttur þar sem að nú velja börnin prófin.“ Ásgerður talar einnig um að neikvæður 

samanburður og metingur um niðurstöður geti „drepið niður heilu landsvæðin.“ 

Afstaða til samræmdu prófanna 

Afstaða kennaranna 14 á unglingastigi til þess að hafa samræmt próf er í stórum dráttum 

þrenns konar. Sex viðmælenda eru talsmenn þess að halda slík próf. Fimm lýsa and-

stöðu við það en þrír eru tvístígandi. Skólastjórar allra skólanna eru þeim enn fremur 

hlynntir. Talsmenn prófsins meðal kennara eru náttúrufræðikennararnir Björk og Þröstur 

og íslenskukennararnir Eyjólfur, Grímur, Ketill og Rannveig. Grímur, segist þó hafa efa-

semdir um 7. bekkjarprófið en er því ekki beinlínis andvígur. Rök þessara viðmælenda 

eru nokkurn veginn þau sömu. Þeir telja æskilegt að grunnskólanum ljúki með sam-

ræmdri mælingu á árangri nemenda og að prófið sé til góðs fyrir nemendur: „það sé 

ágætt fyrir krakkana að fara í svona stór próf að lokum,“ eins og Rannveig orðar það. 

Formælendur prófanna telja enn fremur gagnlegt fyrir kennara að fá þær 

upplýsingar sem prófin veita um stöðu nemenda í samanburði við aðra; að prófin séu 

„ágætis mælitæki,“ eins og Björk orðar það. Þresti finnst líka „óskaplega þægilegt að 

geta borið þau [þ.e. nemendur] og það sem að [hann] er að gera saman við eitthvað.“ 

Hann telur að hugsanlega væri hann „aðeins fjær því að hafa einhverja hugmynd um 

hvernig [hann] stæði gagnvart einhverju öðru,“ ef prófin færu. Á hinn bóginn telur 

Þröstur að prófið geri hvorki nemendum né greininni gagn. Prófið hafi engin sérstök 

áhrif á veg og virðingu greinarinnar og hvorki hvetji nemendur né letji á nokkurn hátt 

eða hafi áhrif á undirbúning þeirra undir frekara nám. Allt þetta fari eftir kennurum og 

hvernig skólar standa að kennslunni frekar en prófinu. Þröstur segir þó hugsanlegt að ef 

prófið færi tæki það frá honum „einhvern písk“ á nemendur. Hann viðurkennir einnig að 

ef prófið væri ekki til staðar „yrði nú hreinlega bara skemmtilegra á þessari seinustu 

önn. Að öðru leyti myndi það kannski ekki breyta svo mjög miklu.“  

Talsmenn prófanna telja þau nauðsynlegt aðhald fyrir nemendur. Ketill segir til 

dæmis:  

Ég sé það ekki alveg gerast í grunnskólanum ... að [það væru] ekki þessi samræmdu próf. 

Þá er ég hræddur um að allt of margir unglingar, þarna, sæju ekki tilgang; þeim finnst auð-

vitað fullt af þessu algjört rugl; til hvers er ég að læra um kennimyndir sagna og til hvers er 
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ég að læra þessi ljóð sem ég hef engan áhuga á? Þannig að ef að þú hefur ekki einu sinni ... 

ja, þetta eru nú kröfurnar, þetta er námskráin, þetta er aðgöngumiðinn inn í framhalds-

skólann, þá hefur maður orðið lítið eftir. 

Afstöðu foreldra ber einnig á góma í röksemdum talsmanna prófanna og Rannveig 

leggur áherslu á að foreldrum finnist mikilvægt að fá þær upplýsingar sem samræmda 

prófið gefur. Hún bendir einnig á mikilvægi niðurstaðnanna fyrir framhaldsskólann og 

telur að væru prófin ekki til staðar myndi það kalla á inntökupróf í framhaldsskólann og 

enginn væri bættari með því.  

Náttúrufræðikennararnir Erla og Hrefna og íslenskukennararnir Ásgerður, Helga og 

Auður taka eindregna afstöðu gegn prófunum í núverandi mynd. Rök þeirra eru í stórum 

dráttum hin sömu: Að prófin séu of stýrandi og þvingi fram ákvarðanir um inntak og 

kennslutilhögun sem hvorki samrýmist Aðalnámskrá grunnskóla né kennsluhugmynd-

um þeirra sjálfra. Erlu og Hrefnu ber saman um að samræmda prófið í náttúrufræði, sem 

tekið var upp 2002, hafi haft óheppileg áhrif á virku námskrána og neikvæð áhrif á 

áhuga nemenda og séu kunnáttu þeirra í náttúrufræði ekki til framdráttar.  

Sjónarmið íslenskukennaranna sem tala gegn prófunum eru svipuð og þau endur-

speglast vel í orðum Ásgerður þegar hún segir:  

Ég er bara alveg alfarið á móti samræmdum prófum yfir höfuð ... það er kannski sök sér að 

hafa eitthvers konar samræmt próf einhvern tímann eins og í 10. bekk ... að þessu ljúki með 

einhverju en ég held að þetta skili ekki nokkru. ... Ég held að hún [íslenskan] tapi frekar á 

þessu ... ég er búin að vera alveg þrælbundin við þetta próf í vetur.  

Eins og fram kemur í orðum Ásgerðar telur hún koma til greina að halda samræmt 

próf í 10. bekk og undir það tekur Helga en þó að því tilskildu að uppbyggingu og formi 

prófanna verði gerbreytt: „Mér finnst til dæmis þessi málfræði ... margt í henni gjörsam-

lega tilgangslaust fyrir grunnskólabörn,“ segir Helga. Henni finnst að til þess að sam-

ræmd próf eigi rétt á sér verði það að byggja meira á opnum verkefnum sem prófa betur 

en nú er gert „hvort börn eru læs, geta tjáð sig, dregið ályktanir og þess háttar frekar en 

að kunna hætti sagna eða myndir.“  

Náttúrufræðikennararnir Bergur, Hafdís og Ægir hafa tvíbenta afstöðu til þess að 

halda samræmt próf í náttúrufræði. Þrátt fyrir að Hafdís sjái ýmsa kosti við prófið finnst 

henni samt þvingandi að hafa það yfir sér og finnst það taka frá sér faglegt ákvörðunar-

vald yfir kennslunni. „Samræmdu prófin stýra alveg ofboðslega miklu í bara allri 

kennslunni og maður hefur ekkert neitt ... ekki mikið svigrúm ... maður í rauninni sem 

kennari hefur kannski ekki mikið val,“ segir Hafdís.  
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Hafdís og Ægir telja samt að tilkoma prófsins hafi haft jákvæð áhrif á stöðu nátt-

úrufræðinnar sem kennslugreinar í grunnskólum. Greinin hafi öðlast tryggari sess og 

nemendur taki hana nú alvarlegar en áður. Sá hugsunarháttur að náttúrufræði sé hálfgerð 

aukagrein sem litlu máli skipti hafi horfið með tilkomu prófsins. Þá var allt í einu komið 

próf sem skipti nemendur máli og „skilar þeim síðan áfram,“ eins og Ægir orðar það. 

Bæði taka reyndar fram að prófið hafi komið í kjölfar fleiri þátta sem kunni að hafa haft 

áhrif á stöðu greinarinnar. Þau nefna nýjar kennslubækur, útkomu Aðalnámskrár grunn-

skóla 1999 og miklar umræður í kringum síðustu aldamót í kjölfar TIMSS-rannsóknar 

sem sýndi fram á slaka frammistöðu íslenskra grunnskólanemenda í náttúrufræði. Eigi 

að síður segir Hafdís: „virðingin hefur komið með samræmdu prófunum á fagið, finnst 

mér.“ 

Bergur segist stundum hlynntur prófinu og stundum á móti því. Honum finnst of 

mikið dæmt út frá þeim takmörkuðu upplýsingum sem prófin veita um skólastarf en 

litið fram hjá mikilvægum þáttum svo sem líðan nemenda, vinnubrögðum og iðni. Hann 

gagnrýnir að niðurstöður prófanna séu það eina sem framhaldsskólar taka mið af við 

inntöku. Plúsinn er kannski, segir Bergur,  

að þetta gefur svona mynd þar sem að er hægt að bera saman nemendur á landsvísu ... og eins 

er þetta krafa um að það séu ákveðnir grunnþættir sem eru kenndir. Mínusarnir kannski að 

fólk einblínir of mikið á þessa einkunn sem mat á skólanum og jafnvel kennurunum. Annar 

mínus að þetta getur kannski verið stýrandi að einhverju leyti ... fólk þorir ekki að fara út fyrir 

bækurnar eða kenna kannski eitthvað annað sem að kennarinn telur að eigi að leggja áherslu 

á, passar sig á að fara í það sem að er prófað úr. 

Þrátt fyrir mismunandi afstöðu til prófanna í íslensku og náttúrufræði gagnrýna 

kennararnir undantekningarlaust prófin sjálf og telja að á þeim þurfi að gera breytingar. 

Gagnrýnin beinist einkum að formi prófanna, úrtaki þeirra úr markmiðum Aðalnám-

skrár grunnskóla og loks að réttmæti prófanna. Hvorki náttúrufræðikennurum né 

íslenskukennurum finnst samræmdu prófin í þeim greinum birta dæmigert úrtak úr 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla enda sé erfitt, ef ekki ómögulegt, að mæla sum 

markmið námskrárinnar með skriflegu prófi. „Hvernig ætlar þú að prófa til dæmis úr 

virðingu fyrir náttúrunni eða skynjun á náttúrunni eða einhverju slíku?“ spyr Þröstur og 

mælir þar fyrir munn þeirra sem telja að samræmda prófið henti illa til að meta loka-

markmið námskrárinnar í náttúrufræði um vinnubrögð og færni, vísindalega hugsun, 

lífssýn og færni til að taka þátt í gagnrýninni umfjöllun. Náttúrufræðikennararnir telja 

að prófið mæli fyrst og fremst hugtök og þekkingaratriði og endurspegli kennslu-
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bækurnar frekar en námskrána. Þröstur nefnir sem dæmi að komið hafi „myndir af 

frumum ... bara hreinlega beint upp úr þessum bókum.“ Niðurstaða Þrastar er þessi: 

Ég held að [það] þurfi að breyta þessum prófum aðeins ... hluti af þeim þurfi að vera 

einhverskonar túlkun eða fá fram einhverjar skoðanir krakkanna og láta þau rökstyðja 

eitthvað, einhvers konar svoleiðis spurningar, eitthvert ritgerðarform ... þar sem að þau 

segðu skoðun sína á einhverju ... lifandi náttúrufyrirbæri sem er í umræðunni ... það bara 

vantar í þetta prógram.  

Björk tekur í sama streng: „Maður er að reyna að kynna þeim sem flesta þætti 

náttúrufræðinnar … en prófið er þannig uppbyggt að það er verið að fara í algjör 

smáatriði ... . Það eru ákveðnar spurningar þarna sem ... maður bara gapir yfir.“ 

Íslenskukennararnir gagnrýna einkum það vægi sem málfræði og stafsetning hafa í 

íslenskuprófinu meðan lítið reyni á kunnáttu og færni nemenda á öðrum sviðum íslensks 

máls, einkum á sviði talmáls og tjáningar, hlustunar og áhorfs. „Mér finnst vera algjör-

lega út í hött,“ segir Helga,  

að … þau eru að taka próf í íslensku máli og þau hafa ekkert svigrúm til að skrifa hvorki 

eitt né neitt … nema í ritun þar sem að þau fá ákveðin fyrirmæli sem að þau eiga að skrifa 

um og það er eini staðurinn þar sem að þau geta [það]. 

Íslenskukennarar telja að prófinu hafi farið aftur við aukið vægi fjölvalsspurninga 

og að sama skapi minnkandi vægi opinna spurninga þar sem reynir á að nemendur geti 

orðað svör sín og rökstutt mál sitt. Rannveigu finnst „slæm skipti“ að allt prófið, utan 

ritunarþátturinn, skuli vera kominn í form fjölvalsspurninga. Grími finnst prófið hafa 

þróast á verri veg „síðan að … krossa- eða fjölvalsspurningar komu eingöngu … já, 

þetta er óttalegur ... sparðatíningur sem að kemur upp,“ segir hann.  

Nokkrir nefna einnig að nú sé bókmenntaþáttur prófsins byggður á stuttum sundur-

lausum bókmenntatextum sem nemendur geta ekki sett í samhengi við neitt og svör 

þeirra við fjölvalsspurningum segi lítið um raunverulegan bókmenntaskilning þeirra eða 

hæfileika þeirra til að túlka bókmenntir og rökstyðja niðurstöður sínar. „Hvernig á mað-

ur að geta túlkað ljóð í einhverri krossaspurningu og hvernig á það að vera réttara en 

mín túlkun?“ spyr Helga.  

Námsaðlögun 

Allir kennarar sem rætt var við lýsa einhvers konar hugmyndum um mikilvægi þess að 

koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Hugmyndir viðmælenda um leiðir til 

þessa eru þó með ýmsu móti. Ásgerður, Auður, Helga og Hrefna lýsa einna skýrustum 

hugmyndum um námsaðlögun í blönduðum bekkjum. Þeirra hugmynd er að hafa mis-
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jafnlega krefjandi verkefni fyrir einstaklinga innan þeirra heildarviðfangsefna sem hóp-

urinn er að fást við. Þær telja þó að prófið hafi áhrif á möguleika sína til að fylgja þess-

um hugmyndum eftir og þeim tekst það ekki að öllu leyti. Helga orðar það þannig að 

þótt hún reyni að laga nám að mismunandi þörfum nemenda sé hún „smátt og smátt ... 

að demba þeim inn í sama prógrammið ... því að þau ætla sér að taka samræmt próf í 

íslensku.“ 

Hjá öðrum eru hugmyndir um einhvers konar aðgreiningu nemenda eftir „getu“ eða 

áhuga meira áberandi. Hugmyndir Rannveigar miðast til dæmis við að skipta nemend-

um eftir getu í málfræði í aðgreinda hópa sem eru með mismunandi námsefni. Rannveig 

víkur einnig að samræmda prófinu í þessu samhengi og veltir fyrir sér tilgangi námsað-

lögunar í ljósi þess að „hversu mikið sem að maður ... vill aðgreina eða reynir að láta 

hvern fá efni við sitt hæfi þá enda allir í sama prófinu.“ 

Í skóla Hafdísar og Ægis tíðkast ýmiss konar aðgreining nemenda. Þar er starfrækt 

sérdeild fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem ekki rekast í námi. Enginn úr þessari sér-

deild fer í samræmd próf. Hluti nemendanna í „almenna“ bekknum velur sig einnig frá 

prófinu í náttúrufræði en allir sem ekki eru í sérdeildinni fara í íslenskuprófið. Í náttúru-

fræðikennslunni hjá Hafdísi og Ægi byrjar sýnileg aðgreining strax í 8. bekk, eins og 

eftirfarandi vettvangsnótur bera með sér:  

Í 8. bekk sit ég í kennslustund þar sem sex nemendur af 22 (alls eru í bekknum 30 nem-

endur þannig að ég veit ekki nákvæmlega heildarhlutföllin) eru teknir út og kennt sér í 

náttúrufræði. Í tímanum eru tveir kennarar í stofum hlið við hlið … að kenna sama efnið 

með sömu aðferðum (hópkennslu frá töflu).  

Um þennan bekk segir Ægir: 

8. bekkur er sérstakur, þar eru 30 nemendur; hafður þetta stór, óskiptur hópur gegn því að 

það séu tveir kennarar inni og þá skiptum honum ekki upp til helminga heldur þannig að 

við höfum lítinn hóp þeirra sem að þurfa mikla aðstoð og stærri hóp þeirra sem að geta 

sinnt því námi sem er; ... í íslensku þá erum við með ákveðinn hóp nemenda og svo þegar 

ég kem inn með stærðfræði þá skiptast út tveir nemendur og tveir aðrir koma inn í staðinn.  

Svipað er uppi á teningnum í skóla Bergs, Bjarkar, Eyjólfs og Gríms. Þar fara þeir 

sem verst eru staddir í sérkennslu í námsveri skólans. Flestir þeirra sitja eftir sem áður 

tímana með bekknum sínum og eru þar með sama skipulag og námsefni og aðrir. Um 

það segir Grímur: 

Já, við reynum að halda öllum við það sama; það eru þó vissulega undantekningar en flestir 

hafa í gegnum árin kosið að sitja í málfræðitímunum þó að þeir séu með sérpróf eða sérefni 

hjá sérkennslukennurum í námsverinu. ... Það eru einir þrír í 10. bekk núna sem eru í slíku 
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kerfi þeir, reyndar, eða þau öll ... sitja hérna í tímum með sömu bækur en skila ekki eða 

sem sagt taka ekki sama próf en þeir ætla í samræmda prófið í íslenskunni; ég hef aldrei 

misst þar nemanda.  

Grímur gerir sér engu að síður grein fyrir því að þetta námsfyrirkomulag kemur 

sumum nemendum að takmörkuðum notum en sér engan flöt á að breyta þessu eða laga 

námið í sínum tímum að þörfum þessara nemenda:  

Ég er hræddur um það að eins og til dæmis þarna í 10. bekknum, sko ... pilturinn þarna á 

fremsta borði og eins stúlkan þarna á næsta borði, ég leyfi mér að efast um að þau tvö hafi 

... gagn af þessu sko; já, þetta fólk, sem að fær ekki aðstoðarmann, það gefst upp svona í 

miðjum 9. bekk, sko, þegar þetta er orðið yfirþyrmandi; þá gefst það upp og það er erfitt að 

ýta þeim af stað aftur. ... ég sé ekki að þessir krakkar geti ... verið í tíma og verið að gera 

eitthvað annað heldur en við hin; eitthvað, hvað eigum við að segja, léttara, þá, ... ég sé það 

ekki fyrir mér að það sé gagn af því að fólk sitji og reyni að vinna eitthvað sjálft án þess að 

fá leiðsögn.  

Hrefna víkur að kunnuglegri togstreitu sem leiðir af námskrá með árgangabundnum 

markmiðum sem gerir ráð fyrir að allir nemendur nái sömu markmiðum á sama tíma. 

Henni finnst mikilvægara að nemendur eigi þess kost að sinna misjafnlega mörgum 

efnisþáttum eða fara misjafnlega djúpt í þá til þess að ná tökum á því sem þeir eru að 

gera, frekar en að þurfa að fást við hluti sem þeir ráða ekki við. Hrefna orðar það þannig 

að hún vilji frekar að slakir nemendur „læri eitthvað um hlutinn heldur en ... séu að 

bögglast í gegnum allt og nái kannski engu.“ Hrefna sér verklega kennslu í náttúru-

fræðinni sem eina af þeim leiðum sem hún getur farið en telur það ekki samrýmast þeim 

vinnubrögðum sem undirbúningur prófsins kallar á:  

eftir að prófið kom þá lenti ég í togstreitu. ... Ég vil gera ... verklegt og eitthvað en þá er 

maður alltaf að hugsa um, sko, fer ég þá yfir öll þekkingarmarkmiðin? Sjálf er ég núna ekki 

viss hvernig ég á að skipta þessu og er óánægð hvort sem ég geri, skilurðu, eða ekki örugg 

með mig. 

Nokkrum kennaranna finnst prófið móta stöðu sína sem kennara. Þannig virðast 

Grímur, Eyjólfur, Ketill og Ægir, og að nokkru leyti Þröstur, líta á prófið og það sem því 

fylgir sem nokkurs konar fyrirfram ákveðinn og óbreytanlegan „pakka“ sem nemendur 

verða að taka ef þeir á annað borð ætla að taka prófið. Ábyrgðin er nemenda og ef þeir 

axla hana ekki er fátt sem kennarinn eða skólinn getur gert í því. Þessir kennarar telja 

sig ekki þurfa að laga efnið að nemendum heldur verði nemendur að laga sig að því. Um 

leið verður prófið nokkurs konar agatæki sem hjálpar kennaranum til að halda nemend-

um að verki: Ægir segir:  
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Ég kenndi náttúrulega áður en [náttúrufræðin] var til prófs og þá þurfti maður mikið meira 

að hugsa út frá því að kenna bekknum þannig að allur bekkurinn var að læra það sama; 

svolítið mikið og reyna að aðlaga efnið þannig að allir gætu komið að því. Núna ... sér-

staklega inni í 10. bekk horfir maður meira á það að þau þurfi að nálgast það heldur en að 

ég þurfi að nálgast þau ... Ég er með hérna ákveðinn pakka: þetta þarf til þess að klára þessi 

próf. ... Ég er ekki að segja að það létti eitthvað vinnuna en það léttir svolítið á manni 

agann á krökkunum, kannski aðallega það.  

Ketill telur að þegar þeir eru frátaldir sem fara í sérdeildina eigi að vera hægt að 

kenna hinum öllum á sama hátt. Ef það gengur ekki lítur hann á það sem vandamál 

nemendanna fremur en kennslunnar. Hann segir:  

þau eiga að hafa forsendur til að vera bara í almennu námi, það er sem sagt ekkert greindar-

farslega ... sem að hamlar, eða neitt; það er þá ekki nema þeirra eigin … áhugaleysi og 

slíkt. ... Já, sko, það eru sumir sem að ekki fylgja yfirferð en þá er það ekki vegna þess að 

geta sé ekki til staðar heldur aðrir þættir og þá spyr maður sig: bíddu hvað á ég að ganga 

langt í að finna sérefni fyrir hann því bara þú nennir ekki að vera með.  

Eyjólfur sér þetta svipuðum augum og veltir fyrir sér hversu mikið hann eigi að 

ganga á eftir nemendum sem ekki standa í skilum með heimaverkefni:  

Já og náttúrulega sumir standa ekki í skilum og það er svona spurning, maður lendir alltaf í 

vandræðum; hvað á maður að ganga mikið á eftir þeim ... maður lendir alltaf í þessu, sko. 

Eyjólfur telur að hann ætti að geta gert betur í kennslunni og komist yfir meira efni: 

„manni finnst að það eigi að vera hægt,“ segir hann. Það sem helst kemur í veg fyrir það 

„eru kannski þessir dragbítar, sko, þessir sem skila ekki og maður er alltaf að eltast við; 

það hefur sitt að segja. ... já þetta er bara of mikil keyrsla fyrir suma, held ég.“ 

Nemendur í 10. bekk í einum skólanum orða þetta á líkan hátt og kennararnir gera 

hér að framan og í öðrum skóla kenna þeir kennsluhætti kennara sinna við menntaskóla-

kennslu: 

- Það er samt orðið svolítið mikið þannig [hjá kennurum] að ef þið ætlið í þetta próf þá 

bara vinnið þið ef ekki þá farið þið í hinn hópinn 

- Kennarinn kennir bara eins og hann sé í menntaskóla, þannig að þá er þetta í rauninni 

bara þitt val sem að sumir geta ekki tekist á við skilurðu, þannig að þetta er bara okkar 

og hann kennir eins og það sé þannig 

Hugmyndir viðmælenda um námsaðlögun eru þó ekki eingöngu bundnar við þá 

nemendur sem standa höllum fæti í námi. Rannveig, Grímur og Þröstur lýsa til dæmis 

öll áhyggjum af því að bestu nemendurnir fái ekki nægilega krefjandi námstækifæri 

vegna þess að kennslan sé miðuð við einhvers konar „meðaltalsyfirferð“. Rannveig 
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segist hafa „miklu frekar orðið samviskubit gagnvart þessum góðu nemendum sem 

maður hefur verið með í höndunum í gegnum tíðina.“ Grímur lýsir sömu áhyggjum með 

þeim orðum að hann sé „ekki nógu duglegur að sinna þeim sem eru góðir.“ Grímur sér 

ekki lausn á þessu innan ríkjandi skipulags en segist stundum „sjá í hillingum“ þá tíma 

þegar nemendum var skipt í bekki eftir getu. Hjá Þresti verður afleiðingin af meðaltals-

yfirferðinni sú að þeir sem eiga létt með að ná efninu og eru fljótir að því „þeim frekar 

bara leiðist. Þeir eru fyrr búnir með þetta og þetta stendur ekkert fyrir þeim, námsefnið 

stendur lítið fyrir þeim.“ 

Hugmyndir um starfshætti og hlutverk sem kennara 

Í viðtölum við kennarana í náttúrufræði og íslensku kemur í ljós að þeir telja sig nánast 

algerlega sjálfráða um hvernig þeir haga virku námskránni. Þetta staðfesta skólastjórar 

skólanna fjögurra. Samstarf kennaranna virðist einkum vera fólgið í samræmingu; s.s. 

ákvörðunum um verkaskiptingu, námsefni og þvíumlíkt. Það virðist aftur á móti að 

mjög takmörkuðu leyti snúast um tilhögun kennslu eða aðra útfærslu virku námskrár-

innar.  

Í einum skólanna hefur nýlega verið unnið þróunarverkefni á sviði kennsluaðferða 

en skólinn hefur ekki skráða stefnu eða markmið um kennsluaðferðir. Í þessum skóla 

eru einu kennararnir sem nafngreina kennsluaðferðir á borð við samvinnunám og til-

greinda aðferð við stafsetningarkennslu. Í þessum skóla eru einnig þeir kennarar sem 

lýsa skýrustum hugmyndum um námsaðlögun. Þetta er enn fremur eini skólinn sem 

hefur skráða stefnu um námsmat, sem kemur fram í frammistöðumarkmiðum skólans 

sem eru metin á samræmdan hátt (kafli 7.5.1).  

Kennararnir eru einnig nokkurn veginn sjálfráðir um hvernig þeir búa nemendur 

undir samræmdu prófin og hvernig þeir nota fyrri próf sem lið í þeim undirbúningi. Eina 

dæmið um formlega ákvörðun um slíkt innan skóla eru svokölluð „generalpróf“ sem 

haldin eru í einum þeirra (kafli 7.5.1). Þó sýnir sig að áhersla á meðaltalsframmistöðu 

og samanburð hennar við landsmeðaltal og meðaltal annarra skóla er misjafnlega áber-

andi í skóla- og námsmenningu skólanna. Skólinn sem heldur „generalprófin“ sker sig 

nokkuð úr hvað þetta varðar og bæði nemendur og kennarar þess skóla finna greinilega 

fyrir þessu einkenni menningarinnar enda þótt ekki sé um bein fyrirmæli að ræða.  

Kennurunum má skipta í nokkra hópa eftir því hvað einkennir starfshætti þeirra, 

hversu sáttir þeir eru við kennslutilhögun sína og forgangsröðun efnisþátta Aðalnám-

skrár grunnskóla (tafla 7.1). Hjá átta kennurum er tilhögun fræðara ríkjandi. Fjórir 
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kennarar, þau Bergur, Eyjólfur, Grímur og Rannveig, virðast kjósa sér þetta hlutverk og 

lýsa sér sjálf sem nokkurn veginn dæmigerðum fræðurum. Þau leggja öll mesta áherslu 

á að miðla efni til nemenda með kynningum, í bland við spurningar og spjall við 

bekkinn, og verkefnavinnu í framhaldi af því. Íslenskukennararnir í þessum hópi halda 

tryggð við gamlar kennslubækur þar sem byggt er á skýrri aðgreiningu efnisþátta 

íslenskunámsins og greininga- og eyðufyllingaverkefni eru ríkjandi. Íslenskukennararnir 

í þessum hópi telja sig ekki hafa „komist í samband við Mályrkju-bækurnar,“ eins og 

Rannveig orðar það, og ekki höndlað þá nálgun sem þær bækur byggja á. Bergur tekur 

eigin sýnikennslu fram yfir tilraunir nemenda og telur að tilraunir sínar til að láta 

nemendur gera tilraunir sjálfa ekki hafa tekist sem skyldi eða skilað nægum árangri. Hjá 

þessum kennurum öllum standa borð nemenda eitt og eitt og tveir þessara kennara taka 

sérstaklega fram að þau taki einstaklingsvinnu fram yfir samvinnu nemenda.  

Þessi hópur kennara telur að samræmdu prófin hafi ekki afgerandi áhrif á tilhögun 

kennslunnar en einstaklingarnir innan hans hafa hins vegar mismunandi afstöðu til eigin 

forgangsröðunar á námskrárþáttum. Bergur er sá eini sem er sáttur við áherslur sínar að 

þessu leyti. Hin lýsa efasemdum um inntak kennslu sinnar og val sitt á efnisþáttum, 

einkum þó Rannveig.  

Aðrir fjórir kennarar, Erla, Hafdís, Ketill og Ægir kenna einnig fyrst og fremst sem 

fræðarar (tafla 7.1). Þau eru hins vegar ekki sátt við þetta hlutskipti og lýsa hugmyndum 

sem nálgast kennslutilhögun lausnaleitenda. Hugmyndir þeirra eru þó ekki nægilega 

skýrar til að hægt sé að skipa þeim í þann flokk og þeim tekst heldur ekki að fylgja þeim 

eftir í kennslu. Þessir kennarar rekja kennslutilhögun sína (og um leið muninn á henni 

og eigin hugmyndum) fyrst og fremst til þess að það magn efnis sem þau þurfi að 

komast yfir kalli á aðferðir sem geri þeim kleift að fara yfir mikið efni á skömmum 

tíma. Þau rekja tilhögun kennslu sinnar einnig að nokkru leyti til aðstæðna innan 

skólanna, svo sem stundaskrár sem ekki sjái þeim fyrir nægilega löngum samfelldum 

tímum til að gera tilraunir og skorts á aðstöðu og búnaði fyrir verklega kennslu. Þessir 

kennarar eru einnig gagnrýnir á eigin forgangsröðun efnisþátta námskrárinnar og lýsa 

mun skýrari mun á eigin hugmyndum og raunveruleikanum hvað hana varðar en 

varðandi kennsluna sjálfa.  

Sex kennarar, Auður, Ásgerður, Björk, Helga, Hrefna og Þröstur, hafa hugmyndir 

sem standa nærri kennslutilhögun lausnaleitenda (tafla 7.1). Björk og Þresti virðist 

ganga einna best þessara kennara að framfylgja þessum hugmyndum. Auði, Ásgerði, 

Helgu og Hrefnu gengur það síður enda ganga hugmyndir þeirra lengra í átt til hug-
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mynda rannsakenda og þær lýsa hvað skýrustum hugmyndum um fjölbreytta kennslu-

hætti, námsaðlögun og efnistök sem miða að hugsmíðum og djúpnámi nemenda. Þær 

lýsa til dæmis allar vilja til að nota samvinnunám sem kennsluaðferð. Auður, Ásgerður 

og Helga lýsa einnig skýrustum hugmyndum allra íslenskukennaranna um að flétta sam-

an efnisþáttum íslenskunnar og Hrefna veltir fyrir sér námsaðlögun með því að koma til 

móts við áhugasvið nemenda og styrkleika þeirra á mismunandi sviðum. Það vantar 

engu að síður talsvert upp á að þessir kennarar komi öllum sínum fyrirætlunum í fram-

kvæmd. Þær kenna samræmdu prófunum um þetta að miklu leyti og telja áhrif þeirra 

fara vaxandi eftir því sem prófin nálgast.  

Þó er ekki einhlítt að rekja bilið milli hugmynda þessara kennara og athafna þeirra 

einvörðungu til prófsins. Í vettvangsathugunum má stundum sjá samvinnunámið verða 

að valfrjálsri samvinnu þar sem skortir á að reglum þessarar aðferðar um samvinnu sé 

fylgt nægilega fast eftir. Auður ýjar enn fremur að því að ekki sé sjálfgefið að rekja litla 

áherslu á suma efnisþætti íslenskunámskrárinnar, t.d. talað mál og framsögn í 8. bekk 

þar sem hún kennir, til samræmda prófsins. Hún telur að þar komi einnig til forgangs-

röðun kennara sjálfra og að þessir þættir verði stundum útundan án þess að fyrir því séu 

haldbærar ástæður. Helga ýjar að þessu sama og veltir fyrir sér hvort kennurum finnist 

þeir ekki stundum bundnari af samræmda prófinu en þeir eru í raun og veru. Þrátt fyrir 

þessa fyrirvara Auðar og Helgu eru þær, ásamt Ásgerði og Hrefnu, meðal þeirra kennara 

sem hvað eindregnast gagnrýna þá forgangsröðun efnisþátta námskrárinnar sem þeim 

finnst samræmdu prófin kalla á.  

Mynstrið sem kemur fram í ofangreindum hugmyndum kennaranna og ríkjandi 

kennslutilhögun þeirra er dregið saman í töflu 7.1. 

Tafla 7.1. Hugmyndir kennara um inntak og tilhögun kennslu og ríkjandi tilhögun 

Kennarar 
Hugmyndir um 
kennslutilhögun 

Ríkjandi 
kennslutilhögun 

Hversu sátt við 
tilhögun kennslu 

Hversu sátt við 
inntak kennslu 

Bergur Fræðari Fræðari Sáttur Sáttur 

Eyjólfur, 
Grímur, 
Rannveig 

Fræðarar Fræðarar Sátt 
Að mestu sátt, 
síst þó Rannveig 

Erla, Hafdís, 
Ketill, Ægir 

Fræðarar og að 
nokkru leyti 
lausnaleitendur 

Fræðarar 
Að nokkru leyti 
ósátt.  

Ósátt 



 

 147 

Björk, Þröstur 
Fræðarar og að 
töluverðu leyti 
lausnaleitendur 

Fræðarar og að 
hluta lausna-
leitendur 

Nokkurn veginn 
sátt. Tekst 
nokkurn veginn 
að framfylgja 
hugmyndum 

Ósátt, Björk þó 
meira 

Auður, 
Ásgerður, 
Helga, Hrefna 

Lausnaleitendur 
og að nokkru 
leyti rannsak-
endur 

Lausnaleitendur 
og að hluta 
fræðarar 

Ósáttar. Tekst að 
hluta að fram-
fylgja hug-
myndum 

Mjög ósáttar 

7.1.2 Kennsluhugmyndir kennara: Náttúrufræði 

Afstaða til Aðalnámskrár grunnskóla 1999 og samræmds prófs í náttúrufræði 

Almennt eru náttúrufræðikennararnir sáttir við þá sýn á náttúrufræðikennslu, hlutverk 

greinarinnar, inntaksþætti og jafnvægið milli þeirra sem kemur fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. „Námskráin er ágæt eins og hún er ... hún gefur manni þó nokkuð 

mikið svigrúm til að vinna að efninu en gefur manni samt líka ákveðinn ramma sem við 

þurfum að komast yfir,“ segir Erla. „Það er ... margt gott í henni,“ segir Þröstur og bætir 

við: 

Þetta er allt þar um að kenna þeim virðingu fyrir náttúrunni og upplifa sjálfa sig sem hluta 

af náttúrunni og allt það ... en þetta er náttúrulega sagt í alltof löngu máli og alltof miklum 

hérna hátíðleika, svona fyrir minn smekk að minnsta kosti. 

Mörgum finnst námskráin engu að síður of umfangsmikil til að raunhæft sé að gera 

henni skil innan þeirra tímamarka sem náttúrufræði hefur samkvæmt viðmiðunarstunda-

skrá og flestir viðmælenda telja sig eiga í erfiðleikum með það. Bergur, sem kennir 

eðlisfræði, er eini viðmælandinn sem finnst „ganga alveg ágætlega“ að komast yfir 

efnisþætti námskrárinnar og „finnst þetta ekkert of mikið efni.“ Í skóla hans er þó ein-

ungis einn viðbótartími á viku í náttúrufræði í 10. bekk.  

Erla, sem einnig kennir eðlis- og jarðfræði, er sá viðmælandi sem kemst næst Bergi 

að því leyti að telja sér ganga bærilega að gera námskránni skil. Hún hefur reyndar tvær 

kennslustundir til ráðstöfunar á viku: „Ef ég tek hana í heild sinni í 8., 9. og 10.bekk ... í 

lok 10. bekkjar þá er ég búin að dekka hana svona ... að mestu leyti.“  

Hrefna og Ægir kvarta yfir tímaskorti þegar þau svara spurningunni um hvernig 

þeim gangi að gera námskránni skil: „Alveg ferlega,“ segir Hrefna, „þetta er rosalega 

mikið efni, mjög mikið efni og þjappað. Ég tel mig vera farin að verða færari í að fiska 

aðeins út; aðeins að sortera, en mér finnst þetta samt allt of mikið og alltof mikið af 

hugtökum.“  
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Ægir segist telja sig góðan ef hann „kemst yfir þrjá fjórðu; það finnst mér bara and-

skoti gott. ... Það er mjög mikið að maður fer yfir þau atriði sem að maður sér að fari á 

samræmt próf, það er voðalega mikið þannig.“ 

Hugmyndir um inntak náttúrufræðikennslu 

Flestir kennaranna lýsa ákveðnum hugmyndum um náttúrufræðina sem námsgrein í 

grunnskóla og mikilvægi þess að gera veg hennar sem mestan. Þetta er þó á svolítið 

ólíkum forsendum. Hafdís leggur til dæmis mesta áherslu á fræðilega ímynd greinar-

innar; telur mikilvægast að litið sé á náttúrufræðina sem „alvöru fag“ þar sem eigi að 

gera kröfur til kennara og nemenda: 

ég er kannski leiðinleg með það en ég hef reynt að gera náttúrufræðina ... að þetta sé ekki 

eitthvert svona lítið fag sem er sett til hliðar eða eitthvað svoleiðis, ... heldur hef ég reynt að 

halda, svona ... já, það þarf að vinna vinnuna sína þar. 

Aðrir leggja meiri áherslu á að náttúrufræðin sé skemmtileg og áhugaverð fyrir 

nemendur og allir lýsa kennararnir hugmyndum um mikilvægi þess að tengja námið við 

nánasta umhverfi nemenda þannig að þeir fái að kynnast af eigin raun eðlisþáttum og 

lífríki náttúrunnar; sjái til dæmis hvernig vatnsorka og jarðhiti verða að raforku og 

hvernig verksmiðjur breyta hráefni í iðnaðarvöru, og kynnist lífverum í sínu náttúrulega 

umhverfi. Kennurum er einnig í mun að í náttúrufræði sé fjallað um viðhorf til 

umhverfis, náttúru og vísinda og að nemendur fái tækifæri til að taka þátt í gagnrýninni 

umfjöllun um málefni er snerta náttúru, umhverfi mannsins, vistfræði og umgengni 

mannsins við náttúruna. Þröstur segir til dæmis að sér finnist „standa [sér] nærri að 

reyna að koma inn í kollinn á þeim skilningi á mikilvægi [þess] hvernig náttúran er nýtt; 

... að það eigi að nýta hana ... með þeim hætti að [það] spilli ekki náttúrunni.“  

Flestir kennararnir eru sammála um að gera eigi vinnubrögðum, færni og vísinda-

legri hugsun nemenda hátt undir höfði í kennslunni þannig að þeir fái þjálfun í því ferli 

vísindalegra vinnubragða sem námskráin gerir ráð fyrir. Viðmælendur lýsa líka mikil-

vægi þess að nemendum sé kennt að afla sér heimilda og vinna úr þeim: „að kenna 

krökkunum að læra heldur en að kenna þeim staðreyndir,“ eins og Ægir orðar það. Erla 

nefnir einnig mikilvægi þess að auka skilning nemenda á viðfangsefnunum: „að skilja af 

hverju hluturinn er svona en ekki hinsegin,“ vegna þess að „staðreyndanámið [og] páfa-

gaukalærdómur eins og orð, tölur og nöfn,“ gleymist fljótt.  

Langflestir kennaranna leggja áherslu á einhvers konar verklegan þátt í kennslunni 

þannig að náttúran sé með einhverju móti flutt inn í kennslustofuna og kennslan að ein-
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hverju marki flutt út fyrir veggi hennar. Þeir leggja áherslu á að nemendur fái að upp-

götva eðli efna og krafta náttúrunnar með tilraunum og einhvers konar verklegu námi; 

fái að meðhöndla sýni og sjá með eigin augum hvernig ýmsar lífverur eru gerðar. Að-

eins einn eðlisfræðikennari, Bergur, telur tilraunir ekki hafa sérstakt gildi og skilvirkara 

að kenna greinina með öðrum hætti t.d. með sýnikennslu þar sem hann gerir sjálfur ein-

faldar tilraunir uppi við kennaraborð til að útskýra nánar og leggja áherslu á það sem hann 

er að fjalla um.  

Viðmælendur telja þó ýmislegt standa í vegi fyrir því að þeir geti hagað kennslunni 

með þessum hætti. Það sem flestir nefna fyrst er samræmda prófið og þörfin fyrir að 

komast yfir ákveðið námsefni til að búa nemendur undir það. Þetta námsefni er bóka-

flokkurinn Almenn náttúruvísindi og kennurum verður tíðrætt um hversu tímafrekt sé að 

komast yfir það allt með nemendum.94 Hrefna telur það beinlínis skyldu sína gagnvart 

nemendum að vera búin að fjalla um allt það námsefni sem prófið hugsanlega reynir á 

þegar að því kemur:  

mér finnst einhvern veginn að ég geti ekki, sko, samviskunnar vegna ... ekki verið búin að 

fjalla um einhver atriði sem að hugsanlega koma á þessu prófi. Áður var maður kannski 

meira afslappaður yfir því að fjalla ekki alveg um nákvæmlega öll atriðin ef að maður fann 

að þau voru fær í að lesa út úr hlutum eða eitthvað þannig þó að nákvæmlega þessir 

þekkingarmolar væru ekki.  

Erla orðar þetta þannig að nú sé „maður negldur niður;“ nú þurfi hún að komast 

„yfir þetta efni á ákveðnum tíma og maður sigtar út frá samræmdu prófunum hverjar eru 

áherslurnar ... tekur þessa áhersluþætti og reynir að koma þeim að.“ Björk orðar þetta 

beinlínis þannig að prófin taki af henni ráðin og þvingi fram ákveðnar áherslur í inntaki 

greinarinnar: 

eins og ég segi þá er ... í rauninni með þessu samræmda prófi ... verið að reyna að þvinga 

mann til að fara dýpra í ákveðna þætti sem að maður hefði ekki gert annars heldur tekið 

fleiri þætti inn. ... undanfarin tvö ár er ég að upplifa það að ég þyrfti kannski að gera þetta 

og þetta og þetta í staðinn fyrir að sleppa hinu; ... ég er að reyna að komast yfir allt og ekki 

að láta þetta stýra mér en það gerir það óhjákvæmilega að hluta til. 

Fleiri taka í sama streng. Hafdís segist staldra stutt við hvert viðfangsefni og hefði 

viljað hafa meira svigrúm til þess að vinna lengur með hvert og eitt „en miðað við 

hversu mikið [er] af hugtökum ... [og] hversu stór viðfangsefnin eru þá finnst mér ég 

                                                 
94 Námsefnið er bókaflokkurinn Almenn náttúruvísindi sem kenndur er á unglingastiginu. Bækurnar eru: Einkenni 
lífvera (líffræði), Erfðir og þróun (líffræði), Lifandi veröld (líffræði), Kraftur og hreyfing (eðlisfræði), Orka 
(eðlisfræði) og Sól, tungl og stjörnur (jarðfræði). 
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ekki ná því; … ég er alltaf að keppast við að ná að fara yfir allt saman.“ Ægir segist hafa 

„mjög knappan tíma og rosalega mikið efni,“ sem hann þurfi að koma að: „Við erum á 

alveg ægilegum handahlaupum yfir allt þetta efni,“ bætir hann við.  

Þröstur fer að nokkru leyti aðrar leiðir en hinir viðmælendurnir. Hann segir það 

meðvitaða ákvörðun sína að skeyta hvorki um próf né inntakstöflur fyrr en á síðustu 

önninni í 10. bekk. Hann þarf að vísu, eins og aðrir, að velja og hafna úr efninu en hann 

segist gera það á eigin forsendum: 

Já, já, ég reyni bara sem minnst að hugsa um þetta ... auðvitað veit maður alveg að þetta er 

náttúrulega ókleifur hamar öll þessi upptalning í aðalnámskrá og inntakstöflum en maður 

reynir að láta það ekki stýra sér eða pirra sig of mikið. 

Í stað þess að leggja áherslu á að fara yfir námsefnið leggur Þröstur áherslu á að 

taka tíma til að fjalla um dægurspursmál og álitamál sem snerta fagið og eru ofarlega á 

baugi. Hann nefnir til dæmis virkjanamál, náttúruvernd og hvalveiðar í þessu sambandi: 

þá getur vel verið að við stoppum í bókinni í drjúgan tíma ... ef það er eitthvað sem að snýr 

að náttúru eða skilningi þeirra á náttúrunni. ... þau eru alveg orðin viðræðuhæf um þetta og 

farin að hafa skoðun á ..., mengun og hlýnun á jörðinni, virkjunarframkvæmdum og fleira . 

Þetta breytist síðan um miðjan vetur í 10. bekk og frá því í byrjun febrúar helgar 

Þröstur kennslu sína svo til eingöngu upprifjun og undirbúningi fyrir prófið. „Miðað við 

hvernig útkoman hefur verið á þessu hefur mér reynst það alveg nægur tími til þess gera 

þau stemmd fyrir, akkúrat, þessu samræmda prófi,“ segir hann. 

Þrátt fyrir þetta fylgir Þröstur, eins og aðrir, kennslubókunum enda þótt hann telji 

sig minna bundinn af þeim en flestir hinna viðmælendanna. Þröstur bendir á að það sé í 

sjálfu sér undirbúningur fyrir prófin enda sé það samið mikið til upp úr þessum bókum. 

Þannig séð fari það sjálfkrafa saman að miða kennsluna við bækurnar og að búa nem-

endur undir prófið: 

líffræðiprófið í náttúrufræðiprófinu hefur verið mjög mikið beint upp úr þessum bókum 

þannig að það hefur legið í hlutarins eðli að auðvitað hefur maður orðið að binda sig svo-

lítið við það að vera með þessar bækur. ... það væri tiltölulega erfiðara að hitta á þessar 

spurningar í samræmdu prófunum ef maður væri ekki t.d. með Einkenni lífvera sem 

kennslubók því margar spurningarnar eru nánast orðrétt upp úr henni. 

Allir kennararnir lýsa einhvers konar samspili milli kennslubókanna og inntaks-

taflna Námsmatsstofnunar í náttúrufræði þegar þeir þurfa að taka ákvarðanir um inntak 

kennslunnar og það sem nemendur eru að fást við. Notkun þessara taflna virðist vera 
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mest áberandi í aðdraganda prófsins í 10. bekk. Þær eru þá gjarnan afhentar nemendum 

og látnar stýra upprifjuninni: 

Það sem að stýrir því það eru áhersluflokkarnir [inntakstöflurnar] sem eru teknir út fyrir 

samræmdu prófin. ...Við förum alveg yfir þessa orðalista og reynum að finna hvar þetta er í 

námsbókunum, ... sem sagt reynum að fara í gegnum hann þannig að þau skilji hugtökin og 

viti hvar þau er að finna og viti nokkuð um hvað er verið að ræða [Hafdís].  

Um áramótin (í 10. bekk) byrja ég að sýna þeim próf; læt þau hafa þessar töflur sem við 

höfum fengið, sem sagt inntakstöflurnar, og byrja kannski að flokka það aðeins meira 

niður. Ég hef aðeins verið að reyna að vinna þetta nánar fyrir þau og hvar þau geta náð í 

efni og ýta þeim af stað, þeim sem ætla sér í prófið. Síðan eyði ég einhverjum kennslu-

stundum, kannski mánuði [sem skiptist milli undirgreinanna þriggja] þar sem að ég fer yfir 

einhver aðalatriði og reyni að finna spurningar og vinnu fyrir þau til að vinna í [Hrefna]. 

Hugmyndir um tilhögun náttúrufræðikennslu 

Þegar kennarar eru beðnir að lýsa dæmigerðri kennslustund byrja þeir undantekningar-

laust á að lýsa bóklegri kennslu en fara mun almennari orðum um tilhögun verklegrar 

kennslu. Í lýsingum á bóklegu kennslunni vísa flestir kennaranna til þess með ein-

hverjum hætti að áherslan á að „komast yfir“ námsefni kalli á kennslutilhögun fræðara 

og þeir nota orð eins og „fyrirlestrakennslu,“ „fyrirlestraform“ eða „einstefnukennslu“ 

til að lýsa tilhögun sinni.  

Þrátt fyrir þetta tala flestir kennararnir um mikilvægi þess að vekja áhuga nemenda 

og stuðla að alhliða árangri með fjölbreyttum kennsluháttum. „Mér finnst mjög gaman 

þegar það kemur þetta blik í augað og þessi uppgötvun á hlutunum sem að verður miklu 

síður í … svona staðreyndaupptalningu,“ segir Björk. Henni finnst einnig  

miklu skemmtilegra að kafa dýpra og gera tilraunir heldur en að festast í einhverjum stað-

reyndum í bókum. ... það bara er svo gaman að sjá í verklega þættinum hvað bekkurinn 

lifnar við og tekur þátt og það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt. ... með því að skoða 

... fugla eða svín ... maður brýtur upp kennslustundina með einhverju svona, sko, og þá fær 

maður umræður líka í gang og það er mjög skemmtilegt.  

Ægi finnst líka miður hversu lítið er hægt að nota umhverfi skólans í sambandi við 

náttúrufræðikennsluna og hversu lítið er gert af því að samþætta hana öðrum greinum, 

til dæmis samfélagsfræði: 

Hér höfum við rosalega góð tækifæri til þess að kenna um fugla og um fjörur. ... Mér finnst 

vanta áherslu á að samþætta fög eins samfélagsfræði og náttúrufræði ... skoða, hérna, um-

hverfið út frá sögunni og nýtingu á náttúruauðlindum; ... þetta allt saman vantar okkur. ... 

það eru þvílíkar upplýsingar til í þessum fögum og þá verður maður miklu frekar að vera 

að horfa á það að þau læri að leita sér upplýsinga heldur en í einhverja staðreyndaítroðslu. 



 

 152 

... vinna við að kenna þeim það á umhverfið sitt, að þau læri að meta það og læri að ganga 

vel um það ... þar finnst mér að áherslurnar eigi að liggja.  

7.1.3 Kennsluhugmyndir kennara: Íslenska  

Afstaða til Aðalnámskrár gunnskóla 1999 og samræmdra prófa í íslensku 

Almennt eru viðmælendur sáttir við efnisþætti aðalnámskrárinnar í íslensku og jafn-

vægið milli þeirra og telja alla efnisþættina mikilvæga. Efnisþættirnir koma vel heim og 

saman við hugmyndir kennaranna um hlutverk greinarinnar í menntun nemenda og 

hvers konar kunnátta í íslensku sé þeim mikilvæg. Viðmælendum ber þó saman um að 

námskráin sé of efnismikil til að unnt sé að gera öllum þáttum hennar skil á þeim fimm 

vikustundum sem íslensku eru ætlaðar á unglingastigi samkvæmt viðmiðunarstundaskrá 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 29). „Hún er nú svo óyfirstíganleg,“ segir Rannveig 

um námskrána, „þó það væri hér íslenska tvo tíma á dag þá næði maður ekki öllu.“ 

Skóli Rannveigar er reyndar eini skólinn þar sem íslenska fær einungis fimm stundir á 

viku í 8.–10. bekk (kafli 7.2.2).  

Allir kennararnir lýsa með einum eða öðrum hætti áhyggjum af stöðu íslenskunnar 

sem námsgreinar og íslenskukunnáttu nemenda. Rannveig og Ketill víkja til dæmis að 

því að nemendur sjái lítinn tilgang með sumu af því sem þeir eru að gera í náminu og 

tengi það fyrst og fremst við kröfur samræmda prófsins: 

Ég hugsa að þau sjái nú kannski ekki öll mikinn tilgang í allri málfræðinni og kannski 

ljóðalestrinum ... þau beintengi það kannski við prófið, ég er ekki viss um með ... bók-

menntirnar af því að þau vita að þau eru ekki að læra beint fyrir eitthvert próf [Rannveig].  

þetta er nú skylda ennþá og ennþá eru krakkar í 10. bekk sem hafa engan áhuga og það er 

aðaláherslan á að halda þessum greyjum í skólanum þangað til að þau eru ... búin með 10. 

árið og ef að við höfum ekki þessa ... hvað eigum við að kalla það ... grýlu, samræmdu-

prófagrýlu, þá held ég að allt of margir sjái engan tilgang í þessu [Ketill]. 

Áhyggjur kennara af málþroska og íslenskukunnáttu nemenda kristallast í umræð-

um um að nemendur lesi minna en áður, lesskilningur fari þverrandi, orðaforði minnk-

andi og málþroski sé ekki sá sem vænta má hjá nemendum á unglingastigi grunnskóla. 

Birtingarmynd þessa í skólanum er að nemendum gengur illa að takast á við suma þætti 

námsins, til dæmis að lesa bókmenntir, einkum lengri sögur, ekki síst fornsögur. Eyjólf-

ur segir að það hafi gengið „sérstaklega illa“ í vetur að lesa Gísla sögu í 9. bekk og í það 

hafi farið „geysilegur tími.“ Hann veltir því fyrir sér að hætta að reyna að lesa þessa 

sögu með nemendum og velja frekar styttri fornsögu. Helga hefur sömu sögu að segja 
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um Gísla sögu: „Þau bara skilja ekki textann,“ segir hún og henni finnst „ótrúlegur 

munur að kenna ... bókmenntir núna heldur en fyrir, hvað, sjö árum síðan.“ Helga veltir 

fyrir sér „hvað [það sé] í rauninni sem klikkar ... af hverju krakkar [eigi] svona erfitt 

með að lesa og skilja og koma frá sér á rituðu máli á unglingastigi. ... þetta er náttúru-

lega eitthvað sem að við þurfum að ... skoða.“  

Nemendur staðfesta margt af því sem fram kemur hjá kennurum þeirra. Nemendur 

Helgu tala til dæmis um það, eins og hún, hvað Gísla saga sé erfið og þeim vex í augum 

að þurfa að lesa þrjá til fjóra kafla í sögunni heima.95 „Þetta er eins og að lesa dönsku,“ 

segir einn þeirra. Þessir sömu nemendur hafa mörg orð um hvað íslenskan sé erfið, yfir-

leitt. Þetta viðhorf nemenda er reyndar alls ekki einhlítt því nemendur Rannveigar bera 

bókmenntalestri vel söguna og telja hann vera skemmtilegasta þátt námsins. Þeir hafa 

bæði lesið Gísla sögu og Grettis sögu og finnst þær báðar skemmtilegar.  

Hugmyndir um inntak íslenskukennslu 

Öllum íslenskukennurunum ber saman um mikilvægi góðrar íslenskukunnáttu og mikil-

vægi þess að íslenskukennsla í grunnskólum stuðli að henni. Þeir lýsa góðri íslensku-

kunnáttu með mismunandi orðalagi en segja má að í orðum þeirra allra felist hugmyndir 

um mikilvægi þess að nemendur læri að tjá sig í ræðu og riti, hafi góðan orðaforða, les-

skilning og almennan málskilning, kunni að lesa sér til ánægju og njóta bókmennta og 

hafi almennt jákvætt viðhorf til íslensks máls og varðveislu þess. Ásgerður talar um 

mikilvægi þess að gera nemendur að „góðum málnotendum,“ og Helga ítrekar nauðsyn 

þess að „þau eigi að vera betur læs, skrifandi og talandi, ritfær og geti ... tjáð sig og 

dregið ályktanir.“ Rannveig og Ketill leggja sérstaklega áherslu á bókmenntir. Rannveig 

segist helst vildi „kenna bókmenntir alla daga“ ef hún mætti ráða. Hún lýsir fjölbreyttari 

umfjöllun um bókmenntir en aðrir viðmælendur. Hún gefur nemendum tækifæri til að 

lesa frjálslestrarbækur án þess að gera miklar kröfur um skil, lætur nemendur glíma við 

ljóðagerð og safna lausavísum úr heimahéraði. Hún lætur nemendur einnig ráða kross-

gátur til að auka orðaforða þeirra. Ketill lýsir einnig áhuga á að auka hlut bókmennta í 

kennslunni. Hann vildi „vera með … hálfgerða leshringi þar sem að væri verið að lesa 

skemmtilegar bækur og ... ræða um skáldin og meira af kynningu krakkanna á 

ákveðnum höfundum bæði í skáldsögum og í ljóðum.“  

Veruleikinn í kennslu kennaranna er þó talsvert frábrugðinn þeirri sýn sem þeir 

lýsa. Bókmenntir skipa raunar töluverðan sess í kennslunni en margir af þeim þáttum 

                                                 
95 Kaflar sögunnar eru að meðaltali um það bil 530–550 orð hver. 
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sem kennarar telja nauðsynlega gera það hins vegar ekki. Þar eru mest áberandi þættir á 

borð við talað mál og framsögn og hlustun og áhorf sem fá lítið vægi í kennslunni fyrr 

en hugsanlega í stuttan tíma í lok 10. bekkjar þegar samræmda prófið er að baki. Skýr-

asta undantekningin frá þessu er námskeið í framsögn og leiklist sem nemendur Ketils 

sækja á haustmisseri í 10. bekk og svarar til einnar kennslustundar (af sex) á viku. Nám-

skeið þetta er í umsjón aðila utan skólans.  

Hins vegar lýsa allir kennararnir mikilli áherslu á málfræðikennslu og hjá mörgum 

þeirra lætur nærri að helmingur fastra tíma á stundaskrá fari í kennslu í málfræði og 

stafsetningu, auk valgreina í skólum Ketils og Gríms og Eyjólfs (kafli 7.2.2). Að Grími 

undanskildum (og Eyjólfi sem eingöngu kennir bókmenntir) lýsa þeir allir óánægju með 

hversu miklum tíma þeir verja til málfræðikennslunnar. Þeir segja þessa áherslu í and-

stöðu við hugmyndir sínar um inntak íslenskukennslu og telja hina miklu málfræði-

kennslu ekki skila þeim árangri sem komi nemendum best. Ásgerður orðar þetta svona:  

það er enginn tilgangur með allri þessari málfræðikennslu í grunnskólum; þau hafa ekkert 

að gera með að vita margt af þessu ... frekar málnotkun ... frekar meiri bókmenntir, meiri 

lestur og, hérna, að gera þau að góðum málnotendum en að vera að kenna þeim einhvern 

viðtengingarhátt og myndir sagna og afleiddar myndir. 

Helga tekur undir þetta og telur: „margt í henni [málfræðikennslunni] gjörsamlega 

tilgangslaust fyrir grunnskólabörn.“ Sama segir Ketill sem „myndi vilja verulega ... 

draga úr áhrifum þessa málfræðistagls.“ Hann bætir við: „Maður vildi að þetta væri 

svolítið öðruvísi að það væri hægt að leika sér meira með tungumálið ... en maður er 

svolítið bundinn á þessa samræmduprófsklafa með þetta.“  

Kennararnir telja sig engu að síður knúna til þessarar áherslu og telja sig þurfa að 

komast yfir ákveðna þætti í málfræði til að búa nemendur undir prófið: „klára mark-

miðapakkann í málfræði,“ eins og Ketill orðar það. Hann vill „í það minnsta ... ekki láta 

þau fara í próf án þess að [vera] búinn að fara í þau ... þrepamarkmið sem eru.“ Rann-

veig tekur auk þess fram að hún telji sig vera að taka mið af þörfum framhaldsskólans 

og búa nemendur undir kröfur í fyrstu áföngum þar um málfræðikunnáttu. Þar er hún 

reyndar á öndverðum meiði við Ketil sem telur málfræðina í fyrstu áföngum framhalds-

skólans nánast endurtekningu á því sem kennt er til samræmda prófsins.  

Eins og áður segir eru viðhorf Gríms að nokkru leyti undantekning frá neikvæðum 

viðhorfum í garð málfræðikennslu. Hann leggur ekki síður mikla áherslu á málfræði-

kennslu en aðrir en hann er mun sáttari við þá áherslu og rekur hana síður til prófsins. 

Grímur viðurkennir reyndar að prófið hafi stýrandi áhrif: „það er engin spurning,“ segir 
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hann. Hins vegar segist Grímur ekki myndi breyta áherslum sínum að neinu marki þótt 

prófið væri ekki til staðar:  

Já, já, ég verð nú að segja það eins og er ég vona bara að ég sé ... að vinna samkvæmt 

námskrá og ég ynni þetta á sama hátt og ég geri í dag ... að við héldum bara áfram þessari 

þéttu kennslu í þessum greinum.  

Grímur telur þó hugsanlegt að „við myndum leyfa okkur einhvern frekari bók-

menntalestur.“ 

7.1.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar um kennsluhug-

myndir kennara í náttúrufræði og íslensku á unglingastigi sem þátt tóku í rannsókninni. 

Helstu niðurstöður kaflans eru þessar:  

▪ Hjá öllum viðmælendum kemur fram skýr vitund um tilvist og mikilvægi 
prófsins allt frá upphafi unglingastigs og tengingu þess við hagsmuni nemenda 

og kennara.  

▪ Kennararnir telja að fagmennska þeirra og hæfni sé einkum metin eftir meðal-
einkunn nemenda á samræmdu prófi og ber saman um að þeir hafi algerlega 

frjálsar hendur um hvort eða hvernig þeir framfylgja Aðalnámskrá grunnskóla.  

▪ Enginn viðmælenda telur sig hafa tíma til að gera aðalnámskránni fullnægjandi 
skil og allir segjast velja og hafna úr henni á forsendum prófsins og að við það 

verði vissir þættir námskrárinnar útundan.  

▪ Flestir viðmælenda efast með einhverjum hætti um réttmæti niðurstaðna 
samræmdu prófanna í náttúrufræði og íslensku. 

▪ Afstaða viðmælenda til þess að halda samræmd próf er blönduð. Sex eru því 
hlynntir, fimm andvígir og þrír óráðnir. Óháð þessari afstöðu gagnrýna allir 

kennararnir prófin í náttúrufræði og íslensku, m.a. fyrir að endurspegla ekki 

Aðalnámskrá grunnskóla og fyrir einhæfni í gerð spurninga.  

▪ Öllum kennurum finnst mikilvægt að laga kennslu að þörfum nemenda. Fæstir 
telja það þó á sínu færi innan ríkjandi kennsluskipulags og telja að vísa verði 

nemendum í sérkennslu. Nokkrir lýsa samræmdu prófunum og undirbúningi 

þeirra sem nokkurs konar „pakka“ sem nemendur verði að laga sig að fremur en 

að hægt sé að laga hann að þeim. 
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▪ Nokkrir kennarar lýsa áhyggjum af því að geta ekki komið til móts við sterka 
námsmenn í hópi nemenda með meira krefjandi viðfangsefnum sem hæfa getu 

þeirra og áhuga.  

▪ Þeir kennarar sem lýsa skýrustum hugmyndum um námsaðlögun í blönduðum 
bekkjum telja mótsagnakennt að eiga að einstaklingsmiða nám jafnframt því að 

búa nemendur undir próf sem mælir kunnáttu í árgangabundnum markmiðum og 

þeir eru í vafa um hvorn kostinn þeir eiga að taka.  

▪ Fyrirkomulag fræðara er mest áberandi í kennslutilhögun kennara, ýmist vegna 
þess að þeir hafa kosið sér það eða telja sig knúna til þess af samræmdu próf-

unum þótt þeir hafi aðrar hugmyndir. Fjórir kennarar hafa skýrari kennslu-

hugmyndir sem þeir standa að nokkru leyti á enda þótt þeir telji sig ekki geta 

framfylgt þeim til fulls vegna aðstæðna sem samræmda prófið skapar. 

7.2 Inntak náttúrufræði- og íslenskukennslu 

Í þessum kafla er sjónum beint að inntaki virku námskrárinnar í náttúrufræði og íslensku 

í skólunum fjórum sem rannsóknin náði til. Fjallað er um ákvarðanir kennara um inntak 

virku námskrárinnar í greinunum tveimur og hvernig val kennara á markmiðum og 

efnisþáttum endurspeglast í kennslunni. Þar sem hér er um tvær ólíkar námsgreinar að 

ræða er fátt sameiginlegt þeim báðum í viðfangsefnum þessa kafla. Þess vegna er gerð 

grein fyrir hvorri grein fyrir sig. Í hvorum kafla fjallað um sömu þætti: Hvernig valið er 

og hafnað úr Aðalnámskrá grunnskóla og námsefni. 

7.2.1 Inntak virkrar námskrár í náttúrufræði  

Valið og hafnað úr Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði 

Eins og áður er komið fram (kafli 3.3) eru náttúrufræði ætlaðar þrjár vikustundir í 5.–10. 

bekk en á unglingastigi er möguleiki á bæta við þennan tíma með valstundum. Það er 

gert að einhverju marki í öllum skólunum sem rannsóknin náði til. Í skóla Hafdísar og 

Ægis er það gert með valgrein sem er ætluð þeim sem fara í náttúrufræðiprófið en öðr-

um ekki. Í hinum skólunum eru viðbótarstundir fyrir alla.  

Þrátt fyrir viðbótartíma tala flestir kennaranna um að sig skorti tíma til að sinna 

öllum inntaksþáttum aðalnámskrárinnar. Þeir bregðast einkum við þessum tímaskorti 

með málamiðlunum þar sem þeir velja og hafna úr inntaksþáttum námskrárinnar; sneiða 

hjá tímafrekum viðfangsefnum, sem námskráin gerir ráð fyrir, og fara hraðar yfir náms-

efni en þeim finnst æskilegt. „Maður kæmist aldrei yfir það allt saman, nema bara … að 
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skammta sér úr efninu það sem að maður ætlar að leggja áherslu á,“ segir Þröstur. Mála-

miðlanir viðmælenda virðast leiða til misvægis milli umfjöllunar um inntaksþætti aðal-

námskrárinnar og fer lítið fyrir sumum þeirra. Það sem viðmælendum verður tíðræddast 

um að víki til hliðar eru verkleg viðfangsefni af ýmsu tagi svo sem tilraunir í eðlisfræði 

og vinna í líffræði þar sem nemendur eru í beinni snertingu við hluti úr náttúrunni. Loks 

ber litla umfjöllun um líkama mannsins og kynfræðslu á unglingastiginu á góma í þessu 

sambandi.  

Af þeim 18 kennslustundum sem ég heimsótti í 8.–10. bekk fór verkleg kennsla 

fram í einni. Í annarri til viðbótar sýndi kennari nemendum sýni með ræktuðum bakter-

íum til að skýra fyrir nemendum verkefni sem þeir voru að vinna og glæða athygli 

þeirra en hún var farin að dvína eftir langa kynningu kennarans. Þetta segir að sjálf-

sögðu ekkert um hlutfall verklegrar kennslu í 8.–10. bekk enda úrtak kennslustundanna 

ekki tekið með það fyrir augum.  

Erla og Hrefna leggja báðar mikið upp úr tilraunum í eðlisfræðikennslunni en hafa 

fækkað þeim töluvert. Ástæðan er, að þeirra sögn, fyrst og fremst tímaskortur sem stafar 

af áherslu þeirra á að komast yfir kennslubækur:  

Ég náttúrulega fækkaði tilraunum þó nokkuð mikið. Mér finnst reyndar tilraunirnar skipta 

mjög miklu máli þannig að ég hef reynt að halda í þær en þegar ég er ekki með nema tvo 

tíma á viku þá bara gengur það ekki upp að eyða einum tíma í það að útskýra tilraunina og 

næsta tíma í það að framkvæma hana það er svo tilgangslaust [Erla]. 

Erla segir einnig að vegna tímaskorts hafi lagst niður árleg heimsókn í nærliggjandi 

raforkuver og er það eina dæmið sem eðlisfræðikennari nefnir um vettvangsferðir út 

fyrir skólann sem tengjast eðlisfræðikennslu. Hrefna giskar á að þrátt fyrir samdrátt í 

verklegum þáttum námsins noti hún enn um 30% kennslutímans í einhvers konar 

verklega vinnu. Hún er reyndar eini kennarinn sem kennir alla þætti náttúrufræðinnar og 

af viðtalinu við hana er ekki ljóst hvort þetta hlutfall á við bæði í eðlisfræði og líffræði. 

Hrefnu finnst erfiðara nú en áður að finna tíma til að sinna þeirri verklegu kennslu sem 

hún vill hafa og hún kveðst hafa dregið úr henni til að hafa meiri tíma til að vinna með 

kennslubækurnar:  

Mér finnst ég hafa minnkað verklega þætti … mér finnst ég oftar vera í þessu fyrirlestrar-

formi að reyna að troða – koma efninu að þeim. Já, mér finnst fara meiri tími í það, mér 

finnst ég uppteknari sjálf einhvern veginn af því. 

Björk heldur einnig í talsvert af verklegri kennslu og giskar, eins og Hrefna, á að 

það séu um 30% kennslunnar á unglingastiginu og meira á miðstiginu. Björk bendir á að 
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samræmda prófið kalli á að „maður [verði] óhjákvæmilega að vinna meira með stað-

reyndir og hugtök.“ Hún telur það að vísu eðlilegan hluta af kennslu en telur engu að 

síður að prófið kalli á meiri áherslu á viðfangsefni af þessu tagi en hún kysi sjálf og að 

það verði á kostnað verklegu kennslunnar. Hún segir enn fremur að tilhneigingin til að 

vinna með staðreyndir og hugtök á kostnað verklegu kennslunnar vaxi eftir því sem nær 

dregur prófunum.  

Flestir nemendahóparnir sem rætt var við gera töluvert minna úr verklegum þætti 

kennslunnar en kennarar þeirra: „Nei, við erum ekki búin að gera mikið,“ segja 9. bekk-

ingar í einum skólanna, „hann er með sýnikennslu svolítið.“ Annar hópur í sama skóla 

tekur undir þetta: „Það er eiginlega bara kennarinn sem gerir tilraunir … [við] fáum bara 

að sjá … höfum aldrei gert neitt.“  

Í öðrum skóla segja hópar 9. og 10. bekkinga eftirfarandi: 

- Nei, við fáum ekki að gera þær [tilraunir] lengur. Það voru einhverjir hálfvitar þarna í 8. 

bekk, þeir kveiktu í skeið og einhverju svona drasli og okkur hefur ekki verið treyst 

síðan 

- Við fengum að gera þegar við vorum í 8. bekk og vorum í eðlisfræði, fengum að gera 

nokkrar tilraunir=96 

- =höfum fengið að gera svona fjórar tilraunir 

- Svo fengum við reyndar að kryfja fisk einhvern tíma, það var í 9. bekk  

- En svo komumst við að því að hann var úldinn. En við höfum ekkert verið að gera 

mikið af tilraunum=  

- =höfum fengið að sjóða vatn – það er mjög gaman, eða þannig 

- Við þurftum að skrifa þriggja blaðsíðna ritgerð um hvernig maður sýður vatn og hvað 

gerist [10. bekkur]. 

 

- Nei, eiginlega ekki, ekki neitt 

- Ég man ekki eftir neinu 

- Fórum einu sinni í göngutúr, skoða kanínur, leita að kanínum. 

- Við erum bara hér, sko, að fara yfir verkefni og lesa [9. bekkur]. 

 

- Við höfum gert það einu sinni og þá= 

- =fórum einu sinni í fjöru og söfnuðum einhverjum þara og=  

                                                 
96 = er notað til að tákna að samfellu í tali tveggja nemenda þar sem einn tekur orðið af öðrum og heldur áfram með 
sömu segðina.  
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- =við fórum í byrjun ársins og við söfnuðum sveppum en það var svo mikið myrkur að 

við sáum ekki neitt= 

- =söfnuðum líka sveppum, týndum sveppi og skoðuðum þá í smásjá [9. bekkur]. 

 

- Nei, við erum ekkert með það 

- Það er ekki neitt í þessari bók  

- Hún sagði, sko, þegar hún byrjaði að kenna eftir að hún var búin að vera í 

fæðingarorlofi ... að fyrst að við vorum svo lítið búin að vera í eðlisfræði áður en að hún 

kom aftur ... að við hefðum ekki tíma til þess að taka mikið af tilraunum [9. bekkur]. 

Að mati flestra kennaranna miða ákvarðanir þeirra um inntak virku námskrárinnar í 

náttúrufræði fyrst og fremst að því að nemendur öðlist það sem Aðalnámskrá grunn-

skóla 1999 kallar breiðan þekkingargrunn og skilning og vald á mikilvægum hugtökum 

innan helstu sviða náttúrufræðinnar. Á hinn bóginn ber kennurunum saman um að efnis-

þátturinn Um vinnubrögð og færni í námskránni fái í heild takmarkað rými í kennslunni 

enda reyni lítið á hann á samræmda prófinu. Erla, sem þó telur sig „dekka námskrána að 

mestu leyti“ þegar hún lítur yfir unglingastigið í heild, segir samt að sig skorti tíma til 

að uppfylla markmið námskrárinnar um verklega kennslu, rökhugsun, tjáningu og 

lausnaleit.  

Kennurunum ber enn fremur saman um meira þyrfti að fjalla um viðhorf til um-

hverfis, náttúru og vísinda og að í kennslunni ætti að leggja meiri áherslu á umhverfis-

mennt, vistfræði, náttúruvernd og auðlindir. Í því ætti að felast meiri tenging viðfangs-

efna við „markmið og viðfangsefni sem hafa nærtæka þýðingu fyrir nemandann og vísa 

til fjölbreytni og samhengis innan íslensks lífríkis og íslenskrar náttúru“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999c, bls. 10). „Ég held,“ segir Þröstur, að  

þetta skipti svo miklu máli ... við erum náttúrulega með þetta gríðarlega mikilvægi fisk-

veiðanna, og vatnsföllin líka kannski númer tvö og svo er kannski hreinn túrismi númer 

þrjú sem hefur vaxið ótrúlega og er alltaf að verða meiri og meiri. Það aukast náttúrulega 

líkurnar á því að eitthvert þeirra komi til með að vinna við þá greinina eða hafi á einhvern 

hátt aðkomu að henni. Svo náttúrulega þessi hefðbundni landbúnaður sem að þau eru 

náttúrulega öll meira og minna nátengd. 

Björk er hugleiknust umfjöllun um mannslíkamann, kynfræðslu og eigið heilbrigði 

af þeim efnisþáttum sem hún telur verða útundan á unglingastigi. Þetta svið námskrár-

innar er lítið á dagskrá á unglingastiginu og þar með viðfangsefni sem miða að því að 

nemendur „þroski með sér lífssýn sem byggist á sjálfsskoðun og skilningi á heilbrigði 
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eigin líkama og eigin ábyrgð innan samfélagsins,“ svo aftur sé vitnað beint í lokamark-

mið náttúrufræði (Menntamálaráðuneytið, 1999c, bls. 15). Þetta efni er á dagskrá í 6. 

bekk en Björk telur það ófullnægjandi enda séu nemendur á unglingastigi móttækilegir 

fyrir aðra hluti í þessum efnum. Það sem kemur í veg fyrir að Björk sinni þessum náms-

þætti eins og hún vildi er að undirbúningur undir samræmda prófið kallar á að tíminn sé 

notaður til annars. Björk telur að áhersluatriðin í prófinu hafi áhrif á kennsluna og yfir-

ferðina; þar sem prófið og námsbækurnar greini á við Aðalnámskrá grunnskóla víki 

námskráin:  

Nei það er ekkert ... spurt um mannslíkamann. Það er bara spurt um frumur og starfsemi 

frumna og allt þetta... Mannslíkaminn er bara svo gríðarlega skemmtilegt og áþreifanlegt 

[efni] og þetta eru þau sjálf sem er verið að fjalla um ... og þau eru gríðarlega móttækileg 

fyrir því læra um eitthvað sem að snertir [þau sjálf] en því miður ... það hefur endað með að 

sá tími sem ég hef fengið í mannslíkamann er voða lítill.  

Að mati Bjarkar þrengir þetta námskrána og skerðir möguleika kennarans til að 

gera náttúrufræðina að því fjölbreytta og áhugaverða fagi sem hún vill að greinin sé. 

Björk segist reyndar „þrjóskast við“ og gefa sér tíma til að fjalla um þennan námsþátt 

þótt það verði á kostnað þess að þurfa að fara hraðar en hún vildi yfir aðra þætti.  

Námsefni 

Námsefnið sem notað er til að miðla inntaki virku námskrárinnar er fyrst og fremst 

bókaflokkurinn Almenn náttúruvísindi. Þessum bókum virðist mjög nákvæmlega fylgt 

og undantekningarlaust lýsa kennararnir þeim sem undirstöðu kennslunnar og þess sem 

nemendur eiga fyrst og fremst að læra að læra. Þröstur segir til dæmis að hjá sér sé 

„dæmigerðasta kennslan ... eitthvert bóknám“. Hafdís segist einnig kenna „rosalega 

mikið eftir bókinni.“ Hún reynir að fara yfir meginatriðin í efni hvers kafla „í fljótu 

bragði,“ fara síðan yfir upprifjunarspurningar kaflans og láta nemendur gera verkefnin 

sem fylgja. Flestir hinna kennaranna nota kennslubækurnar á hliðstæðan hátt.  

Vettvangsathuganir styrkja þessa mynd af mikilvægi kennslubókanna. Af 18 

kennslustundum í 8.–10. bekk sem heimsóttar voru í rannsókninni voru 15 helgaðar 

kennslubókunum fyrst og fremst með kynningum frá töflu úr efni kafla, verkefnum úr 

köflum eða kaflaprófum. Í einum tíma sýndi kennarinn myndband um stjörnufræði, í 

öðrum tíma kynntu nemendur ritgerðir sem þeir voru að ljúka við og í þriðja tímanum 

var unnið með smásjársýni í líffræði. Í tveimur síðast nefndu kennslustundunum komu 

kennslubækurnar einnig við sögu þótt þær væru ekki í aðalhlutverki. Þetta segir í sjálfu 

sér ekki mikið eitt og sér en styður lýsingar kennara.  
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Nemendur staðfesta í stórum dráttum mikið vægi kennslubókanna enda þótt með 

öðru orðalagi sé: „Sumir tímarnir fara í það að fara yfir verkefnin ... fyrst eigum við að 

tala bara um það sem er í kaflanum og síðan fer næsti tími í það þegar við erum búin að 

svara spurningunum,“ segir einn hópur 10. bekkinga. Annar hópur hefur þetta að segja: 

- Það er svona við komum inn í stofu ... og svo segir hún uppi á töflu að við séum t.d. að 

fara að byrja á 5. kafla og við eigum að lesa hann núna (og svo próf í næsta tíma skýtur 

annar inn í) og svo eigum við að gera upprifjunina úr kaflanum og einhver verkefni ... 

og svo förum við í próf 

- Svo þurfum við að skila verkefnum ef við þurfum ekki í próf. Það skiptist svona milli 

[ýmist próf eða verkefnaskil á eftir köflunum] 

- Svo skilum við öllum verkefnunum sem við gerðum ... og svo fáum við einhver ... 

svona blöð úr kaflanum 

- En stundum fáum við samt svona glærur, svona aðalatriðin úr kaflanum.   

Hópur 9. bekkinga hefur þetta að segja:  

- Við vorum að lesa og gera verkefni= 

- =fara í kaflana 

- Hann sagði okkur oft, sko, bara að setjast niður og lesa kaflana bara fyrir okkur sjálf, 

sko. 

Fyrir kemur að kennarar stofna til nokkurs konar skulda við kennslubækurnar með 

því að víkja frá þeim í 8. og 9. bekk en þurfa að gjalda fyrir það með því að lenda í 

tímahraki við yfirferð þegar samræmdu prófin nálgast. Dæmi um þetta má sjá í vett-

vangsnótum frá heimsókn í kennslustund til Bjarkar: 

Björk byrjar að fara yfir efni kaflans frá töflu. Hefur aðalatriði á glærum sem nemendur 

eiga að skrifa hjá sér jafnóðum og hún ræðir um efnið. Eftir rúmlega 20 mínútna kynningu 

dreifir hún verkefni til nemenda með mynd þar sem þeir eiga að flokka lífverur. Gefur 

mjög stuttan tíma og byrjar að fara yfir verkefnið frá töflu áður en nemendur hafa haft 

nógan tíma til að ljúka því. Dreifir því næst glæruafritum með efnisatriðum um veirur og 

byrjar að fara yfir þetta efni frá töflu. Yfirferðin er mjög hröð og kennarinn ræðir að fyrra 

bragði að þetta séu síðustu tímarnir með öllum bekknum og að hún sé að þjappa saman 

miklu efni sem þarf að komast yfir fyrir prófið.  

Björk útskýrir fyrir mér að þessi tími hafi ekki verið dæmigerður vegna þess að 

„hann var eiginlega síðasti tíminn fyrir samræmdu og við þurftum að klára ákveðið efni 

og yfirferðin var mjög hröð og þurr.“ Efninu var í raun og veru sleppt í 8. bekk til að fá 

meira rými fyrir umfjöllun um dýraríkið og þess vegna lá svona mikið á að komast yfir 

þetta efni nú vegna þess að það er talið mikilvægt fyrir prófið. 
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Svipuðum aðstæðum er lýst í vettvangsnótum úr kennslustund hjá Hafdísi rétt fyrir 

samræmda prófið: 

Hafdís dreifir ljósrituðum blöðum með glósum til upprifjunar í efnafræði (lotukerfið) og 

líffræði. Bendir nemendum á að fara með efnafræðiblaðið til efnafræðikennarans ef þeir 

skilja ekki. Byrjar því næst að fara yfir glósublaðið í líffræði og hefur það á glæru upp á 

töflu. Les beint upp af glósublaðinu. Það á við ákveðinn kafla í líffræðibókinni sem verið er 

að fara yfir í fyrsta skipti að því er virðist. Yfirferðin er mjög hröð og Hafdís hefur orð á að 

óþægilegt sé að þurfa að fara yfir kafla á þennan hátt án þess að nemendur hafi lesið hann 

heima. 

Flestir kennararnir nota myndbönd að einhverju marki. Brynjar, Hafdís og Ægir 

gera það stöku sinnum, Hrefna segist nota myndbönd nokkuð og Þröstur og Björk oft. 

Þeir kennarar sem á annað borð gera grein fyrir notkun sinni á myndböndum virðast 

nota þau í svipuðum tilgangi og kennslubókina – til að miðla efni sem nemendur eiga að 

muna eða læra. Oft búa þeir til verkefni úr myndböndunum sem miða að þessu: 

Svo horfum við á myndband, oft ... og þá yfirleitt er ég búin að búa til verkefni upp úr 

myndbandinu þar sem þau fylgjast með og er hamrað á þessum staðreyndum aftur og aftur 

og aftur [Björk]. 

Og svo einstöku sinnum er ég líka með, sko, myndbandsverkefni eða sem sagt að horfa á 

myndband og gera verkefni úr myndbandinu í tengslum við það [Erla]. 

Sams konar notkun má sjá í vettvangsnótum frá heimsókn í kennslustund til 

Hrefnu: 

Fyrri hluti tímans fer í að sýna myndband um reikistjörnur. Nokkrum sinnum gerir Hrefna 

hlé á sýningunni til að nemendur geti skrifað hjá sér upplýsingar úr myndbandinu á verk-

efnablöð sem hún hefur útbúið. Það sem nemendur skrifa eru staðreyndir um reiki-

stjörnurnar sem fram koma í myndbandinu (upplýsingar um stærð, gerð, fylgihnetti, könn-

un stjarnanna o.s.frv.) Hrefna gefur nemendum upp allar þessar upplýsingar þannig að þeir 

þurfa í raun og veru ekkert fyrir því að hafa að afla þeirra.  

Hjá fjórum kennaranna gera nemendur heimildaritgerð, yfirleitt sem afmarkað 

verkefni einu sinni á vetri. Nemendur velja sér þá sjálfir efni sem þeir hafa áhuga á og fá 

leiðbeiningar um hvar og hvernig þeir geta aflað sér heimilda, hvernig á að vinna úr 

þeim og skrá þær. Yfirleitt er hluti þessara heimilda sóttur á vef. Björk er sá viðmælenda 

sem kemst næst því að gera slíka heimildavinnu að föstum lið sem er reglulega fléttað 

saman við kennsluna. Hún byrjar strax í 5. bekk að nota lífverusafn þar sem nemendur 

mega velja sér lífveru til að fjalla um og sækja sér efni í bækur sem liggja frammi í 

stofunni. Í 8. bekk hefur Björk vísindahorn þar sem nemendur skila verkefni einu sinni í 
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mánuði. Þeir gera einnig ritgerðir um fugla að eigin vali. Í 9. og 10. bekk eru verkefnin 

stærri og afmarkaðri en þar hafa nemendur Bjarkar gert ritgerð, til dæmis í stjörnufræði, 

sem þeir þurfa síðan að kynna með glærusýningu.  

Þegar frá er talin efnisleit á vefnum í sambandi við heimildaritgerðir virðist notkun 

upplýsingatækni hverfandi á unglingastigi. Enginn kennari nefnir aðra notkun vefsins í 

viðtölum og eina dæmið um hana úr vettvangsathugunum er úr kennslustund hjá Þresti í 

7. bekk þar sem unnið var með fræðsluvefinn Fjaran og hafið.97  

Eitt af því sem einkennir síðasta sprettinn fyrir prófið, sem venjulega hefst upp úr 

áramótum í 10. bekk, er að fyrri samræmd próf eru notuð sem námsefni og verkefni 

fyrir nemendur. Prófin eru þá notuð ásamt inntakstöflum Námsmatsstofnunar til að fiska 

út þá þætti sem líklegast er talið að „komi á samræmda prófinu“ og síðan er upprifjunin 

miðuð við þessa þætti: 

Um áramótin byrja ég að sýna þeim próf, læt þau hafa þessar töflur sem að við höfum 

fengið, sem sagt inntakstöflurnar, og byrja kannski að flokka það aðeins meira niður. Ég 

hef aðeins verið að reyna að vinna þetta nánar fyrir þau og hvar þau geta náð í efni og ýta 

þeim af stað, þeim sem ætla sér í prófið ... . Síðan eyði ég einhverjum kennslustundum, 

kannski mánuði, þar sem að ég fer yfir einhver aðalatriði og reyni síðan að finna spurningar 

og vinnu fyrir þau til að vinna í [Hrefna].  

Á þessum tíma eru einnig dæmi um að kennarar búi til upprifjunarverkefni úr 

námsefninu þar sem sjálft form verkefnanna er sniðið að algengu formi spurninga á 

samræmda prófinu. Tilgangurinn virðist vera að þjálfa nemendur í að leysa verkefni á 

borð við þau sem vænta má á prófinu og venja þá við prófformið. 

7.2.2 Inntak virkrar námskrár í íslensku á unglingastigi 

Eins og áður er komið fram (kafli 3.3) eru íslensku ætlaðar fimm vikustundir í 5.–10. 

bekk en á unglingastigi er möguleiki á bæta við þennan tíma með valstundum. Það er 

gert að einhverju marki í þremur skólanna sem rannsóknin náði til, en mismikið þó. Í 

skóla Rannveigar fær íslenskan einungis bundnu stundirnar fimm á viku í 8.–10. bekk. Í 

hinum skólunum fær íslenskan sex tíma á viku á stundaskrá. Í skólum Ketils og Gríms 

og Eyjólfs eru að auki valgreinar í íslensku, ætlaðar nemendum sem gengur illa að ná 

tökum á málfræði. Í skóla Gríms og Eyjólfs er auk þess valgrein sem ætluð er sem 

ítarefni fyrir nemendur sem standa vel í íslensku.   

                                                 
97 Myndbandið er samstarfsverkefni Hafrannsóknastofnunar og Námsgagnastofnunar. Slóðin er: 
http://www.hafro.is/undir.php?ID=24&REF=3. 
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Þrátt fyrir viðbótartíma tekst kennurum ekki að gera námskránni skil. „Það nátt-

úrulega, maður gerir það ekkert, sko, þetta er bara svolítið að velja og hafna,“ segir 

Helga. Og jafnvel Ketill, Eyjólfur og Grímur, sem mestan tíma hafa til umráða, viður-

kenna að þeir sinni ekki öllum þáttum íslenskunnar eins og þeim ber samkvæmt 

Aðalnámskrá.  

Í virku námskránni í íslensku eru þrír efnisþættir mest áberandi: málfræði, bók-

menntir og ritun. Þetta eru þeir þættir sem fá merkta tíma á stundaskrá hjá þeim kenn-

urum sem á annað borð gera slík skil milli þeirra. Innbyrðis vægi þessara efnisþátta í 

kennslunni virðist taka mið af vægi þeirra á samræmda prófinu. Þannig er það til dæmis 

hjá Katli: „Sko, tímarnir, eins og þú sérð, eru svolítið kannski miðað[ir] hlutfallslega við 

bara prófið. ... Þetta hafa verið 2 tímar af 6 sem sagt [í málfræði] ... og bókmenntir og 

lesskilningur 2 af 6. Hinir 2 hafa skipst í ljóð og stafsetningu,“ segir Ketill. 

Svipað vægi efnisþátta má sjá hjá Rannveigu, Eyjólfi og Grími. Rannveig hefur tvo 

bókmenntatíma í viku á stundaskrá og skiptir hinum þremur milli málfræði og ritunar 

þótt skilin þar á milli séu að einhverju leyti fljótandi. Að meðaltali telur hún þó að 

málfræðin fái tvo tíma og ritun einn. Sá tími er þó að nokkru leyti helgaður stafsetningu 

sem að auki teygir sig eitthvað inn í bæði bókmennta- og málfræðitíma. Grímur og 

Eyjólfur skipta með sér íslenskukennslunni í grófum dráttum þannig að Grímur kennir 

þrjár vikustundir í málfræði og stafsetningu en Eyjólfur kennir aðrar þrjár sem merktar eru 

bókmenntum. Inn í þær fléttast verkefni í lesskilningi og hlustun, einkum í 10. bekk.  

Auður, Ásgerður og Helga gera minna af því að merkja tíma á stundaskrá efnis-

sviðum íslenskunnar en leggja þrátt fyrir það svipaða áherslu á málfræði og aðrir. Ás-

gerður segir:   

[Ég] hugsa að hún [málfræðin] kalli [á] alla vega 50% af kennslunni ... og svo bara fer 

ekkert svo mikill tími í annað, skilurðu, ... í stafsetningarkennslu fer eiginlega ekki neitt, 

meiri tími hefur farið í ritun heldur en oft áður ... við höfum verið léleg í ritunarkennslu hér 

... þannig að það hefur ekki farið mikill tími í það heldur, ... púðrið hefur farið í bókmenntir 

og málfræði.  

Helga, sem kennir einkum í 9. bekk, fer varlega í að giska á hlutföll en telur samt 

að þegar horft er á unglingastigið í heild sé málfræðin „það sem á endanum fer mestur 

tími í.“ Hún segist samt vona að það nái ekki helmingi tímans. Allar leggja þær Auður, 

Helga og Ásgerður lítið upp úr því að kenna stafsetningu sem sérstaka grein en leggja 

þess í stað áherslu að kenna hana í samhengi við ritun. Ásgerður segist þó hafa aukið 
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áherslu á beina stafsetningarkennslu og rekur það einkum til áhrifa frá námsefninu sem 

hún notar nú.  

Sá mikli tími sem málfræðikennslan útheimtir skýrist þó ekki einvörðungu af vægi 

málfræði á prófinu heldur líka af því hversu tímafrek þessi kennsla er, hversu erfitt mál-

fræðinámið reynist nemendum og hversu illa málfræðikunnáttan situr í þeim. „Já, en 

hún er bara svo erfið,“ segir Ásgerður um málfræðina,“ að það fer miklu meira en 35% 

af tíma kennarans til að undirbúa þau undir þetta.“ Helgu finnst hún „vera hjakkandi í 

sama farinu stundum dögum og vikum saman,“ án þess að sjá mikinn árangur. „Það er 

bara eins og ég sé að tala hebresku,“ segir hún. Nemendur staðfesta, fyrir sitt leyti, 

áherslu kennara sinna á málfræði. Þegar þeir eru spurðir um hvaða viðfangsefni séu 

fyrirferðarmest í kennslunni eða hvað þeir eigi helst að leggja áherslu á til að búa sig 

undir íslenskuprófið svara þeir yfirleitt einum rómi að það sé málfræði.  

Bókmenntir virðast ná bæði yfir efnisþættina lestur og bókmenntir í Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999. Í öllum skólunum eru sérstakir bókmenntatímar á stundaskrá. Þeim er 

einkum varið til að fara yfir bókmenntatexta: fornsögur, nútímaskáldsögur og styttri 

texta, t.d. í Mályrkju. Einnig eru lesin ljóð. Í lausamálsbókmenntum er fjallað um efni 

sagnanna, persónur og orðskýringar. Einnig virðist lögð töluverð áhersla á bókmennta-

greiningu svo sem frásagnaraðferð, umhverfi og persónusköpun. Innihald skriflegra 

verkefna er gjarnan spurningar um efni hvers kafla, atvik, tilteknar persónur, orðatiltæki, 

orðskýringar og atriði sem varða bókmenntagreiningu.  

Í ljóðakennslu leggja kennarar greinilega mikið upp úr því að nemendur læri skil á 

hugtökum sem tengjast bragfræði, myndmáli, byggingu, formi og stíl enda eru slík hug-

tök meðal þess sem spurt er um í ljóðaþætti samræmda prófsins. Eyjólfur segist til dæm-

is leggja „mikla áherslu á að þau þekki reglur um stuðlasetningu og [fara] rækilega, ... í 

persónugervingu, viðlíkingu, myndhverfingu, endurtekningar og andstæður.“ Í aðdrag-

anda samræmdu prófanna segist hann gera mikið af því láta nemendur lesa ljóð yfir og 

„reyna að finna einhver atriði og segja fyrst hvort þetta er hefðbundið eða ekki merkja 

við stuðla og höfuðstafi eða finna myndmálið.“  

Svipuð áhersla á bragfræði, ljóðmál og byggingu kemur fram bæði hjá Grími, Katli 

og Rannveigu. Í kennslustund sem ég sit hjá Rannveigu leggur hún til dæmis mikla 

áherslu á að nemendur læri skilgreiningar á bragfræðilegum hugtökum, s.s. um stuðla 

og höfuðstafi, áherslur, kveður og rím og bragfræðilegar reglur sem hefðbundin vísna-

gerð lýtur. Ketill nefnir „bragfræði og svona ljóðmálið“ sem meginþættina í umfjöllun 

sinni um ljóð með nemendum.  
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Grímur nefnir ljóðaspurningar á samræmda prófinu sem dæmi um stýringu prófsins 

og telur að vegna prófsins dvelji hann meira við staðreyndir og hugtök í ljóða-

kennslunni, til dæmis í bragfræði. 

Ég er ekki í vafa um það að maður dvelur býsna lengi við ... núna í ljóðakennslunni, sko, 

eftir að það er farið að spyrja með krossaspurningum í ljóðunum, þá dvelur maður ansi 

lengi við þessi atriði sem að er verið að spyrja um eins og stuðlasetningu og kvenrím og 

karlrím og allt þetta. Það er engin spurning að ... þetta stýrir okkur verulega, ... við viljum 

ekki að krakkarnir sitji með spurningarmerki á prófdegi.  

Flestir viðmælenda segjast leggja áherslu á lesskilning enda hafi vægi hans farið 

vaxandi á samræmda prófinu. Þeir fimm kennarar sem fylltu út töflu um vægi efnisþátta 

námskrárinnar segja allir að lestur sé frekar mikill hluti af viðfangsefnum nemenda 

(fylgiskjal 6). Í viðtölunum kemur fram að kennararnir tengja lestur fyrst og fremst við 

bókmenntalestur. Rannveig segist til dæmis leggja áherslu á að nemendur lesi sér til 

ánægju og notar til þess frjálsan lestur þar sem: „markmiðið ... er í raun og veru ekkert 

annað að leyfa þeim og láta þau lesa [en] ekki gera endilega kröfur á að þau skili inn 

einhverjum verkefnum.“ Helga lætur nemendur einnig lesa valbækur en ólíkt Rannveigu 

lætur hún skila bókmenntagreiningu um þær, ýmist munnlega eða skriflega. Ásgerður er 

eini kennarinn sem ekki lætur nemendur lesa skáldsögur eða fornsögu en notar eingöngu 

styttri texta úr Mályrkju. Þetta er reyndar tilraun sem kom til af tímaskorti vegna verk-

falls grunnskólakennara á haustmisseri veturinn sem viðtölin voru tekin. Ásgerður segist 

afar sátt við árangurinn af þessari tilraun og segir um reynsluna af henni:  

með þessu að þau þurfa að lesa stuttar sögur, að þá finnst mér í raun og veru hafa orðið 

meiri áhersla á lestur heldur en að mig grunaði. Ég var svolítið hrædd við að ég væri að láta 

þau lesa minna, sko, af því að ég var ekki að láta þau lesa einhver heilu bókmenntaverkin 

... en það kemur eiginlega bara þannig út að þau lesa ekki minna held ég ... þau lesa stuttar 

sögur, þau lesa ljóð þannig að það er svolítið [stór] þáttur. 

Það sem íslenskukennararnir segja um lestur á fyrst og fremst við bókmenntalestur 

en ekki við beina þjálfun eða kennslu í lesskilningi. Eyjólfur er eini íslenskukennarinn 

sem nefnir sérstök verkefni sem varða lesskilning og tengir þau við kröfur frá sam-

ræmda prófinu:  

af því að ... lesskilningurinn er partur af samræmda prófinu að þá höfum við útbúið svona 

verkefni, svona til [dæmis] að ... einhver blaðagrein er tekin og þau eru látin lesa hana og 

síðan eru svona einhverjar krossaspurningar ... eða rétt og rangt spurningar, það kemur til 

sérstaklega þegar líður að prófum.  
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Allir viðmælendur nefna ritun sem þátt í kennslu sinni og hafa, sumir hverjir, sér-

staka ritunartíma á stundaskrá. Tveir þeirra fimm sem fylltu út töflu um vægi viðfangs-

efna nemenda segja að vægi ritunar sé nokkuð mikið og þrír telja það nokkuð (fylgiskjal 

6). Ketill og Rannveig eru meðal þeirra sem hafa sérstaka ritunartíma á stundaskrá en 

bæði tala ýmist um hann sem stafsetningar- eða ritunartíma. Ketill segist einnig þjálfa 

ritun í bókmenntatímunum með því að láta nemendur gera ritunarverkefni út frá þeim 

sögum sem þeir eru að lesa og „stíla inn á að hvert verkefni sé svona ca lengdin á 

þessum verkefnum í samræmda prófinu, 200 orð eða svo.“  

Rannveig segir þetta um sína tíma: „og ritunin ... þá er ég með stafsetninguna inni í 

því ég klíp hana nú dálítið af þessum tímum ... svo ... klíp ég líka af hérna bókmennta-

tímunum í stafsetningu.“ Rannveig lýsir því fremur óljóst í viðtalinu í hverju ritunar-

kennsla hennar sé fólgin en nefnir ritgerðir um bækur sem nemendur velja sér og nem-

endur hennar í 9. bekk nefna endursagnir eftir upplestri.  

Nemendur Eyjólfs og Gríms gera sín ritunarverkefni að mestu leyti heima. Þau eru 

einkum álitsgerðir um ýmislegt í daglegu lífi: „við getum nefnt bílaumferð, hundahald, 

hvalveiðar [og] eitthvað svona,“ segir Grímur. Í 10. bekk færist þessi ritun að einhverju 

leyti inn í tímana en hvorki Grímur né Eyjólfur telja að ritun sé nægilega vel sinnt: „Já, 

það held ég … það er kannski lögð of lítil áhersla á þetta … maður er örugglega að van-

rækja tal og ritun og þess háttar, ósjálfrátt gerir maður það,“ segir Grímur. Eyjólfur tekur 

undir þetta sjónarmið og segir um ritunarþáttinn: „Nei, ég hef ekki sinnt því nógu vel, 

satt að segja, ... það er [í] allt of föstum skorðum, svona ritun það sem að þau eru að 

semja upp úr sjálfum sér eða t.d. gera úrdrætti.“ Bæði Grímur, Eyjólfur og Helga gera 

að umtalsefni hversu tímafrekt sé fyrir kennara að fara yfir ritunarverkefni nemenda og 

Helga telur það vera eitt af því sem veldur of lítilli áherslu á þennan þátt.  

Þrátt fyrir ritunartíma á stundaskrá og ýmiss konar ritunarverkefni nemenda lýsa 

kennarar ekki eiginlegri ritunarkennslu. Ketill er sá eini sem nefnir að hann leiðbeini 

nemendum um „inngang og meginmál, niðurlag, efnisgreinar og greinaskil“ í tengslum 

við ritunarverkefni í bókmenntum. Að öðru leyti virðist lýsing Eyjólfs á ritun sem því 

„sem að þau eru að semja upp úr sjálfum sér eða t.d. gera úrdrætti,“ komast nokkuð 

nærri hinni dæmigerðu ritunarþjálfun sem íslenskukennararnir lýsa. 

Íslenskukennararnir voru einnig spurðir hvernig þeir þjálfuðu nemendur í að vinna 

með heimildir og skrifa heimildaritgerðir. Allir viðmælendurnir fimm, sem fylltu út 

töflu um vægi ýmissa viðfangsefna nemenda, telja að vægi þess að læra vinnubrögð, t.d. 

heimildaleit, sé nokkuð (fylgiskjal 6). Rannveig segist sinna þessu „eitthvað á hverju 
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ári“ en telur jafnframt slíka kennslu hafa færst inn í tölvuverið og til „hinna greinanna“ 

eins og hún orðar það. Auður og Helga sinna þessari kennslu reglulega. Eyjólfur segist 

aftur á móti treysta á að nemendum séu kennd þessi vinnubrögð í samfélagsfræði og 

náttúrufræði, án þess þó að hafa sérstakt samráð við kennara í þessum greinum um það.  

Þeir efnisþættir íslenskunámskrárinnar sem minnsta áherslu fá í kennslu 

viðmælenda eru hlustun og áhorf, talað mál og framsögn. Í töflunni um vægi efnisþátta 

íslenskunnar er vægi þessara þátta greinilega minnst (fylgiskjal 6). Fjórir kennarar af 

fimm segja að talað mál og framsögn vegi frekar lítið eða lítið og þrír telja að hlustun og 

áhorf vegi frekar lítið eða lítið. Svör Rannveigar og Ásgerðar í viðtalinu eru dæmigerð 

fyrir svör kennaranna. Rannveig segir: „það er ekki spurning að það er náttúrulega, sem 

sagt, þjálfun í þessu talaða máli og framsögnin og það, [sem] verður útundan.“ Ásgerður 

lætur svipuð orð falla og segir: „en þetta talað mál og framsögn er bara frekar lítið þetta 

árið, hlustun og áhorf hefur bara verið mjög í lágmarki.“ Bæði Ásgerður og Auður þjálfa 

hins vegar framsögn í samfélagsfræði, sem þær kenna einnig, og telja sig meta hana þar 

miklu frekar en í íslenskunni.  

Áhorf er að mestu leyti tengt við bókmenntaefni og bundið við bíómyndir sem 

gerðar hafa verið eftir sögum sem kenndar eru. Oftast eru nefndar Útlaginn og Englar 

alheimsins en Grímur nefnir auk þess kvikmyndina Lilju eftir samnefndri smásögu Hall-

dórs Laxness.  

Nokkrir kennaranna nefna að þeir hafi aukið áherslu á hlustun í kennslunni til að 

búa nemendur undir þennan þátt á samræmda prófinu. Rannveig nefnir hljóðbækur þar 

sem góðir upplesarar lesa bókmenntaverk sem hún notar í kennslunni. Ketill gerir þetta 

með því að nota hlustunarverkefni úr fyrri prófum sem námsefni. Eyjólfur hefur útvegað 

sér upplestur á þjóðsögum sem hann lætur nemendur hlusta á og svara síðan fjölvals-

spurningum um. Í heimsókn í kennslustund í 10. bekk hjá Eyjólfi sé ég dæmi um þetta: 

Hlustun. Upplestur Ævars Kvaran á Miklabæjar-Sólveigu. Nemendur sitja einn og einn og 

eiga að taka glósur og svara síðan efnisspurningum í framhaldi af því: „af því að það er gert 

á samræmda prófinu,“ segir kennarinn. Spurt er um staðreyndir og minnisatriði. Engar 

ályktanir (t.d. um hvað gæti hafa orðið af séra Oddi). Bannað að tala saman. Verkefnið sett 

upp eins og próf, nemendur skila því og fá einkunn fyrir [Úr vettvangsnótum].  

Kennarar virðast reiða sig töluvert á þá þjálfun í upplestri sem nemendur fá í 7. 

bekk í tengslum við „stóru upplestrarkeppnina“ svokölluðu, og nær allir nefna hana.98 

Að auki nefnir Rannveig undirbúning undir árshátíð skólans þar sem fenginn hefur verið 

                                                 
98 Sjá til dæmis á slóðinni: http://starfsfolk.khi.is/balsi/verkefni.htm  
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utanaðkomandi leikstjóri nemendum til aðstoðar. Nemendur Ketils fá einnig námskeið í 

leikrænni tjáningu fyrir áramót í 10. bekk og er varið til þess einum tíma á viku þá önn. 

Langflestir viðmælendur rekja mismunandi áherslu sína á efnissvið námskrárinnar 

til samræmda prófsins. Prófið kallar á ákveðna þekkingu nemenda í málfræði og staf-

setningu og til þess að nemendur eigi möguleika á að ná prófinu þarf að verja miklum 

tíma í að kenna þessa námsþætti. „Auðvitað stjórnar þetta próf að einhverju leyti valinu, 

sérstaklega í 10. bekk og þá málfræðiþættinum,“ segir Rannveig til dæmis. Á sama hátt 

verða þeir þættir útundan í kennslunni sem kennarar telja sig vita að hafi lítið vægi á 

prófinu eða ekki sé prófað í. „Þú veist þetta kemur hvergi, það er ekkert hægt að prófa 

það neitt og ... við ... erum ekkert mjög mikið í því að láta þau læra þetta,“ segir Ásgerð-

ur um þessa efnisþætti. Ketill orðar þetta á svipaðan hátt og segir að stundum hafi verið 

tekin verkefni í framsögn á vorin þegar samræmdu prófunum er lokið: „það er bara 

vegna þess að það er ekki hægt að prófa þetta ... þessi markmið ... þá situr það bara á 

hakanum fram yfir próf,“ segir hann. 

Námsefni99 

Í íslensku hafa kennarar nokkurt val um kennslubækur og annað námsefni á unglinga-

stigi. Algengast er að uppistaðan í bókmenntalestri sé lengri sögur, fornsögur og skáld-

saga eftir seinni tíma höfunda. Algengasta fornsagan er Gísla saga og er hún lesin í öll-

um skólunum fjórum. Auk þess er notuð kvikmyndin Útlaginn sem gerð var eftir sög-

unni. Gunnlaugs saga er einnig algengt lesefni og einnig bregður fyrir Hrafnkels sögu, 

Grettis sögu, Kjalnesinga sögu, Laxdælu og Króka-refs sögu. Mun færri nútímasögur 

eru nefndar. Sú algengasta er Englar alheimsins sem virðist vera lesin í öllum skól-

unum, auk þess sem horft er á samnefnda kvikmynd sem gerð var eftir bókinni. Einnig 

er Íslandsklukkan nefnd, Anna frá Stóruborg og glæpasagan Dauðarósir eftir Arnald 

Indriðason. Annað bókmenntaefni er til dæmis Lestrarbækur I og II, sem Oddgeir notar 

í 8. og 9. bekk, og síðast en ekki síst Mályrkja I–III. Í viðtölunum við kennarana kemur 

ekki sérstaklega fram hvað ræður vali þeirra á sögum. Þó er greinilegt að margir halda 

tryggð við bækur sem prófað var úr á samræmda prófinu meðan þar var prófað úr 

lesnum bókmenntum.100 Til dæmis var prófað úr Gísla sögu, Grettis sögu og Englum 

                                                 
99 Skrá um námsbækur sem nefndar eru í kaflanum er í fylgiskjali 9.  
100 Lesnar bókmenntir voru hluti af samræmda prófinu í íslensku frá 1977 til 2000 en voru felldar út með ákvörðun 
menntamálaráðuneytisins árið 2000 og kom sú breyting til framkvæmda í prófinu 2001. Um leið voru ljóð felld niður 
sem sérstakur prófþáttur. Í stað prófsins úr lesnum bókmenntum kom prófþátturinn Lestur, bókmenntir og hlustun og 
var ljóðaþátturinn felldur inn í hann (Sigurgrímur Skúlason, Finnbogi Gunnarsson, Rósa Einarsdóttir og Inga 
Úlfsdóttir, 2001). 
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alheimsins á árunum 1998–2000. Höfundur þessara orða minnist þess enn fremur að 

hafa kennt Íslandsklukkuna til samræmds prófs á áratugnum milli 1980 og 1990. Rann-

veig er eini kennarinn sem ræðir þetta sérstaklega og segist hafa verið ósátt við að hætt 

var að prófa úr lesnum bókmenntum á samræmda prófinu og hafa haldið sig við þær 

bækur sem prófað var úr á meðan það var gert.  

Málfræðiefni er með ýmsu móti, einkum í 8. og 9. bekk. Grímur notar Málvísi I og 

II eftir Indriða Gíslason og eitthvað af ljósrituðu efni meðfram. Ketill notar bækur eftir 

Ragnar Inga Aðalsteinsson ásamt ljósrituðu efni. Rannveig notar Mályrkju I og II í 

bland við annað efni. Auður og Helga eru þær einu sem nota þessar bækur og efni þeim 

tengt sem uppistöðuefni í 8. og 9. bekk. Svo til allir nota verkefnabækurnar Fallorð, 

Sagnorð og Smáorð eftir Magnús Jón Árnason í 8. og 9. bekk og gjarnan til upprifjunar 

í 10. bekk. Einnig eru bækurnar Orðhákur I og II eftir sama höfund algengt námsefni. Í 

10. bekk má segja að Kennslubók í málvísi og ljóðlist eftir Jón Norland og Gunnlaug V. 

Snævarr verði allsráðandi sem kennslubók málfræði. Eina undantekningin er Ásgerður 

sem í fyrsta skipti, veturinn sem rannsóknin var gerð, notaði Mályrkju III sem grunnbók 

í 10. bekk.  

Það nýjasta af þessu námsefni, bækurnar Mályrkja I–III, virðast eiga fremur erfitt 

uppdráttar í skólum viðmælenda. Rannveig tekur fram að sér finnist hún „ekki hafa 

komist nógu vel í samband við“ þessar bækur. Henni finnst þær ekki henta því skipulagi 

sem hún hefur á íslenskunni þar sem námsþættir eru skýrt aðgreindir. Eins og áður segir 

eru Auður, Helga og Ásgerður þær einu sem nota þessar bækur sem grunnefni í íslensku-

kennslunni og eru um leið þær einu sem segjast leggja sig fram um að flétta saman 

efnisþáttum íslenskunnar. Ásgerður segist enn fremur nota mikið vefinn Málbjörgu.101 

Aðrir viðmælendur nefna ekki þennan vef en Ketill nefnir hins vegar verkefni af Skóla-

vefnum.102 Að þessum vefjum frátöldum virðist notkun upplýsingatækni í íslensku-

kennslunni og notkun námsefnis af vef vera hverfandi lítil í skólum viðmælenda. 

Gömul samræmd próf eru einnig töluvert notuð sem námsefni, einkum til upp-

rifjunar í aðdraganda samræmdu prófanna: „Þau náttúrulega fá svona gömul próf ... 

maður notar þetta óneitanlega sem bara verkefnavinnu,“ segir Rannveig. Hún lætur 

einnig nemendur hafa nokkur gömul próf til leysa heima og býður þeim síðan að koma í 

                                                 
101 Vefurinn var opnaður 2001 og er aðgengilegur í gegnum vef Námsgagnastofnunar. Höfundur hans er Svanhildur 
Sverrisdóttir Á vefnum er tekið fram að höfundur hans hafi lagt sig fram um að sníða efni hans að fyrirmælum 
Aðalnámskrár grunnskóla um að kenna íslensku sem heildstæða grein og flétta saman. efnissviðum hennar. Slóðin er: 
http://www.namsgagnastofnun.is/malbjorg. 
102 Skólavefurinn var stofnaður í byrjun árs 2000. Á vefnum er að finna efni fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla sem 
tengist öllum námsgreinum. Slóðin er: http://www.skolavefurinn.is. 
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upprifjunartíma með spurningar og vafaatriði. Nemendur Rannveigar staðfesta þetta og 

segja að þeir muni fá þrjú til fjögur samræmd próf til að fara yfir á síðustu vikunum 

fyrir prófið. Ketill segist einnig nota lesskilningsverkefni úr gömlum prófum sem náms-

efni til að þjálfa lesskilning nemenda. Áður hefur komið fram að hann notar hlustunar-

efni úr gömlum prófum til að æfa nemendur í hlustun. Ásgerður ætlar einnig að nota 

síðustu vikurnar fyrir íslenskuprófið til að „fara bara í gömul samræmd próf og fara í 

gegnum alla þættina ... láta þau vinna heima, sko, að hluta og fara svo í gegnum það í 

skólanum.“ 

7.2.3 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um inntak kennslu í náttúrufræði og íslensku. Fjallað 

var um efnið í aðgreindum köflum um hvora grein fyrir sig. Helstu niðurstöður sem 

kynntar eru í kaflanum eru þessar: 

▪ Svo til öllum kennurunum ber saman um að námskrár beggja greinanna séu of 
yfirgripsmiklar til að raunhæft sé að gera þeim skil á þeim tíma sem greinunum 

er ætlaður.  

▪ Allir kennararnir velja og hafna úr efnisþáttum aðalnámskrárinnar og viðfangs-
efnum innan þeirra í kennslu sinni. Val kennaranna virðist stjórnast af verulegu 

leyti af því sem þeir telja að samræmdu prófin kalli á. 

Að sögn náttúrufræðikennara  

▪ er kennslan fyrst og fremst bókleg þar sem kennslubókum er nákvæmlega fylgt 
og efni þeirra miðlað,  

▪ er verkleg kennsla víkjandi og þeir sem mest lögðu upp úr henni áður en 
samræmda prófið var tekið upp segjast hafa dregið úr henni, 

▪ fer lítið fyrir umfjöllun um viðhorf til umhverfis, umhverfismennt, vistfræði, 
náttúruvernd, líkama mannsins og kynfræðslu. 

Að sögn íslenskukennara 

▪ er megináhersla kennslunnar á málfræði, bókmenntir og ritun, 

▪ fer lítið fyrir áherslu á talað mál og tjáningu, hlustun og áhorf, 

▪ er bókmenntalestur töluverður en þrátt fyrir það eru nemendur ekki þjálfaðir 
markvisst í lestri og lesskilningi, 
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▪ er ritun einnig töluverð en þrátt fyrir það eru nemendur ekki þjálfaðir markvisst í 
vinnubrögðum við ritun, 

▪ á nýlegt námsefni í íslensku þar sem byggt er á samfléttun efnisþátta erfitt upp-
dráttar, einkum í 10. bekk, og kennarar halda tryggð við efni sem byggist á að-

greiningu efnisþátta og áherslu á málfræðireglur og -greiningar.  

▪ Margir íslenskukennaranna lýsa áhyggjum af þróun málþroska og lesskilnings 
hjá nemendum án þess að telja sig hafa tíma eða úrræði til að bregðast við henni 

í kennslu. 

7.3 Tilhögun kennslu og náms í náttúrufræði og íslensku 

Í þessum kafla er fjallað um kennslutilhögun kennara og skipulag þeirra á námi nem-

enda í náttúrufræði og íslensku í skólunum fjórum sem rannsóknin náði til. Í kafla 7.3.1 

er fjallað um sameiginlega þætti í tilhögun kennslu í greinunum tveimur, einkum þá 

heildarmynd sem einkennir bóklegan hluta kennslunnar í náttúrufræði og kennslu í 

málfræði og stafsetningu í íslensku. Í köflum 7.3.2 og 7.3.3 er því næst gerð grein fyrir 

því sem einkennir kennslu í hvorri grein fyrir sig. Þar er einkum fjallað um verklegan 

hluta náttúrufræðikennslunnar og námsumhverfi í náttúrufræði. Í íslensku er fjallað um 

að hvaða marki efnisþáttum greinarinnar er fléttað saman í kennslu. Einnig er lýst 

kennslu í bókmenntum og lestri, að svo miklu leyti sem hún greinir sig frá heildar-

myndinni sem dregin er upp í kafla 7.3.1. 

7.3.1 Tilhögun kennslu og náms í náttúrufræði og íslensku: Sameiginlegir þættir 

Sú heildarmynd af kennslu sem við blasir í náttúrufræði og íslensku er að mörgu leyti 

lík. Það á einkum við bóklegu kennsluna í náttúrufræði og kennslu í málfræði og staf-

setningu og að nokkru leyti í bókmenntum. Í þessari heildarmynd eru þrír meginþættir: 

Kynningar kennara frá töflu (sem þeir kalla yfirleitt innlagnir), verkefni sem nemendur 

vinna í sætum sínum í framhaldi af kynningunum og loks yfirferð verkefnanna frá töflu, 

oftast í næsta tíma á eftir. Kynningarnar eru misjafnlega langar, allt frá 10 mínútum upp 

í að nálgast heila kennslustund. Þessi kennsla er byggð á afleiðslu þar sem kennarinn er 

nokkurs konar milliliður milli kennslubókanna og nemenda; dregur fram aðalatriðin úr 

því sem við er að fást og miðlar þeim til nemenda. Í náttúrufræðinni eru þetta megin-

atriði hvers kafla með áherslu á staðreyndir, hugtök og orðskýringar. Í málfræði- og 

stafsetningarkennslu eru það einkum hugtök og reglur sem nemendur þurfa að læra og 

beita síðan við lausn verkefna.  
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Flestir kennarar ætlast til að nemendur skrifi hjá sér aðalatriði þess sem þeir miðla, 

ýmist eftir glærum, skjámyndum eða af töflunni. Stundum er þessu blandað saman. Í 

sumum tilvikum fá nemendur afrit af skjámyndum til að flýta fyrir og spara þeim vinn-

una við að skrifa glósurnar upp í tímanum. Bergur hefur t.d. fyrir reglu að senda nem-

endum afrit af PowerPoint skjámyndum í tölvupósti. Nemendur eiga að prenta afritin út 

og hafa meðferðis í tíma, halda þeim saman og nota til upprifjunar.  

Björk tekur fram að hún leggi sig fram um að vinna með efnið „í fjölbreyttu formi 

… innlagna, … verkefna og … jafnvel … myndbanda. ... Svo reyni ég yfirleitt að láta 

þau vinna eitthvað verkefni ... til þess að vinna betur með staðreyndirnar ... [og] ákveðin 

hugtök.“ Erla segist vera með „þó nokkuð mikið af beinni kennslu. Ég reyni að taka 

dæmi úr náttúrunni, læt þau glósa mikið niður; tek aðalatriðin úr bókinni og hamra mik-

ið á þeim.“ Ægir kallar þetta að fara yfir „texta dagsins“: „Það er farið yfir texta dagsins 

og ég nota ... verkefnin í bókinni og við látum þau glósa, sem sagt hugtök.“ Hafdís lýsir 

svipaðri aðferð: „Já, þetta er kannski svona fljót yfirferð ég reyni að fá þau til þess að … 

koma með komment á sem sagt hugtökin og ... ég spyr þau úr kaflanum.“  

Vettvangsathugun úr íslenskutímum sýnir svipaða mynd af málfræðikennslunni:  

Tíminn byrjar á u.þ.b. 10 mínútna kynningu frá töflu. Kennari rifjar upp einkenni smáorða. 

Er ýmist við töfluna eða púltið við hliðina á kennaraborðinu; varpar fram spurningum öðru 

hverju yfir bekkinn en beinir þeim ekki til einstakra nemenda. Spurningar eru eingöngu um 

staðreyndir þar sem einungis eitt svar kemur til greina. Að lokinni kynningunni hefst ein-

staklingsvinna í verkefnabækurnar. Kennarinn gengur á milli til aðstoðar. Þegar einstak-

lingsvinnan hefur staðið í um það bil 15 mínútur biður kennari alla nemendur að fletta upp 

á æfingu 36, hvort sem þeir eru komnir þangað eða ekki og hefur innlögn til bekkjarins um 

það sem þarf til að leysa þessa æfingu. 

Stafsetningarkennsla er hjá flestum í svipuðu horfi og málfræðikennslan. Kynningar 

á stafsetningarreglum, ritun eftir upplestri og einstaklingsverkefni eru veigamesti þáttur 

kennslunnar. Grímur segist byrja alla stafsetningartíma, sem eru einu sinni í viku, á því 

að fara yfir heimavinnu nemenda frá töflu. Þá tekur við verkefnavinna og hverjum ein-

asta stafsetningartíma lýkur á því að nemendur skrifa eftir upplestri gamalt próf eða 

hluta úr prófi „því að það er yfirleitt þannig sem að prófið fer fram … [og] það eru allir 

þrautþjálfaðir í þeirri list [að skrifa] eftir upplestri.“ 

Í vettvangsnótum úr stafsetningatíma er eftirfarandi skráð: 

Kennari ... tekur til við verkefni um vandritaðan viðtengingarhátt (bindi/byndi) ... dreifir 

ljósrituðum orðalistum sem nem eiga að hafa til stuðnings við verkefnið ... fer yfir verk-

efnið frá töflu og skrifar vandrituð orð og skýrir rithátt þeirra. Kennir notkun hjálparorða til 
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að finna hvort viðtengingarháttur er í nútíð eða þátíð. Spyr aldrei út í bekkinn meðan á 

þessari yfirferð stendur. 

Ásgerður og Helga er einu kennararnir sem nefna að þær undirbúi upplestur fyrir 

nemendur með umfjöllun um vandrituð orð í textanum og Helga er sú eina sem tilgreinir 

ákveðna kennsluaðferð í stafsetningu sem hún kennir við Baldur Sigurðsson dósent við 

Kennaraháskóla Íslands.103 Veigamikill þáttur í þeirri aðferð er einmitt að fjalla um vand-

rituð orð áður en nemendur skrifa texta eftir upplestri þannig að þeir geri sem fæstar 

villur. Svo vill til að ég sé þessa kennsluaðferð eins og Elín lýsir henni í heimsókn í 

kennslustund til hennar.  

Allir kennararnir ætlast til heimavinnu nemenda. Heimavinnan felur aðallega í sér 

tvennt: að kynna sér efni fyrirfram, t.d. að lesa kafla í náttúrufræði, og ljúka verkefna-

skammti sem settur hefur verið fyrir í framhaldi af kynningu í næsta tíma á undan. 

Dæmigerð kennslutilhögun felur í sér nokkurs konar hringferli: Nemendum er sett fyrir 

að kynna sér tiltekið efni heima. Í næsta tíma fer kennarinn yfir efnið og nemendur 

glósa. Þegar kennarinn hefur gert efni dagsins skil taka nemendur til við að leysa verk-

efnin sem fylgja því. Yfirleitt er þeim ætlað að ljúka heima því sem þeir ekki komast 

yfir í tímanum, ásamt því að kynna sér efni fyrir næsta tíma. Næsti tími hefst síðan á því 

að kennarinn fer yfir verkefnin frá töflu áður en hann fer í efni dagsins sem nemendur 

áttu að kynna sér heima og hringferlið hefst að nýju. Magn heimavinnunnar fer eftir því 

hversu vel nemendum hefur unnist í tímanum. „Það er bara eftir því hvað þú gerir mikið 

í tímum,“ segja nemendur Ásgerðar um magn heimavinnunnar. Þeir bæta við: „maður 

verður að klára niður eitthvað ef maður er ekki búinn með það … ef maður er á fullu í 

tímunum þá nær maður eiginlega alltaf að klára það sem er sett fyrir.“  

Í stöku tilvikum láta kennarar nemendur skila úrlausnum skriflegra verkefna og fara 

yfir þau sjálfir. Langalgengast er þó að kennarar fari yfir verkefnin lið fyrir lið frá töflu. 

Kennarinn ber þá upp hverja spurningu fyrir sig. Ýmist biður hann nafngreinda nem-

endur um svarið eða varpar spurningunni út í bekkinn og auglýsir eftir svari. Í vett-

vangsathugunum kemur fram að þegar auglýst er eftir svari eru það yfirleitt sömu nem-

endurnir sem rétta upp hönd til að bjóða fram svör sín og sömu nemendurnir sem gera 

það ekki. Á endanum fær einungis einn að svara þótt margir hafi rétt upp hönd og séu 

tilbúnir með (rétt) svar. Þegar rétt svar er fengið, stundum með aðstoð kennarans, skrifar 

                                                 
103 Um orðhlutaleið Baldurs má m.a. lesa á heimasíðu hans http://starfsfolk.khi.is/balsi/kennsla.htm. Hann hefur 
einnig skrifað um aðferðina (Baldur Sigurðsson, 1998).  
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hann það upp á töflu eða hefur það tilbúið á glæru eða skjá. Nemendur eiga að fylgjast 

með og leiðrétta svör sín og endurbæta eftir þörfum.  

Lýsing Ketils sýnir þessa kennslutilhögun ágætlega: 

ef að það er heimavinna, sem er náttúrulega alltaf, þá gef ég mér alltaf einhvern tíma til 

þess að fara yfir heimavinnu geri það yfirleitt alltaf á glæru eða þá að spyrja út í bekkinn og 

ef að það er komið að nýju málfræðiatriði þá tek ég stutta innlögn, yfirleitt á glærum líka 

eða á töflu og síðan er bara vinna. 

Nemendur staðfesta í öllum aðalatriðum þessa mynd: „já, við glósum … við erum 

búin að glósa alveg helling … við lesum eiginlega ekkert “ segja 9. bekkingar í einum 

skólanna. 9. bekkingar úr öðrum skóla segja: „Eðlisfræðin er alltaf eins, alltaf farið yfir 

heimanámið og síðan farið yfir glósur ... og við fylgjumst bara með ... það fer samt mest 

allur tíminn í að fara yfir heimavinnuna og glósurnar.“ Nemendur tala líka um kennar-

ann uppi við töflu að miðla til þeirra efni: „Það er aðallega bara setið, sko, … kennarinn 

okkar, hún er bara þarna, stendur uppi við töfluna og skrifar niður, eins og upprifjanir, 

rétt og rangt spurningar ... fjölval [og] eyðufyllingar,“ segja nemendur í einum 10. 

bekknum um náttúrufræðikennsluna.  

Nemendur staðfesta einnig í öllum aðalatriðum sömu mynd af íslenskukennslunni: 

„Þá sitjum við bara,“ segja nemendur í einum 10. bekknum um málfræðitímana. „Það er 

skrifað, bara, skrifaðar upp æfingar,“ segja 9. bekkingar í öðrum skóla. „Við eiginlega 

bara sitjum í sætunum og gerum eitthvað, gerum einhver verkefni … orðflokkagrein-

ingu,“ segja 9. bekkingar í þriðja skólanum. 10. bekkingar í sama skóla hafa eftirfarandi 

að segja:  

- þá er bara byrjað á að fara yfir Gulla, svo ... byrjum við að lesa eitthvað um nýjar reglur 

og svo setur hann okkur fyrir næsta tíma og fer yfir verkefnin sem við áttum að gera 

heima 

- Ja, bara, ... okkur er sett fyrir, náttúrulega, fyrir hvern tíma og við byrjum á því að fara 

yfir heimavinnuna 

Kynningar kennara eru sjaldnast hreinir fyrirlestrar heldur leggja flestir þeirra 

áherslu á einhvers konar samspil við nemendur. „Þau eru náttúrulega ekkert að skrifa 

allan tímann,“ segir Björk, „þau, náttúrulega, yfirleitt bara punkta niður og svo bara 

spjöllum við, sko. Þetta er náttúrulega misjafnt eftir bekkjum ... maður reynir að kasta 

svolítið mikið boltanum til þeirra þannig að maður fái svona umræður.“ Við þetta verður 

til aðferð sem kalla mætti „kynnt, spurt og spjallað“ og er algengasta formið á þeirri 

kennslu sem ég sé í vettvangsathugunum. Ég sé þetta form að einhverju marki í öllum 
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þeim 18 kennslustundum sem ég heimsæki. „Kynnt, spurt og spjallað“ felur í sér að 

kennarar beina spurningum til nemenda í bland við það efni sem þeir miðla og einnig 

ætlast þeir til að nemendur spyrji út í efnið. Spurningum kennara er oftast varpað út í 

bekkinn en sjaldnar beint til nafngreindra nemenda. Langoftast eru þessar spurningar 

þannig að við þeim er einungis eitt rétt svar.  

Athygli nemenda undir kynningum kennara er misjöfn og misjafnlega gengur að fá 

þá til þátttöku í spurningum og spjalli. Oft skapast nokkuð líflegar umræður en ég sé 

þessa aðferð aldrei skila þeim árangri að allir nemendur séu virkir. Undantekningarlaust 

er þögull minnihluti í bekknum sem ekki tekur þátt kennslunni á þann hátt sem kenn-

arinn ætlast til; sýnir ekki merki um virka hlustun, er ekki í þeim hópi sem réttir upp 

hönd til að bjóða fram svar og spyr heldur ekki spurninga. Í mörgum tilvikum var engin 

leið að segja til um hvort þessir nemendur voru að hlusta eins og eftirfarandi vettvangs-

nótur úr 8. og 10. bekkjum bera með sér: 

Bekkurinn er líflegur og vinnusamur. Margir spyrja og eins verða umræður. En það eru 

ekki allir virkir. Til dæmis er nýbúi sem situr á fremsta bekk og segir ekki neitt. Veit ekki 

hvort hann er að fylgjast með eða hvað hann skilur [8. bekkur]. 

Yfirferð lýkur kl. 11:10 og þá eiga nemendur að fara að vinna í verkefnabók hver fyrir sig. 

Virkni er misjöfn. Flestir vinna en tveir strákar úti við glugga vekja athygli mína fyrir litla 

virkni, einkum annar þeirra. Sá gerir næstum ekki neitt og talar við sessunaut sinn annað 

slagið og stundum við aðra þvert yfir bekkinn. Kennari hastar á annað slagið en hefst að 

öðru leyti ekki að. Annar nemandi, sem fékk að fara fram á gang til að vinna, kemur annað 

slagið inn og virðist ekki vera mikið að gera. Athygli kennarans er töluvert misskipt. Hann 

ver miklum tíma með þremur strákum aftast í stofunni en aðrir komast upp með litla virkni 

á meðan [10. bekkur]. 

Kennarinn byrjar að fara yfir glósublað í líffræði. Hefur það á glæru og les beint upp af 

glósublaðinu. ... spyr annað slagið út í bekkinn og biður um dæmi en beinir ekki spurning-

um til einstaklinga. ... Ýmsir taka þátt í þessu en virkni er misjöfn. Nokkrir segja ekki neitt 

allan tímann. Flestir virðast samt vera að fylgjast með utan einn strákur sem situr úti við 

glugga og nánast sefur. Eftir alllanga stund (kl. 13:30) talar kennari til hans en fylgir 

áminningunni ekki eftir og strákur heldur áfram að sofa [10. bekkur]. 

Yfirleitt láta kennarar misjafna þátttöku nemenda í spurningum og spjalli afskipta-

lausa og ég sé þá ekki beita spurningatækni eða öðrum aðferðum við að virkja allan 

hópinn í umræðum. Þröstur bendir á að oft séu það ekki nemendurnir sem hafi endilega 

mest til málanna að leggja sem hafi sig mest í frammi þegar spurt er og spjallað:  

Þeir virkja sig nú býsna mikið sjálfir, þeir sem eru virkir á annað borð, og hérna, eru frekar 

ofvirkir ef eitthvað er. Þeir koma sínu að … mjög hratt og ljúflega og spyrja og spyrja, 
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gjarnan ótrúlegustu spurninga. Það eru nemendur sem eru hins vegar alveg fullkomlega án 

þess að taka þátt í nokkrum umræðum, eða passífir, og þarf einhvern veginn að draga upp 

úr þeim öll svör. … þá er náttúrulega ekki mikill tími til að hérna dekstra sérstaklega við 

það þannig að það er alltaf stór … það er svona þögull minnihluti í bekknum sem að reynir 

að forða sér [frá] að blanda sér í umræðurnar.  

Björk lýsir misjafnri þátttöku nemenda með svipuðum orðum og segist í sumum 

tilvikum hlífa nemendum sem hún veit að eru hlédrægir og finnst óþægilegt að vera 

spurðir eða þurfa að tala yfir hópinn:  

Jú, það er mjög auðvelt að gera það, sko, [láta sig hverfa] og það eru yfirleitt sömu 

krakkarnir sem svara ... svo veit maður að það eru einstaklingar sem að bara kæra sig 

ekkert um það og líður bara illa ef að þeir þurfa að svara og standa fyrir einhverju; þá 

náttúrulega hlífir maður þeim einstaklingum, sko.  

Hrefna og Þröstur hafa vissa sérstöðu varðandi það sem lýst er hér að framan: 

Hrefna er eini kennarinn sem segist ekki nota þetta samræðuform kennara við bekkinn í 

heild. Þess í stað segist hún byggja kennsluna meira á stuttum og hnitmiðuðum kynn-

ingum þar sem hún miðlar efni og útskýrir og ætlast til að nemendur skrifi glósur. Í 

framhaldi af kynningunum notar hún hópvinnu nemenda ýmist með verkefni úr 

kennslubókunum eða verkefni sem hún hefur sjálf samið. Sérstaða Þrastar felst í að 

binda sig minna við bækurnar en aðrir viðmælendur og nota meiri tíma en aðrir til að 

spjalla við nemendur um efni sem er laustengt kennslubókunum enda þótt hann leggi 

þær vissulega til grundvallar. Hann ætlast til að nemendur lesi kaflana og geri verkefnin 

heima; fer hratt yfir hvort tveggja í tímum og lætur nemendur ekki skrifa mikið í 

tímunum: 

Þau lesa alltaf fyrir hverja kennslustund og ég þarf þá að eyða minni tíma í ... [að] fara yfir 

hvað ég tel vera aðalatriðin. Bækurnar eru allar byggðar upp eins … sem sagt það er smá 

kafli [með upprifjun] innan hvers kafla og síðan upprifjunarspurningar og svo er samantekt 

í restina. Síðan eru nokkrar gerðir af spurningum út úr hverjum kafla og við rennum í 

gegnum þetta mjög hratt, þau vinna þetta heima, svara heima, spurningum úr kaflanum, 

eftir að hafa lesið hann, og svo rennum við yfir það, já, sem sagt í lok hvers kafla, yfir 

aðalatriðin. 

Hrefna er eini kennarinn sem beinlínis nefnir samvinnunám sem kennsluaðferð en 

hún segist einkum nota það afbrigði þess sem oft er kallað púslaðferð (e. jig-saw). 

Samvinnunámið kveðst hún meðal annars nota í verklegum tímum þar sem hún setur 

nemendur í formleg hlutverk í samvinnunámshópum. Þessi hlutverk geta verið 

misjafnlega krefjandi. Hrefna segist einnig nota púslaðferðina í bóklegum tímum til að 
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úthluta misjafnlega krefjandi viðfangsefnum til nemenda innan hóps. Í heimsóknum í 

kennslustundir til Hrefnu sé ég talsverða hópvinnu nemenda. Hún uppfyllir samt yfirleitt 

ekki það einkenni samvinnunáms að nemendur beri sameiginlega ábyrgð á því að ljúka 

verkefnum og taki allir þátt í því á ábyrgan hátt. Það leiðir stundum til þess að einungis 

hluti hópsins, duglegustu eða viljugustu nemendurnir, bera hitann og þungann af 

vinnunni meðan hinir geta hoppað á vagninn og flotið með: 

Kennari setur í gang paravinnu til að vinna verkefni. ... Nemendur eiga að finna sér félaga 

en mega vinna einir og sumir gera það. Virkni er upp og ofan. Hluti nemenda fer fram á 

gang til að vinna. Virkni þeirra er all góð. Þriggja manna hópur fremst í stofunni gerir lítið 

annað en að fíflast. Annar þriggja manna hópur stráka, sem virðist ráða illa við verkefnið, 

situr inni í stofunni og gerir einnig mjög lítið. Einn þeirra er nemandi sem mér er sagt að sé 

í vinnu hluta úr degi en sæki tíma í skólanum hluta úr degi. Stúlka sem situr ein úti við 

glugga (sessunautur hennar fór heim með höfuðverk) kemur einnig litlu í verk – virðist 

ráða illa við verkefnið. Kennarinn kemst illa yfir að sinna öllum og halda öllum að verki 

enda vantar samábyrgð í hópana [vettvangsnótur í 9. bekk]. 

Við verkefnavinnu í tímum vinna nemendur oftast annað hvort einir eða hafa val 

um samvinnu. Nemendur Bergs, Eyjólfs, Gríms, Rannveigar og Þrastar vinna að mestu 

leyti einir enda standa borð nemenda stök í kennslustofum þeirra. Í þeim kennslustund-

um sem ég heimsæki hjá Katli eru borð nemenda ýmist stök eða tvö og tvö saman. Í 

þessum kennslustundum hlustar hver nemandi á kynningar kennara fyrir sig og fer einn 

yfir sín verkefni. Verkefnavinnan er einstaklingsvinna en þar sem borð voru tvö og tvö 

saman hjá Katli mega sessunautar vinna saman og sumir hverjir gera það. Svipað er 

uppi á teningnum hjá Erlu: „Ég leyfi þeim að vinna saman,“ segir hún og talar þar fyrir 

munn þeirra kennara sem nota það sem kalla má valfrjálsa samvinnu. 

Eyjólfur segist hafa „frekar slæma reynslu af hópvinnu ... það er alltaf sama vanda-

málið sem kemur upp ... að vinnan lendir á einhverjum fáeinum og þau reyna að sleppa 

sem best ... það þarf að undirbúa svoleiðis mjög vel.“ Rannveig lýsir sinni reynslu af 

hópvinnu á svipaðan hátt: 

þegar ég var nú að byrja, sko, þá átti nú allt að vinnast í hópum, það var eiginlega það sem 

að maður lærði í Kennaraháskólanum ... en svo náttúrulega rak maður sig á það að það 

gekk nú ekki alltaf alveg upp ... þegar maður er í þessum litlu skólum með tvo árganga og 

náttúrulega innan þess mjög getuskipt. 

Auður, Ásgerður og Helga leggja mest íslenskukennaranna upp úr samvinnu sem 

Ásgerður lýsir svona:  
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svo bara legg ég þetta fyrir og hérna þau fara í litla hópa, misstóra, sumir eru með fjögurra 

manna hópa, sumir eru tveir saman og sumir eru svo bara [einir]. ... þetta er erfiður bekkur 

sem ég er með, annar bekkurinn allavega, þannig að ég verð svolítið að stýra þeim þó að ég 

sé með áætlun ... þá er það í raun og veru svolítið blandað, sko, þú veist, sumir eru að vinna 

sjálfstætt, sumir eru að vinna undir stjórn. 

Sú samvinna sem ég sé í heimsóknum í kennslustundir þessara kennara er fyrst og 

fremst valfrjáls samvinna en uppfyllir ekki skilyrði samvinnunáms um samábyrgð á 

verkefnum. Eins er greinilegt að þrátt fyrir samvinnuna er kennarinn eina uppspretta 

aðstoðar og leiðbeininga og má hafa sig allan við til að komast yfir að sinna aðstoð við 

nemendur. Ásgerður staðfestir þetta í viðtali og vettvangsnóta úr 10. bekk sýnir svipaða 

mynd:  

Að lokinni 10 mínútna kennslu frá töflu setur kennari nemendur af stað í verkefni. Gengur 

á milli til aðstoðar. Nemendur þurfa talsverða hjálp og kennari kemst tæpast yfir að sinna 

öllum. Biðtími hjá nokkrum. Nemendur eiga að vinna tveir og tveir eins og þeir sitja og 

margir vinna vel saman. Annars staðar er samvinna takmörkuð. Þrátt fyrir samvinnu að 

vissu marki er ekki samábyrgð innan paranna og aðstoð er sótt beint til kennarans. 

[vettvangsnótur 10. bekkur]. 

Samvinna nemenda er bundin við kennslustofuna því þann hluta verkefnanna sem 

nemendur komast ekki yfir að ljúka þar verða þeir í flestum tilvikum að vinna einir 

heima. Nemendur verða þannig að skipta með sér verkum í þeim hluta áætlana sem 

unninn er í heimavinnu. Sumir hópar geta séð um þessa verkaskiptingu sjálfir en í 

öðrum tilvikum þarf kennarinn að hafa hönd í bagga.  

7.3.2 Tilhögun kennslu og náms í náttúrufræði 

Verkleg kennsla 

Þegar eðlisfræðikennarar tala um verklega kennslu virðast þeir einkum eiga við tilraunir 

í eðlisfræði. Stundum er þó ekki vel ljóst hvernig þeir skilgreina verklega kennslu. Ægir 

talar til dæmis um að hún komi næst á eftir bóklegri kennsku í áhersluröðinni hjá sér en 

að skapandi vinna verði útundan vegna þess að hún sé of tímafrek. Ekki er að öllu leyti 

ljóst hvaða greinarmun Ægir gerir á þessu tvennu. Þó víkur hann að leit nemenda að 

upplýsingum og miðlun þeirra, t.d. með ritun, sem skapandi vinnu. Af orðum Ægis má 

ráða að hluti af því sem hann kallar verklega kennslu sé í raun og veru sýnikennsla sem 

hann fléttar saman við kynningar á efni kennslubókanna. Hann talar til dæmis um að 

kennarastóllinn sé hagnýtasta tækið til að nota við tilraunir: „kannski það tól sem ég 
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nota hvað mest í tilraunamennsku ... af því að hann er á hjólum og þá get ég sýnt ýmis 

atriði með [honum],“ segir Ægir.  

Hjá Bergi er þetta skýrara. Hann lætur nemendur ekki gera tilraunir og telur það 

ekki skilvirka tilhögun á kennslu. Í staðinn fléttar hann sýnikennslu saman við kynn-

ingar sínar til útskýringar; gerir einfaldar tilraunir uppi við kennaraborð eða fyrir framan 

bekkinn og lætur nemendur skrifa um það sem gerist: 

Já, en samt er það meira þannig að þessar tilraunir sem ég geri eru svona einhverjir 

einfaldir hlutir til þess að sýna það sem að ég er að útskýra hverju sinni, eins og ... tengsl 

milli hraða sameinda og hitastigs; þá er ég bara með heitt vatn og kalt vatn og set blekdropa 

ofan í til að sjá hvernig hann dreifist mishratt, bara svona til þess að þau muni eftir því 

hvað maður er að tala um hverju sinni. 

Vegna aðstöðuleysis segist Ægir fyrst og fremst notast við verkefni sem krefjast 

ekki mikils tæknibúnaðar: „Þá vinnum við mikið úti á göngunum, erum með bolta eða 

jafnvel nota þau sjálf. Þau eru að hlaupa, taka hjartslátt og annað slíkt, þannig að við 

reynum að nota umhverfið svolítið mikið.“ Hrefna lýsir því á svipaðan hátt hvernig hún 

notar nánasta umhverfi skólans og innan hans: „Í eðlisfræði … höfum verið að skoða 

bara umferð, mæla hraða, íþróttavöllinn, stigana hérna, það er mikið af tröppum og við 

höfum notað umhverfið líka í það.“ 

Svör nemenda eru að því leyti samhljóða svörum kennara að þeir byrja undantekn-

ingarlaust að tala um bóklegu kennsluna þegar þeir eru spurðir um tilhögun kennslu. 

Þeir gefa einnig takmarkaðar upplýsingar um tilhögun verklegu kennslunnar. Þó kemur 

fram bæði hjá nemendum og kennurum að það er fastur liður að skrifa skýrslu um til-

raunir í eðlisfræði. 

Í frásögnum líffræðikennaranna vísar verkleg kennsla til ýmiss konar vinnu með 

sýni og hluti úr náttúrunni, til dæmis krufningar og úrvinnslu úr sýnum sem safnað 

hefur verið í vettvangsferðum. Eins eru dæmi um vinnu nemenda við sýni sem kenn-

arinn hefur sjálfur búið til.  

Allir líffræðikennararnir segjast nota vettvangsferðir að einhverju marki og allir 

vildu þeir gera þær og önnur verkleg viðfangsefni að ríkari þætti í kennslunni. Ýmislegt 

gerir þeim þó erfitt fyrir, auk tímaskortsins sem þegar hefur verið ræddur, meðal annars 

staðsetning skóla, of fjölmennir bekkir, stuttur samfelldur tími á stundaskrá, skortur á 

sérútbúnum náttúrufræðistofum og skortur á fjármunum. Þröstur og Hrefna virðast ganga 

einna lengst í þá átt að flétta vettvangsferðum saman við kennsluna. Þröstur byggir þessa 

samfléttun einkum á náttúruskoðun í umhverfi skólans en sleppir í staðinn öllum verk-
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legum æfingum í bókinni: „Þá löbbum við kannski upp í skóg eða niður að á og það fer 

bara eftir árstímanum hvort að viðfangsefnin eru nýir farfuglar eða trén að sölna eða hvað 

það er sem að er í gangi.“ Þröstur býr reyndar við takmarkaða aðstöðu til verklegra við-

fangsefna í skólanum en bindur vonir við nýja náttúrufræðistofu sem er um það bil að 

komast í gagnið. Þá vonast hann til þess að geta „farið af miklu meiri krafti í krufningar 

og greiningar á smádýrum og annað sem tilheyrir faginu.“ Skóli Hrefnu er þannig í sveit 

settur, eins og skóli Þrastar, að tiltölulega einfalt er að fara út í stuttar vettvangsferðir. 

Hún giskar á að hún fari út með hvern árgang fimm til tíu sinnum yfir árið: 

Já, já, ég nota svolítið mikið hér af stuttum [vettvangsferðum] ... það er ofsalega þægilegt 

að komast hér í líffræðinni í fjöru ... út í mosa eða plöntu ... og við hoppum út og ... í vett-

vangsferð sem tekur bara 20 mínútur og svo inn að vinna. ... Við höfum líka farið í aðeins 

lengri ferðir en það er þá kannski bara einu sinni á ári eða svo, þá þarf maður upp í rútu. 

Hjá öðrum líffræðikennurum virðast vettvangsferðir oftast vera einstakir viðburðir 

sem tengjast til dæmis þemavikum fremur en að þeim sé fléttað inn í kennsluna sem 

reglulegum hluta af henni:  

Já, ég reyni nú yfirleitt að fara eitthvað í svoleiðis. Ég er búin að fara hérna niður í fjöru og 

skoða þara … það er sem sagt þá í 9. bekk og tjarnalífið hefur verið í 7. bekk. Í 8. bekk 

voru þau bara úti hérna um daginn að kanna lífríkið sem þau sáu bara vítt og breitt og í 7. 

bekk þá hef ég líka reynt að fara með þau svona í ruslaferðir að flokka rusl í sambandi við 

þá umhverfismennt [Hafdís]. 

Einungis tveir kennaranna, Hrefna og Björk, lýsa beinlínis kennslutilhögun í verk-

legum tímum. Hrefna segist leggja  

mikið upp úr að þau læri að vinna inni í stofunni ... ég vil helst vera óþörf í verklegum tím-

um ... ala þau upp í því og að kenna þeim að búa til skýrslu og kenna þeim að skipuleggja 

... þau hafa hlutverk í hóp þegar þau eru að gera tilraun ... og þau skiptast á um þessi hlut-

verk ... þau eru fjögur í hóp yfirleitt og fjórum sinnum með sömu krökkunum og fara í 

gegnum öll hlutverkin og svo skipta þau.  

Björk finnst verklega kennslan skemmtilegasti hluti kennslunnar enda þótt undir-

búningur sé stundum meiri og verklega kennslan krefjist meira skipulags:  

Við tókum fiska og vorum að kryfja fiska og við vorum með svín og lungu og allt þetta. ... 

og þau koma stundum inn með lífverur og við skoðum og það sem kemur upp í hendurnar á 

manni. ... þótt það sé meiri undirbúningur og á annan hátt, þá eru þetta tímar sem eru mjög 

skemmtilegir og rúlla vel. ... það fer náttúrulega eftir því hvernig að maður setur upp því ef 

maður er með heilan bekk – það eru engir svona tvískiptir tímar þar sem að ég fæ bara hálf-

an hópinn – að þá er sem sagt spurning hvernig maður vinnur svona verklegt, hvort maður 
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skipti bara á stöðvar og eða þá að annar helmingurinn er í bóklegu meðan hinir eru að gera 

verklegt það bara fer eftir viðfangsefnum. 

Björk er eini kennarinn sem nefnir þann möguleika að skipta bekknum í tvo hópa til 

þess að geta verið með hæfilega stóran hóp í verklegum viðfangsefnum meðan hinn 

hópurinn fæst við bóklegt verkefni sem hann er nokkurn veginn sjálfbjarga með. Hún er 

eini kennarinn sem ég sé að störfum í verklegri kennslustund og þar beitir hún einmitt 

þessu skipulagi: 

Að lokinni innlögn um frumverur, frumdýr og frumþörunga er bekknum skipt í tvennt. 

Annar hlutinn fer að vinna bókleg verkefni en hinn hlutinn fer að vinna með sýni sem 

kennarinn hefur útbúið í framhaldi af innlögninni. Búið er að merkja svæði við langborð 

aftast í stofunni þar sem skoðun á hverju sýni á að fara fram. Björk útskýrir með sýni-

kennslu hvað nemendur eiga að gera. Nemendur eiga að vinna tveir og tveir saman að því 

að skoða og skrá hvert sýni þannig að hér á sér stað skipulegt samvinnunám. Skipulag 

tímans gengur vel eftir [úr vettvangsnótum. 8. bekkur]. 

Björk nefnir einnig stöðvavinnu sem annað fyrirkomulag á verklegri kennslu og 

uppi á vegg í stofunni sé ég leiðbeiningablað fyrir nemendur um skipulag slíkrar 

kennslustundar. Björk nefnir einnig sýnikennslu eða sýnitilraunir en útskýrir það ekki 

nánar: „stundum er maður með sýnitilraunir og það skapar umræður og þau sem sagt 

upplifa það allt öðruvísi,“ segir hún. Í verklega tímanum sem lýst er hér að framan mátti 

sjá hana nota sýnikennslu til að leiðbeina nemendum við notkun smásjánna og með-

höndlun sýnanna. 

Námsumhverfi í náttúrufræði 

Af 18 kennslustundum sem ég heimsæki í 8.–10. bekk fara 15 fram í almennum 

kennslustofum en þrjár í náttúrufræðistofu, þar af tvær hjá Björk. Björk er eini kenn-

arinn sem kennir alla sína kennslu í sérbúinni líffræðistofu. Sú stofa sker sig á áberandi 

hátt úr þeim stofum sem ég heimsæki: 

Nemendur sitja tveir og tveir saman, fremur þröngt en þó er sæmilega gengt milli borða og 

raða. Krítartafla er á langvegg gegnt gluggaveggnum, sem er aftast. Gengið inn fremst á 

skammvegg. … Til vinstri við dyrnar er veggur þakinn vinnu nemenda og plakötum sem 

tengjast líffræði. Hægra megin er taflan fyrir miðju og kennaraborð framan við hana. 

Taflan virðist ekki mikið notuð til að skrifa á því á henni er ýmiss konar spjöld, m.a. orða-

spjöld með útskýringum á hugtökum. Við hlið krítartöflunnar er lítil tússtafla. Hún virðist 

heldur ekki mikið notuð til að skrifa á og á henni hanga nú spjöld sem lýsa hringekjuferli 

(stöðvavinnu) í náttúrufræðitíma á miðstiginu (6. og 7. bekk). ... Á skammveggnum gegnt 

dyravegg eru hillur og opnir skápar og í þeim eru ýmiss konar líkön (t.d. af mannslíkaman-

um og hlutum hans) og hlutir sem tengjast líffræðikennslu. Á gluggaveggnum er bekkur 
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undir gluggunum eftir endilöngum vegg. Þar eru smásjár og víðsjár. Uppstoppaðir fuglar 

eru í gluggunum. Í stofunni er kennd öll líffræði í skólanum frá 5. bekk.  

Í skóla Erlu og Þrastar er nýbúið að taka í notkun náttúrufræðistofu en ekki búið að 

búa hana tækjum nema að litlu leyti. Ein af kennslustundunum sem ég heimsæki í þess-

um skóla fer fram í þessari stofu: 

Stofan er björt og vistleg. Tafla á endavegg og kennaraborð til hliðar. Fyrir framan það 

tölva. Skjávarpi í lofti. Útskot til hliðar við töflu þar sem eiga að koma geymsluskápar. 

Dýralífsplaköt á aftari endavegg. Engin verk nemenda. Dyr á miðjum langvegg gegnt 

glugga. Öðru megin við þær skápar með náttúrugripum, uppstoppuðum fuglum og krabba-

dýrum; hinum megin við dyrnar stórt plakat með lotukerfinu. Borð eru í tveimur samstæð-

um röðum, langs eftir miðju gólfi, u.þ.b. tíu í hvorri röð. Öðrum megin sitja átta nemendur 

en hinum megin sex. Ekki er gengt milli borðastæðanna og varla milli gluggans og stæð-

unnar sem nær honum er. 

Í skóla Hafdísar og Ægis er í undirbúningi að koma upp náttúrufræðistofu. Stofan 

sjálf er tilbúin en í hana vantar öll áhöld sem tilheyra náttúrufræðikennslu. Þar fer því 

engin náttúrufræðikennsla fram, enn sem komið er, þegar ég heimsæki skólann. Í skóla 

Hrefnu er vel búin náttúrufræðistofa og hefur hún verið til staðar í nokkur ár. Einungis 

hluti kennslunnar fer þó fram þar og engin þeirra kennslustunda sem ég heimsæki. Á 

þeim tíma sem ég heimsæki skólann er þeim hluta 10. bekkjar sem ekki ætlar í prófið 

kennt í náttúrufræðistofunni. Það er ekki af því að verið sé að nýta búnað stofunnar 

heldur af því að hópurinn er of stór til að komast fyrir í almennu stofunni.  

Í almennu kennslustofunum þar sem náttúrufræði er kennd er fátt sem minnir á 

greinina. Svo til engin vinna nemenda sem tengist greininni sést á veggjum. Í þessum 

stofum sjást hvergi náttúrugripir né tæki sem tilheyra verklegri kennslu í greininni. Í 

einni af þessum stofum eru þau til en lokuð inni í skáp. Hjá tveimur kennaranna, Þresti 

og Bergi, standa nemendaborðin stök en hjá hinum eru þau tvö til þrjú saman í röðum 

þvert um stofu. Sumstaðar er töluverð óreiða í þessum stofum. Bókum og öðrum gögn-

um nemenda er ekki raðað í hillur og sumstaðar liggja töskur nemenda á gólfinu og þarf 

að stikla yfir þær þegar gengið er um stofuna.  

7.3.3 Tilhögun kennslu og náms í íslensku 

Aðgreining og samfléttun efnisþátta  

Í kafla 7.2.2 kemur fram að þau svið sem fá mest rými í virku námskránni í íslensku eru 

málfræði, bókmenntir, sem einnig fela í sér lestur, og stafsetning í bland við ritun. Hlust-
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un og áhorf og talað mál og framsögn fá mun minna vægi. Flestir viðmælendur aðgreina 

þessa efnisþætti í virku námskránni. Skýrust eru skilin í skóla Gríms og Eyjólfs þar sem 

þessir tveir kennarar skipta með sér verkum í kennslunni þannig að Grímur sér um 

kennslu í málfræði og stafsetningu en Eyjólfur sér í aðalatriðum um kennslu í bók-

menntum. Þeir víkja þó lítillega frá verkaskiptingu sinni þegar Grímur fer yfir ljóða-

kaflann í Kennslubók í málvísi og ljóðlist sem hann kennir í 10. bekk. Enn fremur skipta 

þeir á milli sín að fara yfir ritgerðir sem nemendur skrifa heima, um það bil mánaðarlega. 

Aðrir þættir íslenskunnar fylgja bókmenntahlutanum, að svo miklu leyti sem þeim er 

sinnt; „liggja bókmenntamegin, “ eins og Grímur orðar það. Þarna er um að ræða verkefni 

í hlustun og lesskilningi og áhorf á bíómyndir sem gerðar hafa verið eftir sögum sem 

lesnar eru.  

Rannveig og Ketill skilja einnig skýrt milli efnisþátta í kennslunni. Ketill skiptir 

sínum sex tímum í málfræði, bókmenntir, stafsetningu og ritun. Rannveig hefur sérstaka 

bókmenntatíma á stundaskrá, tvo í viku, og hinum þremur skiptir hún milli málfræði og 

ritunar þótt skilin þar á milli séu að einhverju leyti fljótandi. Að meðaltali telur hún þó 

að málfræðin fái tvo tíma og ritun einn. Sá tími er þó að nokkru leyti helgaður staf-

setningu sem að auki teygir sig eitthvað inn í bæði bókmennta- og málfræðitíma.  

Ásgerður, Auður og Helga eru þeir viðmælendur sem mest leggja upp úr því að 

flétta efnisþáttum íslenskunnar saman. Ásgerður gengur einna lengst þeirra þriggja í 

þessu og merkir enga tíma á stundaskrá. Hún aðgreinir sína tíma í það sem hún kallar 

stýrða tíma og áætlanatíma. Í áætlanatímunum vinna nemendur að ýmiss konar við-

fangsefnum þar sem efnisþættir námskrárinnar fléttast saman. Nemendur vinna tiltölu-

lega sjálfstætt að þessum áætlunum og mest í hópum. Hóparnir geta ýmist unnið inni í 

kennslustofunni eða frammi á gangi, en þar eru borð og sæti, eða jafnvel inni á bóka-

safni. Ásgerður lýsir þessu svona: 

þá vel ég upp úr Mályrkju ... þætti og, hérna, sögur sem á að lesa; umfjöllunaratriði og 

hugtök sem þarf að skilgreina og svo alltaf einhverjar ritgerðir; annað hvort litlar bók-

menntaritgerðir ... eða þá bara svona ... skrifaðu um sjálfan þig ... það síðasta sem ég lét 

þau gera var ... bílprófið 17 ára, sjálfræði 18 ára ... má kaupa vín 20 ára? þú veist, hver þín 

skoðun er ... eitthvað svona verkefni.  

Í stýrðu tímunum fer kennslan aftur á móti fram frá töflu og þá er einkum fengist 

við málfræði og efni henni tengt. „Þá tek ég bara eitthvað sem að er bara ákveðið,“ segir 

Ásgerður. 
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Nemendur Ásgerðar lýsa muninum á stýrðum tímum og áætlanatímum þannig: 

„Stundum eru stýrðir tímar og þá er það bara á töflunni alls konar dót, svona málfræði 

og svoleiðis ... það er eiginlega bara kennarinn sem talar og lætur okkur fá verkefni.“ Í 

áætlanatímunum „þá erum við bara með áætlun sem við eigum að klára fyrir ákveðinn 

tíma … þá er það svona bókmenntadæmi,“ segja nemendur enn fremur.  

Áætlanir taka yfir mislangan tíma, allt frá einni upp í þrjár vikur, en Ásgerður 

treystir sér ekki til að meta hlutfallið milli þessara tveggja tegunda tíma yfir veturinn: 

„ég get eiginlega ekki sagt það svona í heild yfir veturinn ... síðasta hálfa mánuðinn fyrir 

páska þá voru þeir áætlunartímar, alveg; þar á undan alveg frá enda janúar var helm-

ingur og helmingur.“ 

Auður og Helga aðgreina sína tíma að nokkru marki með því að hafa sérstaka bók-

menntatíma á stundaskrá. Þær halda efnissviðunum ekki skýrt aðgreindum að öðru leyti 

en flétta þeim saman á grundvelli Mályrkjubókanna. Helga segir: 

Ég sem sagt skipti íslenskunni niður svona á þætti, svona efnisþætti, kenni hana fjórum 

sinnum í viku ... ég er að kenna bókmenntir, fornsögur, einu sinni í viku. 

Tveir [eru] merktir svona Mályrkju og svo er einn ... þá er ég með gjarnan svokölluð 

Málfinns-verkefni sem er stafsetning, málfræði, málnotkun eða þá annars konar ritun. 

Ég tek stafsetninguna inn í það og ég hef nú aldrei í rauninni farið mjög grúndigt í staf-

setningarreglur eins og maður lærði sjálfur, sko, heldur reynt að taka þetta svona inn ... mér 

finnst hún reynast ágætlega.  

Af 14 tímum sem ég heimsótti hjá viðmælendum voru sex hreinir málfræðitímar og 

einn blanda af málfræði og stafsetningu. Þremur til viðbótar var skipt milli málfræði og 

ritunar og í þeim öllum lásu nokkrir nemendur upp ritunarverkefni. Innan þessara tíma 

voru hrein skil milli málfræði og ritunar og ekki um samfléttun þessara þátta að ræða. 

Einn tími skiptist milli ljóða og stafsetningar og bókmenntir voru á dagskrá í tveimur 

tímum, þar af var annar helgaður bragfræði. Loks var hlustun á dagskrá í einum tíma 

(tafla 7.2) 

Tafla 7.2. Skipting tíma milli viðfangsefna í bekkjarathugunum 

Viðfangsefni Tími 

Málfræði 6 

Málfræði og stafsetning  1 

Málfræði og ritun (skýr skil innan tímanna – nemendur lásu ritunarverkefni)  3 

Ljóð og stafsetning 1 
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Bókmenntir (þar af annar bragfræði) 2 

Hlustun og skrifleg verkefni 1 

Samtals 14 

Bókmenntir og lestur 

Eins og þegar er komið fram eru allir kennararnir nema Ásgerður (og Grímur sem fyrst 

og fremst kennir málfræði) með sérstaka bókmenntatíma á stundaskrá. Hjá Ásgerði 

fellur bókmenntalesturinn inn í áætlanirnar, sem þegar hefur verið fjallað um, þar sem 

nemendur vinna að viðfangsefnum úr Mályrkju. Úrvinnsla nemenda úr bókmenntaefni 

Mályrkju virðist vera það sem Ásgerður kallar „litlar bókmenntaritgerðir“ og skriflegar 

„greiningar á sögum“ en eðli málsins samkvæmt notar hún lítið umræður með öllum 

bekknum um bókmenntaefnið.  

Hjá öðrum kennurum er sú kennsla sem tengist lausamálsbókmenntum að mörgu 

leyti áþekk því sem lýst er í kafla 7.3.1. Nemendum er sett fyrir að lesa ákveðinn bók-

menntatexta heima. Í næsta tíma fer kennarinn yfir þennan texta með „kynnt, spurt og 

spjallað“ aðferðinni og síðan taka við einhvers konar skrifleg verkefni þar sem nem-

endum er ætlað að ljúka heima því sem þeir ekki komast yfir í tímanum. 

Auður, Helga, Ketill og Rannveig lýsa þessu öll á svipaðan hátt: „Þá tökum við 

þetta saman, þau lesa stundum og stundum les ég, svo tölum við um þetta,“ segir Auður 

um sína kennslu. Ketill segir: „Það er náttúrulega bara lestur heima og síðan er, sem 

sagt, farið yfir efni kaflanna og svona umræður um það og svo er verkefnavinna.“ Helga 

segir einnig að yfirferð yfir Engla alheimsins hafi farið fram „mestmegnis í umræðum 

og lesa og gera verkefni.“ Ekki gengur alltaf vel að fá nemendur til að taka þátt í um-

ræðum: „það er mjög auðvelt í hérna 8. bekk með Önnu frá Stóruborg og eins með 

Gunnlaugs sögu ... en það er alltaf langerfiðast í 10. bekk,“ segir Rannveig. 

Hlustun og upplestur tengjast að einhverju leyti þessum þætti kennslunnar, eins og 

getið er í kafla 7.2.2. Rannveig leggur til dæmis mikið upp úr því að nemendur hlusti á 

góða upplesara lesa sögurnar sem verið er að fjalla um. Eyjólfur lætur aftur á móti nem-

endur sjálfa lesa upphátt til skiptis og segist gera það meðal annars til að nemendur með 

leshömlun fái tækifæri til að „meðtaka textann“, eins og hann orðar það. Sumir kennara 

lesa einnig sjálfir fyrir nemendur þá texta sem verið er að fara í hverju sinni. Auður gerir 

það að einhverju leyti, eins og fram kemur hér að framan, og Helga hefur þurft að grípa 

til þess að lesa Gísla sögu fyrir nemendur vegna þess hve erfitt þeim veitist að lesa sög-

una og illa gengur að fá þá til að lesa heima. 
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Auður leggur ekki mikið upp úr skriflegum verkefnum en meira upp úr því að nem-

endur skili munnlegum greinargerðum um bækur sem lesnar eru. Hjá öðrum eru skrifleg 

einstaklingsverkefni mest áberandi. Nemendur Ketils vinna ýmist einir eða með sessu-

naut ef þeir kjósa og hann gengur á milli og hjálpar. Hjá Rannveigu og Eyjólfi er verk-

efnavinnan fyrst og fremst heimavinna enda nota þau bæði tímana svo til eingöngu til að 

fara yfir efnið þótt með ólíkum hætti sé: „Tíminn skiptist eiginlega í bara hlustun og 

umræður,“ segir Rannveig en hjá Eyjólfi skiptast bókmenntatímarnir um það bil til 

helminga milli umfjöllunar hans sjálfs frá töflu og þess að nemendur lesa upp. Í um-

fjöllun sinni segist Eyjólfur „gjarnan [taka] punkta á töfluna ... [fara] yfir helstu atriði 

sem [honum] finnst skipta máli og jafnvel í bókmenntaatriði ef að því er að skipta.“  

Yfirferð verkefna er með ýmsu móti. Að einhverju leyti er farið yfir þau með nem-

endum í tímum og að nokkru leyti er þeim skilað og þau tekin inn í námsmat annarinnar. 

Eyjólfur gengur einna lengst í að krefjast skila á verkefnum og hefur vikuleg heima-

verkefni sem nemendur skila. Eyjólfur fer sjaldnast yfir þessi verkefni með nemendum 

en lætur yfirleitt nægja að skila þeim með athugasemdum.  

Nokkuð er um að stærri verkefni séu unnin þegar lokið hefur verið við sögu. Ketill 

segist til dæmis hafa verið með  

einhver stærri verkefni … þegar maður er búinn að lesa, sko, kannski alla söguna … þá er 

unnið í hópi sem að hópurinn gerir síðan grein fyrir því atriði sem að var valið. Þetta höfum 

við gert bæði í Gísla sögu og Englunum, sko, svona í venjulegu ári. 

Rannveig hefur einnig stundum þennan hátt á og hún lýsir að ýmsu leyti fjölbreytt-

ari umfjöllun um bókmenntir og lestur en aðrir viðmælendur. Hún gefur nemendum 

tækifæri til að lesa frjálslestrarbækur án þess að gera miklar kröfur um skil; lætur þá 

glíma við ljóðagerð, safna lausavísum úr heimahéraði og ráða krossgátur til að auka 

orðaforða þeirra. Rannveig segist einnig hafa endað umfjöllun um bæði Gunnlaugs sögu 

og Önnu frá Stóruborg með klippimyndagerð: „þá völdu þau sér bara einhverja setningu 

eða einhverja lýsingu úr, hérna, sögunni og svo, sem sagt, skrifuðu þau setninguna við 

eða lýsinguna; ég hef svona einstaka sinnum gert þetta.“  

Viðmælendur eru fáorðari um aðferðir sínar við ljóðalestur með nemendum. Flest 

bendir til að kennarar „fari yfir“ ljóð á svipaðan hátt og sögur, þ.e. ræði um ljóðmál 

þeirra, form og efni við bekkinn og leggi síðan fyrir skrifleg verkefni á eftir. Eyjólfur 

segir til dæmis: „ef að það eru ljóðaverkefni þá spyr ég þau út í ... reyni ég að láta þau 

finna myndmál og merkja við stuðla og höfuðstafi.“ Í vettvangsnótum frá heimsókn í 

tíma til Eyjólfs er þetta skráð: „Á töflu eru skrifuð efnisatriði úr kvæðinu um Stjána bláa 
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sem greinilega hefur verið lesið í tímanum á undan. Þetta eru fyrst og fremst staðreyndir 

um efni kvæðisins og höfundinn.“ 

Ketill segist eiga eftir að „fara í ljóðin“ í 10. bekk þegar viðtalið við hann er tekið 

en tekur fram að það verði fyrst og fremst upprifjun því að hann sé „búinn að fara yfir 

það allt saman áður.“ Grímur fer, eins og áður segir, yfir ljóðin í Kennslubók í málvísi og 

ljóðlist sem hann notar annars við málfræðikennsluna í 10. bekk. Í einum þeirra tíma 

sem ég sit hjá Grími er eitt af þessum ljóðum á dagskrá: 

Kennarinn kennir frá púlti. Ræðir um sonnettuformið og fer yfir tvær sonnettur. ... Les ljóð-

in yfir og útlistar formið og efnis- og túlkunaratriði úr textanum. Spyr út í bekkinn annað 

slagið en ekki nafngreinda nemendur. ... Að lokinni útlistun kennara eiga nemendur að 

leysa skriflegt verkefni með því að svara ákveðum spurningum um merkingu ljóðanna. 

Kennari fer yfir spurningarnar jafn óðum og reynir að fá svör utan úr bekk. Fáir svara og 

oftast endar með því að kennari svarar sjálfur og skrifar á töfluna en nemendur skrá í bækur 

sínar. Fáir spyrja utan ein stúlka sem spyr þó nokkuð.  

Í kennslustund sem ég heimsæki hjá Rannveigu er bragfræði á dagskrá og þar eru 

þessar nótur skráðar: 

Kennarinn ... stendur ýmist við töfluna eða púltið. Skrifar ferskeytlu upp á töflu og útskýrir 

bragfræðileg einkenni hennar. Tekur skipulega og lið fyrir lið: Bragliði og áherslur, kveður, 

ljóðstafi, rím o.s.frv. Aðferð kennarans er að skýra viðfangsefnin og spyrja annað slagið út 

í bekkinn (sem augljóslega hefur nokkra undirstöðu í bragfræði) jafnóðum og viðfangs-

efnin eru skýrð. Hann fær oftast svör við spurningum sínum en nemendur eru misvirkir, 

sumir svara aldrei og sýna engin merki um virkni. Allir skrifa þó vísuna og merkja inn í 

hana jafnóðum táknin fyrir bragfræðieinkennin (bragliði, áherslu, kveður o.s.frv.). ... Þegar 

kennarinn er búinn að fara í gegnum hin bragfræðilegu fyrirbæri (sem tekur u.þ.b. hálfan 

tímann) skrifar hann upp á töfluna reglur um staðsetningu ljóðstafa. Nemendur skrá. Síðan fer 

hann í gegnum reglurnar lið fyrir lið og heimfærir upp á vísuna á töflunni.  

7.3.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um tilhögun 

kennslu og náms í náttúrufræði og íslensku. Í greinunum tveimur blasir við heildarmynd 

sem einkennir alla bóklegu kennsluna í náttúrufræði og kennslu í málfræði, stafsetningu 

og að hluta til í bókmenntun, einkum lausamálsbókmenntum. Þessi kennsla einkennist 

af nokkurs konar hringferli: 

▪ Kennarar miðla efni kennslubóka frá töflu í bland við spurningar og spjall. 

▪ Nemendur glósa efni kynninga. 
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▪ Nemendum er sett fyrir að vinna ákveðinn verkefnaskammt sem sumir ljúka í 
tímanum en aðrir verða að ljúka heima. 

▪ Nemendur vinna einir eða í valfrjálsri samvinnu við aðra. 

▪ Í næsta tíma er farið yfir verkefnin frá töflu með aðferðinni spurt og spjallað og 
kynning á næsta viðfangsefni hefst. 

▪ Í náttúrufræði miðast verkleg kennsla við tilraunir í eðlisfræði en við vinnu með 
sýni og hluti úr náttúrunni, t.d. afrakstur vettvangsferða, í líffræði. Oft er óljóst 

hvaða greinarmun eðlisfræðikennarar gera á tilraunum og eigin sýnikennslu. 

▪ Í náttúrufræði fer stærstur hluti kennslunnar fram í almennum stofum þar sem 
enginn búnaður er til verklegrar kennslu og fátt í námsumhverfinu minnir á 

greinina.  

▪ Hjá fjórum íslenskukennurum af sjö einkennist kennslan af skýrri aðgreiningu 
milli efnisþátta. Þrír kennarar við sama skólann sýna mesta viðleitni til að flétta 

saman efnisþáttum. Það breytist þó á síðustu önninni í 10. bekk og við tekur 

upprifjun fyrir samræmda prófið með mikilli áherslu á málfræði.  

▪ Kennsla í stafsetningu byggist að miklu leyti á því að kenna nemendum staf-
setningarreglur og láta þá skrifa eftir upplestri.  

▪ Kennsla í lausamálsbókmenntum nær yfir lestur, hlustun og áhorf að svo miklu 
leyti sem þeim þáttum er sinnt í kennslunni. Einn íslenskukennaranna notar fyrst 

og fremst texta úr Mályrkju en allir hinir láta nemendur lesa heilar skáldsögur. 

Yfirferð þeirra virðist miðast mikið við þætti sem auðvelt er að prófa, s.s. 

efnisatriði, orðskýringar og sögugreiningu. 

▪ Ljóðakennsla miðast mikið við þætti sem kennarar telja að spurt sé um á sam-
ræmdum prófum, s.s. bragfræði, form og myndmál.  

7.4 Námsaðlögun 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar um námsaðlögun kennara í nátt-

úrufræði og íslensku. Í kafla 7.4.1 eru kynntir þættir sem varða náttúrufræði og íslensku 

sameiginlega. Þar er meðal annars rætt um hvernig kennarar haga yfirferð efnis og að 

hvaða marki þeir laga inntak virku námskrárinnar að námsþörfum nemenda. Einnig er 

rakið hvernig brugðist er við lestrarerfiðleikum. Í köflum 7.4.2 og 7.4.3 er fjallað um 

námsaðlögun í náttúrufræði og íslensku. Þar er m.a. rakið hvernig brugðist er við mis-

munandi námshraða og því að hluti nemenda fer ekki í náttúrufræðiprófið. 
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7.4.1 Námsaðlögun: Sameiginlegir þættir 

Kennararnir 14 sem rætt var við svara því undantekningarlaust til að mikill einstaklings-

munur sé á námsþörfum nemenda. Þröstur orðar þannig að það sé „himinn og haf“ á 

milli nemenda. Þegar hann er spurður hvernig gangi að laga námið að einstaklingum er 

svar hans næsta dæmigert: „Það náttúrulega bara gengur ekki, það er bara þannig.“ 

Lausn Þrastar er einnig dæmigerð fyrir viðmælendur en hún er að fara í gegnum náms-

efnið á meðalhraða sem hentar þó einungis hluta hópsins: „er of hægt fyrir þá bestu og 

of hratt fyrir þá slökustu,“ segir Þröstur. Þresti finnst þetta óviðunandi ástand fyrir báða 

þessa hópa. Hann telur hættu á að sterkustu nemendunum leiðist en fyrir þá sem ekki ná 

námsefninu á þessum hraða er þetta: „mun alvarlegra mál ... [og] ákaflega erfitt þegar 

þau eru komin upp í 10. bekk að koma til móts við þau.“  

Sú kennslutilhögun sem lýst er í kafla 7.3.1 gefur ekki mikið svigrúm til náms-

aðlögunar. Inntak þess sem lagt er fyrir nemendur er í stórum dráttum það sama fyrir 

alla. Kynningar kennara eru fyrir bekkinn í heild og nemendur að fást við sömu við-

fangsefnin á sama tíma og á sama hraða. Sú aðlögun sem á sér stað er fyrst og fremst 

tengd verkefnavinnu. Um það bil helmingur kennaranna 14 nefnir slíka aðlögun og lýsir 

henni sem einhvers konar afslætti af kröfum um skil á skriflegum verkefnum. Nem-

endur geta einnig unnið mishratt að verkefnum í tímum en á endanum þurfa samt allir 

að skila verkefnum á sama tíma; þurfa að ljúka heima því sem þeir ekki komust yfir í 

næstu kennslustund á undan. Valfrjáls samvinna í tímum og aðrar stoðir sem þar styðja 

við verkefnavinnuna ná ekki til heimavinnunnar. Þeir sem koma minnstu í verk í tímum 

þurfa því að vinna mest einir og óstuddir heima þar sem ekki er á vísan að róa með 

hjálp. Hins vegar er ekki hægt að greina aðgerðir til að koma til móts við öfluga eða 

áhugasama nemendur með dýpri umfjöllun eða meira krefjandi verkefnum. Nokkrir 

kennarar lýsa áhyggjum af því að þeir hafi ekki úrræði í þessa veru.  

Hugsanlega má líta á viðurkenningu kennara á mismunandi þátttöku nemenda 

þegar spurt er og spjallað í tímum sem einhvers konar námsaðlögun. Einn kennari, 

Björk, nefnir að hún hlífi ákveðnum nemendum við slíkri þátttöku af því að hún veit að 

þeim þykir hún óþægileg. Hins vegar nefnir enginn kennaranna aðgerðir til að styðja 

nemendur í að auka þátttöku sína á þessu sviði. Þegar farið er yfir verkefni með þessari 

aðferð kemur í ljós að sú yfirferð er misjafnlega nauðsynleg og misjafnlega krefjandi 

fyrir nemendur enda koma þeir mjög misjafnlega undirbúnir til leiks. Fyrir suma er 

yfirferðin fyrst og fremst staðfesting á því að þeir hafi leyst verkefni sín rétt meðan aðrir 

fá svörin upp í hendurnar og þurfa einungis að skrá þau. Erfitt er að vita hversu sam-
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viskusamlega nemendur leiðrétta svör sín samkvæmt yfirferð kennaranna og yfirleitt sá 

ég ekki kennara fylgjast sérstaklega með því enda þótt flestir aðgættu lauslega hvort 

nemendur hefðu unnið heima áður en yfirferðin hófst. Í engri þeirra 18 kennslustunda 

sem ég heimsótti sá ég farið yfir svör nemenda með öðrum hætti, til dæmis þannig að 

nemendur færu yfir svör hver hjá öðrum eða væru settir í pör eða litla hópa til að bera 

þau saman og ræða þau. Enginn kennari nefndi heldur þennan möguleika í viðtali.  

Undantekningarlaust ber málefni nemenda með leshömlun á góma í viðtölum bæði 

við nemendur og kennara. Allir líta á leshömlun sem áhyggjuefni og vandamál sem 

erfitt er að finna viðunandi lausn á. Áhyggjur nemenda og kennara af lestrarerfiðleikum 

tengjast miklu lesefni í náttúrufræði og fleiri greinum og bókmenntalestri í íslensku: 

„það eru bara svo mörg önnur gríðarlega stór fög þarna samhliða að þetta verður alveg 

ókleifur hamar fyrir þá sem ekki eru fluglæsir,“ segir Þröstur. Hljóðbækur eru lítið 

notaðar, jafnvel þótt þær séu til. Þröstur er eini náttúrufræðikennarinn sem kannast við 

að sínir nemendur noti þær eitthvað. Þær eru einnig að einhverju marki notaðar í 

íslensku. Kennarar nefna nokkur úrræði, auk hljóðbóka, til að létta nemendum þennan 

róður. Hrefna hefur gripið til þess ráðs að sérútbúa nokkur eintök af hverri bók í 

náttúrufræðinámsefninu fyrir seinlæsa nemendur. Það gerir hún með því að strika með 

yfirstrikunarpenna yfir mikilvægustu atriðin í texta bókanna. Hún hefur líka tekið það til 

bragðs að aðstoða nemendur við að komast í gegnum bækurnar með því að lesa hluta 

þeirra með nemendum í tímum. Enn fremur sé ég nokkur dæmi um það að nemendur 

eru látnir lesa kennslubækurnar í hljóði og hver fyrir annan í tímum. Svipuðum 

aðferðum er beitt í íslensku. Áður er komið fram (kafli 7.3.3) að Helga segist hafa gripið 

til þess að lesa Gísla sögu fyrir nemendur í tímum vegna þess hversu illa þeim gengur 

að lesa söguna og Eyjólfur lætur nemendur lesa hvern fyrir annan í tímum og segist gera 

þetta til að koma til móts við treglæsa nemendur.  

Í öllum nemendahópunum sem ég ræddi við glímdu einn eða fleiri nemendur við 

lestrarerfiðleika. Enginn þeirra kannaðist við að nota hljóðbækur og þegar frá eru taldar 

yfirstrikuðu bækurnar sem Hrefna minnist á og litaðar glærur sem einn nemandi segist 

fá til að lesa í gegnum, sagðist enginn þeirra fá aðstoð í skólanum til að glíma við text-

ann. Í einum hópanna kunnu nemendur hins vegar að segja frá stúlku sem átti ömmu 

sem las fyrir hana náttúrufræðina. Í einum hópnum var stúlka með lestrarerfiðleika sem 

ekki hafði nýtt sér hljóðbækur enda sagði hún það ekki hjálpa sér mikið þar sem eftir 

sem áður skildi hún ekki orðin, til dæmis í Gísla sögu: „Það fengu bara sumir það,“ 

segir hún og á við hljóðbækur, „en ég var ekki með þannig,“ heldur hún áfram. Þessi 
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stúlka sagðist leita til ættingja utan skólans sem hjálpaði henni að gera útdrætti úr 

textanum en í skólanum fengist hún við viðfangsefni bekkjarins á sama hátt og aðrir. 

Þegar þessi sami hópur er spurður hvort einhverjir fái hljóðbækur segja nemendur: 

- Já, stundum 

- Það eru bara svo fáar hljóðbækur til 

- Það er svona erfitt. 

Í þessum hópi er annar nemandi sem segist vera með leshömlun. „Já,“ segir hann 

og talar mjög lágt. Aðspurður um hvort hann fái þá hljóðbækur segir hann: „Nei, ég er 

ekki með svoleiðis,“ og muldrar enn, „ég reyni bara að ...,“ bætir hann við en orðaskil 

hætta að heyrast. „Jaaá,“ segir þessi sami nemandi og dregur við sig svarið þegar ég 

spyr hann hvort hann myndi vilja hafa hljóðbók: „[það væri] þægilegt, sko, en það er 

víst ekki alltaf hægt.“  

Þrátt fyrir framangreind svör gera nemendur með leshömlun yfirleitt frekar lítið úr 

því í viðtölunum að hún valdi þeim vandræðum í náminu. „Það eru náttúrulega 

einhverjir lesblindir,“ segir 9. bekkingur í einum skólanna. „Þeir halda bara áfram með 

okkur, sko,“ bætir annar við. Bæði Þröstur og Rannveig ýja að því að nemendum finnist 

á einhvern hátt minnkun í því að þurfa aðstoð við lestur eða annað nám. Þröstur segir að 

það sé 

ákaflega erfitt þegar þau eru komin upp í 10. bekk að koma til móts við þau enda vilja þau 

það oft ekki; þau vilja oft bara reyna að fá að komast heim og reyna að grauta í þessu þar. 

... Basla í gegnum þetta sjálf, sko.  

Rannveig orðar þetta á svipaðan hátt: „það er orðið svolítið erfitt þegar er komið 

upp á þetta stig, þeir vilja helst ekki vera með annað ... þau eru að verða svolítið nösk á 

... einhvern veginn að bera sig saman.“ 

7.4.2 Námsaðlögun í náttúrufræði 

Eins og fram kemur í kaflanum hér á undan (kafla 7.4.1) felst námsaðlögun í hinni 

dæmigerðu kennslutilhögun fræðara einkum í einhvers konar afslætti af kröfum um skil 

á skriflegum verkefnum. Í náttúrufræði kemur þetta þannig fram að yfirleitt þurfa allir 

að ljúka þremur fyrstu flokkum verkefnanna sem fylgja hverjum kafla kennslubókanna. 

Þetta eru fjölvalsspurningar, rétt og rangt spurningar og eyðufyllingar. Síðan er valið úr 
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verkefnum í tveimur síðustu flokkunum, stutt og laggott og stuttar ritgerðir til að koma 

til móts við misumandi getu eða vinnuhraða.104  

Þegar nemendur eru fljótir að ljúka verkefnum er þeim yfirleitt sagt að vinna á 

einhvern hátt áfram með námsefnið. Það getur falið í sér að vinna sér í haginn með því 

að halda áfram í bókinni eða þá að fara að undirbúa næsta próf. Einnig nefna nokkrir 

kennaranna að þeir hafi tilbúin tímarit á borð við Lifandi vísindi handa nemendum til að 

skoða þegar svona stendur á. Þröstur lýsir þessu svona: 

Maður reynir að beina þeim inn á einhverja ... að lesa einhver tímarit [eða] ... tína í þau 

einhverjar greinar, svona; benda þeim á góðar vefsíður til að finna sér efni sjálf, ég reyni 

svona að láta þau ekki vera iðjulaus. ... Þau vinna á undan sér, oft, sko, það er hægt að 

segja þeim að halda bara áfram í bókinni og, hérna, þau kannski þá létta fyrir sér 

heimanámið og annað. 

Í vettvangsathugunum sáust dæmi um sumt af því sem Þröstur nefnir. Einnig sáust 

dæmi um að nemendur sem voru fljótir að ljúka verkefnum sínum þurftu að bíða eftir 

hinum. Hvergi sáust tímarit liggja frammi í kennslustundum í almennu kennslustofunum 

sem heimsóttar voru. Í kennslustundum í 8. og 10. bekk eru eftirfarandi nótur skráðar:  

Nú eru nokkrir búnir með verkefnið og fá fyrirmæli um að byrja að undirbúa sig undir 

kaflapróf sem á að vera næsta mánudag. Kennari skrifar fyrirmæli um þetta á töfluna og 

talar um leið yfir bekkinn en fær ekki gott hljóð. Þarna er komið til móts við það að nem-

endur eru mislengi að vinna verkefnið. Lausnin virðist þó ekki virka vel því komið er los á 

marga og vaxandi flakk um stofuna og tilheyrandi hávaði [8. bekkur]. 

Nemendur ljúka flokkunarverkefninu á misjöfnum tíma. Þeir sem ljúka fyrst þurfa að bíða 

eftir hinum [10. bekkur]. 

Þegar frá eru talin mismunandi skil á skriflegum verkefnum tengjast flestar hug-

myndir náttúrufræðikennaranna um námsaðlögun því að nota verklegan þátt kennsl-

unnar til að koma til móts við nemendur sem hentar síður að læra af bókinni. Björk og 

Hrefna nefna þetta sérstaklega og báðar segjast þær helga um það bil 30% af kennslunni 

verklegum þáttum, a.m.k. í 8. bekk. Hins vegar er óljóst hvernig námsaðlögun er komið 

við í verklegu kennslunni þar sem myndin sem fæst af henni í rannsókninni er mun 

ógleggri en af þeirri bóklegu. Einnig kemur fram að mjög dregur úr verklegu kennslunni 

þegar nær dregur samræmda prófinu og hún hverfur nánast úr virku námskránni eftir 

áramót í 10. bekk. Hrefna er eini náttúrufræðikennarinn sem tengir ákveðna kennslu-

                                                 
104 Öllum köflum í bókaflokknum Almenn náttúruvísindi lýkur á sama hátt: Fyrst er verkleg æfing, þá upprifjun og 
samantekt, síðan yfirlit um orðaforða og loks fimm flokkar verkefna undir heitunum: fjölvalsspurningar, 
eyðufyllingar, rétt eða rangt spurningar, stutt og laggott og stuttar ritgerðir. 
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aðferð við möguleika sína til að koma til móts við einstaklingsþarfir nemenda. Hún 

segist nota samvinnunám sem leið til námsaðlögunar með því að fá nemendum mis-

jafnlega krefjandi hlutverk og viðfangsefni, meðal annars í verklegum æfingum.  

Í öllum skólunum, nema skóla Þrastar og Erlu, er einhver hluti nemenda sem ekki 

ætlar í samræmda prófið. Við þessu er brugðist með ýmsu móti. Í skóla Hrefnu var þessi 

hluti bekkjarins settur í sérhóp frá áramótum veturinn sem rannsóknin var gerð. Þetta 

var tilraun og hafði ekki hafði verið gert áður. Í viðtali við aðstoðarskólastjóra skólans, 

sem hafði tekið að sér að kenna þessum hópi, kom fram að þessi hópur tók ekki þátt í 

lokasprettinum í undirbúningi prófsins og þeim viðfangsefnum sem beinlínis miðuðu að 

honum, s.s. yfirferð gamalla prófa og verkefnum sem sniðin voru að formi próf-

spurninganna. Eftir sem áður gekk kennslan út á að fara yfir kennslubækurnar en dregið 

var úr námskröfum með því að fara hægar yfir og aflétta kröfunni um að „komast yfir“ 

fyrirfram ákveðið efni. 

Í skóla Hafdísar og Ægis er komið til móts við þá nemendur sem ætla í prófið með 

því að kenna valgrein í náttúrufræði með tveimur kennslustundum á viku allan veturinn. 

Í hana fara eingöngu þeir sem ætla í samræmda prófið. Ægir segist reyna að haga kennsl-

unni í bekkjartímunum að nokkru marki öðruvísi en í valinu: „þá reyni ég að hafa náms-

efni þar inni sem að höfðar til allra og þá frekar svona stífara námsefni inni í valinu … 

og líka hraðinn, ég get verið á mjög miklum hraða inni í valinu.“ Ægir þarf samt að gera 

vissar málamiðlanir í bekkjartímunum vegna þess að þeir nemendur sem ætla í prófið 

gera kröfur um að kennslan þar miðist við prófið ekki síður en í valinu: „þá kannski eru 

þau ekki jafn spennt fyrir því sem að ég er að gera ... þannig að þetta er svolítið tvíbent,“ 

segir hann. 

Kennararnir telja ekki sérstaklega áberandi að þeir nemendur sem ætla ekki í prófið 

sinni náminu verr. Ægir viðurkennir þó að þeir gangi ekki til verka af sama áhuga og 

aðrir: „Nei, maður finnur alveg að þetta er ekki alvöru, þeim finnst þetta ekki vera það 

sama. Aftur á móti þegar maður nær ... að vera með svolítið lifandi kennslu að þá hafa 

þau ekkert síður áhuga.“ Nemendurnir segja sjálfir að þeir gangi ekki til verka af mikl-

um áhuga en reyni þó að skila sínu enda þurfi þeir að taka skólapróf í greininni eins og 

aðrir: „Við náttúrulega vinnum þetta, þú veist, bara eins og aðrir … við erum náttúru-

lega ekkert að gleypa þetta, við bara gerum þetta [og] við þurfum náttúrulega að taka 

próf í þessu.“  
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Björk kannast ekki við annað en að þeir nemendur hennar sem ekki ætla í prófið 

haldi sig að verki í náminu, enda reyni hún að sjá til þess að þeir hafi viðfangsefni og 

viti að þeirra nám sé metið til jafns við aðra:  

Nei, þau gera það ekki. Við reynum að fara bara alltaf í nýtt og nýtt efni ... ekki nema 

kannski bara allra síðast fyrir prófið þegar ég er með þessa upprifjunartíma gef þeim kost á 

að vinna upp úr bókum og spyrja mig og hérna og þá svona finnst þeim hinum að þau þurfi 

ekkert ... [séu] stikkfrí en þá náttúrulega er ég kannski með bara annað verkefni fyrir þau 

sem að þau eiga að skila og gildir inn í vetrareinkunn. 

Þrátt fyrir þetta viðurkennir Björk að það sé mismunandi að kenna nemendum sem 

ætla í prófið og þeim sem ekki ætla þangað. Það finnur hún best þegar þeir sem ætla í 

prófið eru einir hjá henni í upprifjunartímum: 

Já, og maður finnur það bara núna ... þá náttúrulega ... finnur maður ... muninn á 

andrúmsloftinu að vera með bekk [þar] sem að allir eru eða að vera bara með þá 

einstaklinga sem hafa áhuga á þessu og vilja standa sig og ætla í prófið, sko. 

Björk finnur einnig fyrir svipuðum viðhorfum hjá þeim sem ætla í prófið og Ægir, 

þ.e. að þau telji sér ekki skylt að læra það sem þau telja sig vita að ekki komi á 

samræmda prófinu: „Já, það er ekkert spurt um mannslíkamann á samræmdu prófi og þá 

eru þau alveg ... bíddu, af hverju eigum við að ... þau taka eftir því líka, sko.“  

Bergur er sá sem mest finnur fyrir því að þeir nemendur sem ekki ætla í samræmda 

prófið sinni náminu ekki af sama áhuga og aðrir:  

það eru alveg 30 eða 35% nemenda sem ætla ekkert í þessi próf en sitja samt tíma og í 

rauninni gera lítið nema bara að trufla út frá sér af því að þau hafa ekki áhuga á þessu og 

ætla ekki í prófið. 

Bergur nefnir til dæmis fimm nemendur, fjóra í öðrum bekknum og einn í hinum, 

sem séu beinlínis hættir í náminu og geri ekki neitt í tímum. Í vettvangsathugun sé ég 

einn þessara nemenda „að verki“: 

Kennari setur nemendur í orðaforðaverkefnið ... Nemendur eiga að finna merkingu orða í 

orðaskýringum aftast í bókinni og textanum og skrifa hana. Flestir virðast nokkuð 

uppteknir við þetta og hljóð er gott. Þó vekur athygli ein stúlka sem einungis horfir á 

bókina sína og aðhefst ekkert. Kennarinn lætur hana afskiptalausa. Er væntanlega ein af 

fjórum nemendum í þessum bekk (og einum til viðbótar í hinum 10. bekknum) sem 

kennarinn hefur áður sagt mér … að sinni faginu ekki neitt og geri ekkert hvorki í tímum 

né heima. Kennarinn lætur þetta afskiptalaust. 
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7.4.3 Námsaðlögun í íslensku 

Auður og Ásgerður eru þeir viðmælendur sem best lýsa úthugsuðu skipulagi á náms-

aðlögun í íslensku. Það felst í að leggja fyrir nemendur sömu meginviðfangsefni en 

skipuleggja vinnu þeirra þannig að þeir þurfi að gera misjafnlega mikið, eða kafa 

misjafnlega djúpt í viðfangsefni innan þessa heildarskipulags. Þær benda einnig á að 

stundum þurfi ekki annað en aukna aðstoð innan bekkjarins til að nemendur höndli 

viðfangsefni sem þeir annars réðu ekki við. Auður reynir enn fremur að laga kröfur um 

heimavinnu og skil að nemendum og aðstæðum þeirra heima fyrir: 

þau eru með sömu viðfangsefnin en þau taka ekki það sama, endilega, ég sleppi þá úr fyrir 

suma þeir taka minna eða annað. ... Já, ég geri kannski ekki jafn miklar kröfur á alla það er 

svona ýmislegt sem spilar þar inn í bæði námslega og svo svona aðstæður heima fyrir og 

svoleiðis. 

Ásgerður notar áætlanatímana í íslenskunni til að einstaklingsmiða námið að 

nokkru leyti. Þá fá allir sömu heildaráætlunina og eru þannig með sama við viðfangs-

efnið en vinna misjafnlega mikið innan þess. Sum verkefnin eru stjörnumerkt og þeir 

sem eru slakir eða þurfa meiri tíma þurfa einungis að gera stjörnumerktu verkefnin: „ef 

ég geri kannski fimm sögur sem að þau eiga að lesa þá lesa þau þrjár, kannski og, hérna, 

skila verkefnum út úr því,“ segir Ásgerður. Hins vegar virkar námsaðlögun ekki alltaf 

þannig að þeir sem eru fljótir að vinna eða sterkir í íslensku fái meira krefjandi verkefni: 

„það er í sumum áætlunum hjá mér,“ segir Ásgerður en „það var t.d. ekki á síðustu 

áætlun og ég einmitt rak mig á það þar að þau kláruðu, sko, þannig að þá þurfti auka-

efni.“ Ásgerður nefnir líka að hún hjálpi nemendum að velja sér bækur „í samræmi við 

getu, velja léttar bækur þar sem þau komast yfir að lesa aukabækur.“  

Hvorki Auður né Ásgerður telja að nemendum þyki þetta skipulag óþægilegt eða 

niðurlægjandi: 

Nei, það er af því að þau eru ekkert með annað námsefni, þau bara gera minna ... já stund-

um ... gera þau bara það sama ... sérstaklega eins og bara svona í bókmenntum og les-

skilningi ... þá geta þau þetta alveg með smá aðstoð frá mér.  

Í áætlanatímunum vinna nemendur tiltölulega sjálfstætt og þá getur Ásgerður notað 

tímann til að sinna einstökum nemendum eða hópum og  

setjast niður hjá sem sagt slökum nemendum, oft, ... og í raun og veru finnst mér ég samt 

hafa tíma með þessum sterku líka; að þá get ég komið og spjallað við, kannski, þau fjögur 

um einhver atriði, sko, í staðinn fyrir að annars er maður alltaf, bara, ... að tyggja það sama 

og þau eru búin að heyra það aftur og aftur og aftur.“ 
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Ásgerður lýsir því líka hvernig hún getur staðsett nemendur í hópavinnunni, frammi 

á gangi eða jafnvel inni á bókasafni: „það eru sumir þarna sem eru svolítið viðkvæmir 

fyrir, sko, bara fjöldanum; bara höndla ekki að vera með svona marga í kringum sig og 

heyra þá mörg áreiti, þá set ég þau frekar eitthvað í ró og næði.“ Töflukennslan hentar 

mörgum illa, segir Ásgerður og „það eru þarna nokkrir sem bara láta sig svolítið 

hverfa.“ Hún nefnir til dæmis ofvirkan dreng: 

hann er t.d. mjög gjarnan með bara stelpunum, með 3 til 4 stelpum inni á bókasafni og það 

virðist vera hans kjöraðstaða til þess að læra og þær hjálpa honum og hann bara keppist við 

… en honum hentar … mjög illa … þessi töflukennsla. 

Á námsaðlögun þessara þriggja viðmælenda eru þó ýmsar undantekningar. Náms-

aðlögun Ásgerðar, sem lýst er hér að framan, nær ekki til stýrðu tímanna sem eru allt að 

helmingur kennslustunda og verða allsráðandi síðustu vikurnar fyrir samræmda prófið 

enda fer þá kennslan fram frá töflu og nemendur vinna í verkefnabækur í framhaldi af 

kynningu kennara. Af þessu tagi eru báðir tímarnir sem ég heimsæki hjá Ásgerði:  

Nemendur eru að vinna í verkefnabækur sínar hver á sínum stað og sínum hraða. E.t.v. eru 

kröfur til þeirra misjafnar þótt ég sjái það ekki. Hins vegar eru allir með sama viðfangs-

efnið. ... Allir nemendur eru að vinna sama verkefnið og allir eiga að ljúka því sama en fá 

þó mislangan tíma til þess. ... Í bekknum er einnig nýbúi með sérverkefni en hann leitar 

lítið eftir aðstoð og fær litla athygli kennarans. 

Í þeim kennslustundum sem ég heimsæki hjá Auði og Helgu sé ég heldur ekki í 

framkvæmd þá námsaðlögun sem þær hafa lýst fyrir mér, eins og eftirfarandi vettvangs-

nótur bera með sér:  

Í tímanum eru allir að gera það sama. Heimavinnan var sú sama og farið yfir hana á sama 

hátt. Mályrkjuverkefnið sem unnið er í tímanum er einnig það sama fyrir alla og unnið á 

sama hátt. Allir eru á sama stað í bókinni en fá þó tækifæri til að vinna sá sínum hraða í 

tímanum, en verða væntanlega að bæta upp heima það sem þeir komast ekki yfir í tímanum 

til að halda öllum á sama stað. Kennari gengur á milli til aðstoðar en kemst ekki til allra. 

Nokkur biðtími [kennslustund hjá Helgu]. 

Námsaðlögun er lítil sýnileg innan tímans. Allir fá sömu verkefni og eiga að vinna þau á 

sama hátt. Hugsanlega eru mismiklar kröfur um hraða og afköst. Einnig á að fara fram 

samvinna við annað verkefnið en hún nýtist ekki sem leið við námsaðlögun. Nemendur eru 

eftir sem áður að kalla einir eftir aðstoð kennarans [kennslustund hjá Auði]. 

Hjá Rannveigu kemur fram að hún hafi í hyggju að skipta 10. bekknum sem hún 

kennir þegar viðtalið er tekið í hópa vegna mismunandi getu í málfræði. Hún segir að 

oft séu þetta sömu nemendur og eiga erfitt með lestur og að þeir séu oft tregir til að 
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spyrja og leita sér aðstoðar inni í bekknum. Vegna þess, segir Rannveig: „hefði ég 

[helst] viljað taka þau svona tvö og tvö kannski ... ég hef nú stundum notað geymsluna, 

það er svona bókageymsla inni af 10. bekkjarstofunni [og] kippt þeim inn þar ... því þau 

eiga svolítið erfitt, sum, með að segja yfir hópinn og spyrja.“  

Bæði Rannveig og Grímur lýsa áhyggjum af því að geta ekki komið til móts við 

breiddina í nemendahópnum:  

maður er alltaf að reyna að tosa, svona innan gæsalappa, „skussann“ upp, sko ... ná 

meðalmennskunni en ég efast ekkert um það að oft hefur maður verið með krakka sem að 

maður hefur ekki gert nóg fyrir [Rannveig].  

ég held að það sé nú einna stærsti hængurinn á þessu það eru þessir bestu sem að fá bara of 

litla næringu hjá manni, ég held að það sé því miður, já, og einnig gæti ég trúað að þeir sem 

eru svona rétt fyrir neðan miðju, í meðaltali, ef að við getum orðað það svo [og] ... eru þá 

óframfærnir ... þeir gleymast, ég er líka hræddur um það [Grímur]. 

7.4.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um námsað-

lögun kennara í náttúrufræði og íslensku. Helstu niðurstöður kaflans eru eftirfarandi: 

▪ Öllum viðmælendum ber saman um að mikill einstaklingsmunur sé á náms-
þörfum nemenda 

▪ Í kennsluskipulagi fræðaranna er lítið svigrúm til að koma til móts við þennan 
einstaklingsmun og kennslan endar í yfirferð efnis á hraða sem viðmælendur 

telja henta meðalnemendum. 

▪ Námsaðlögun felst einkum í afslætti á skriflegum verkefnum fyrir seinfæra nem-
endur en ekki virðist á markvissan hátt komið til móts við nemendur sem eru 

hraðfara í náminu. 

▪ Allir viðmælendur kannast við erfiðleika nemenda með leshömlun en af hálfu 
skólanna virðist fátt um úrræði til að auðvelda þeim námið.  

▪ Í þremur skólanna kýs nokkur hluti nemenda að fara ekki í samræmda prófið í 
náttúrufræði. Þessir nemendur fara í stórum dráttum í gegnum sama nám og 

aðrir, enda þótt það miðist að miklu leyti við undirbúning samræmda prófsins. 

Kennurum ber ekki saman um hversu mikil áhrif þetta hafi á námsáhuga en 

a.m.k. einn náttúrufræðikennari fullyrðir að hluti þessara nemenda hætti bein-

línis að sinna náminu, einkum í 10. bekk, en sér ekki flöt á að koma til móts við 

þá með annars konar námstilboði.  
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▪ Þrír íslenskukennarar og einn náttúrufræðikennari lýsa skýrustum hugmyndum 
og aðgerðum sem miða að námsaðlögun í blönduðum námshópum. Skipulag 

íslenskukennaranna nær þó ekki til tíma þar sem eingöngu er unnið með mál-

fræði og riðlast í aðdraganda samræmda prófsins í 10. bekk þegar upprifjun fyrir 

prófið hefst. 

7.5 Námsmat 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um fyrirkomulag náms-

mats kennaranna í skólunum fjórum. Fyrst er gerð grein fyrir þeim þáttum sem eiga við 

báðar greinarnar, náttúrufræði og íslensku. Þar er meðal annars fjallað um hvernig 

námsmat kennara skiptist í leiðsagnar- og lokamat og um hlut símats í námsmati þeirra. 

Þá er rakin notkun gamalla samræmdra prófa sem námsmats. Í köflum 7.5.2 og 7.5.3 

skiptist umfjöllunin eftir greinunum. Þar er fjallað um hvaða námsþættir eru metnir og 

hverjir ekki í hvorri grein og um form þeirra prófa sem kennarar semja sjálfir. 

7.5.1 Námsmat í náttúrufræði og íslensku: Sameiginlegir þættir 

Í öllum skólunum fjórum er vetrinum skipt í þrjár annir og nemendur og forráðamenn 

þeirra fá afhent námsmat eftir hverja önn. Í skóla Auðar, Ásgerðar, Helgu og Hrefnu er 

lögð áhersla á að meta árangur nemenda samkvæmt frammistöðumarkmiðum skólans á 

tveimur fyrstu önnum hvers vetrar. Frammistöðumarkmiðin varða m.a. áhuga, virkni, 

frumkvæði, samstarfshæfni, vinnubrögð og heimanám. Gefin er einkunn í bókstöfum, 

ásamt umsögn fyrir þessa þætti. Í bóklegum greinum er jafnframt gefin einkunn í tölu 

fyrir árangur í verkefnum og prófum. Í lok þriðju annar eru haldin vorpróf og þá eru 

einu formlegu prófadagarnir.  

Í hinum skólunum þremur má einnig skipta námsmatinu í tvennt, en á nokkuð ann-

an hátt. Annars vegar er gefin einkunn fyrir skriflegt próf í lok hverrar annar og hins 

vegar er einkunn sem er meðaltal ýmiss konar símats á önninni. Símatið er yfirleitt 

byggt á bókhaldi kennara um vinnubrögð, heimavinnu og verkefnaskil, auk skyndiprófa 

og kannana af ýmsu tagi. Hvorar tveggja þessara einkunna eru gefnar í tölu og nemend-

ur fá þær ýmist hvora í sínu lagi eða reiknaðar saman. Þar sem það er gert er vægi sí-

matseinkunnarinnar breytilegt en oft 30–40%. Þessi einkunnagjöf er ekki alls staðar 

samræmd innan skólanna þannig að erfitt er að henda reiður á skipulagi hvers skóla. 

Allir kennararnir lýsa námsmati sínu fyrst og fyrst sem lokamati. Próf í lok anna 

gegna að mestu leyti slíku hlutverki enda þótt dæmi séu um að gömul samræmd próf 
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séu notuð sem nokkurs konar stöðupróf (sjá síðar í þessum kafla). Símatið er einnig að 

miklu leyti efniviður í aðra lokaeinkunn fyrir önnina, hvort sem þessar tvær einkunnir 

eru vegnar saman eða ekki. Nemendur fá að vísu endurgjöf á þau verkefni sem þeir skila 

og einkunnir úr skyndiprófum en óljóst er hversu mikið leiðsagnargildi þetta tvennt hef-

ur eða hversu markvisst kennarar nota það til að skipuleggja áframhaldandi nám, setja 

nemendum mörk og leiðbeina þeim um hvernig þeir geta náð þeim.  

Björk er eini kennarinn sem lýsir því beinlínis að hún noti símat til leiðsagnar við 

nemendur til að kenna þeim vinnubrögð, einkum við að skipuleggja og halda utan um 

vinnubókina. Afsláttur sem kennarar gefa af kröfum um skil á skriflegum verkefnum 

(kafli 7.4.1) er enn fremur væntanlega tengdur einhvers konar leiðsagnarmati á getu 

þessara nemenda, enda þótt kennararnir lýsi því ekki beinlínis. 

Tveir kennarar taka fram að þeir líti á námsmat sitt sem þrýsting á nemendur eða 

hvatningu til að stunda námið. Þannig segist Erla vera með kannarnir reglulega, „sér-

staklega ef ég finn að krakkarnir eru slakir og þeir læra lítið heima og illa þá finnst mér 

best að vera bara reglulega með kannanir, þá læra þau að minnsta kosti.“ Þröstur orðar 

þetta á svipaðan hátt þegar hann segist leggja fyrir „kannanir út úr efninu svona aðra 

hverja viku … sem eru örfáar spurningar bara til þess að halda þeim við efnið, sko.“ 

Áður hefur verið gerð grein fyrir því (kafli 7.1.1) að þeir viðmælendur sem eru talsmenn 

samræmdu prófanna tengja þau við virðingu greinanna og hvatningu og aðhald fyrir 

nemendur.  

Námsmat fer almennt ekki fram innan kennslustunda, nema þegar próf eru lögð 

fyrir. Í þeim kennslustundum sem ég heimsæki byrja kennarar yfirleitt kennsluna án 

þess að kynna markmið kennslustundarinnar og viðmið um árangur og þeir enda 

kennslustundina án þess að draga saman efni hennar eða og kanna árangur í lokin. 

Algengast er að kennarar fari sjálfir yfir verkefni nemenda frá töflu, hvort sem nem-

endur hafa gert þau heima eða í tíma (kafli 7.3.1). Flestar kennslustundir sem ég 

heimsæki byrja á þessu. Yfirleitt láta kennarar nægja að kanna lauslega hverjir hafa 

lokið verkefnunum en ekki hvernig heimavinnunni hefur reitt af að öðru leyti.  

Frá vori í 9. bekk og á öllum önnum í 10. bekk verða gömul samræmd próf 

áberandi hluti af námsmati skólanna fjögurra og eru þá lögð fyrir nemendur, ýmist í 

hlutum eða heild. Þessi notkun prófanna er óháð afstöðu kennaranna til samræmdu 

prófanna. Tilgangur þessa virðist aðallega þrenns konar: Í fyrsta lagi að kenna 

nemendum á prófformið sjálft: „gera þau stresslausari í sambandi við formið á þessu,“ 

eins og Hrefna orðar það. Enn fremur eru prófin notuð sem hefðbundin lokapróf sem 
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eiga að endurspegla efnisþætti og áherslur í kennslunni. Loks eru þessi próf notuð að 

einhverju leyti sem greiningarpróf til að kanna stöðu nemenda í því sem prófað er úr á 

samræmda prófinu þannig að hægt sé að miða áframhaldandi kennslu út frá því.  

Kennurum virðist full þörf á að venja nemendur á prófformið: „á allra síðustu árum 

er þetta ekkert orðin nein smá tæknivinna að kunna að taka svona próf,“ segir Rannveig. 

Hrefna lýsir einnig viðbrögðum nemenda í einum árganginum þannig að „þau urðu svo 

pirruð að þau görguðu“ þegar þau fengu gamalt samræmt próf sem æfingapróf, vegna 

þess að þeim fannst formið á verkefnunum á prófinu framandi.  

Ásgerður, Elín, Helga og Ketill nota gömul samræmd próf sem vorpróf í 9. bekk 

þótt þau felli úr þeim einstaka þætti sem þau eru ekki búin að fjalla um í kennslunni. 

Elín orðar það þannig að vorprófið í 9. bekk sé „ nánast samræmt próf,“ og Ketill segist 

nota „alla þá þætti sem mögulega er hægt … í grunninn samræmt próf.“ 

Í öllum skólunum eru eldri samræmd próf notuð við námsmat í 10. bekk og nem-

endur taka að minnsta kosti eitt samræmt próf í heild í hverri grein í 10. bekk. Prófin eru 

þá notuð sem annarpróf í lok fyrstu eða annarrar annar eða jafnvel þeirra beggja: „Þá er 

bara tekið alveg alla röðina, sko, þriggja tíma próf,“ segir Ásgerður um samræmd próf í 

lok miðannar í skólanum þar sem hún kennir. Rannveig notar samræmt próf í lok mið-

annar í febrúar og Ketill notar „fyrst og fremst gömul samræmd próf“ sem annarpróf 

bæði nóvember og febrúar en leggur aðrar áherslur, eins og áður segir, á vorprófinu í 10. 

bekk þegar samræmda prófið er að baki (kafli 7.2.2). Formlegust er framkvæmdin á 

þessu í skóla Bergs, Bjarkar, Eyjólfs og Gríms. Þar er haldin nokkurs konar lokaæfing í 

samræmdum prófum um miðjan vetur, svokallað „generalpróf“ og niðurstaða þessa 

prófs gildir sem prófseinkunn nemenda fyrir miðönnina. Skólastjóri skólans lýsir 

„generalprófunum“ þannig: 

við höfum í mörg ár haft svokallað „generalpróf“ sem kemur í rauninni í staðinn fyrir 

miðsvetrarpróf þar sem að við höfum allar aðstæður eins og í samræmdu prófi. ... þá sem 

sagt taka þau prófin úti í íþróttahúsi; það er jafn langur próftími og prófin hafa verið mjög 

samsvarandi því sem að gerist á samræmdu prófi, allar aðstæður eru eins eða eins líkar og 

þær geta orðið.  

Nokkrir kennarar lýsa því að þeir noti samræmdu prófin sem þeir leggja fyrir 

öðrum þræði sem nokkurs konar greiningarpróf til að meta stöðu nemenda í þeim 

efnisþáttum sem samræmda prófið mælir með það fyrir augum að skipuleggja áfram-

haldandi nám nemenda í þessum þáttum. Björk segist nota niðurstöður „general-

prófsins“ til þess að greina veikar og sterkar hliðar hópsins og um leið til leiðbeiningar 
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um hvernig hún hagar upprifjun á lokasprettinum fyrir alvöru prófið. Það gerir einnig 

Rannveig sem notar samræmt próf sem hún leggur fyrir um miðjan vetur í 10. bekk til 

að greina stöðu nemenda í málfræði og skipuleggja upprifjun þeirra fyrir samræmda 

prófið með tilliti til þess.  

Ketill nefnir að samræmda prófið sem hann leggur fyrir í 9. bekk gefi honum vís-

bendingar um hvar nemendur standa og „hvert að leiðir komi til með að liggja [um] 

haustið.“ Hann nefnir hins vegar ekki að hann bregðist við þessum niðurstöðum í 

kennsluskipulaginu. Það gerir aftur á móti Ásgerður sem notar samræmda prófið sem 

hún leggur fyrir í lok 9. bekkjar „til grundvallar skipulagningu næsta vetrar, 10. bekkjar: 

„Já, þá bara sé ég veika og sterka þætti og ... þar nýti ég þetta, ég er bara með möppuna 

hjá mér sem ég er með bara daglega í höndunum, hvar þau eru stödd með hvern þátt 

fyrir sig.“ Ásgerður nefnir sem dæmi að veturinn sem viðtalið var tekið hafi hún efnt til 

átaks í stafsetningu fyrir hluta 10. bekkinga á grundvelli niðurstöðu prófsins frá vorinu 

áður. Ásgerður segir enn fremur frá því að hún noti niðurstöður samræmda prófsins sem 

hún leggur fyrir sem vorpróf í 9. bekk til að meta þörf einstakra nemenda fyrir stuðning 

og sérkennslu í 10. bekk.  

7.5.2 Námsmat í náttúrufræði 

Próf kennara í náttúrufræði eru alls staðar hefðbundin skrifleg próf úr bóklegum þætti 

kennslunnar. Í 8. og 9. bekk segjast allir kennararnir semja þessi próf sjálfir, a.m.k. að 

hluta, en nota að einhverju leyti spurningar úr prófum sem fylgja námsefninu. Í þessum 

prófum er fyrst og fremst metin kunnátta nemenda í efni kennslubókanna. Prófin endur-

spegla þannig fyrst og fremst áherslu kennaranna á kennslubækurnar sem þeir nota til að 

búa nemendur undir samræmda prófið. Efnislega eru þau að miklu leyti endurspeglun á 

samræmdu prófunum en prófa ekki þau svið námskrárinnar sem lítið er sinnt í kennsl-

unni. „Ég, allavega, hef samið prófið upp úr því sem ég er að kenna,“ segir Bergur. 

Þegar Hrefna er spurð hvort hún reyni í skólamatinu að leggja áherslu á þá inntaksþætti 

sem samræmda prófið nær ekki til svarar hún: „Nei, sennilega ekki.“ Svör Bjarkar eru á 

sömu lund:  

Aðallega eru þetta náttúrulega staðreyndir og hugtök og svo að geta beitt hugtökunum sem 

þau eru að læra og svo náttúrulega að geta sagt frá ... Já, það er þungamiðjan, sko ... svo 

erum við með myndir og svona og þá reynir náttúrulega líka á þetta sjónræna. 

Þótt skólaprófin prófi að miklu leyti sömu kunnáttu og samræmda prófið endur-

speglar form þeirra samt ekki samræmda prófið að öllu leyti. Allir kennararnir nota að 
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vísu fjölvalsspurningar að einhverju marki en leggja jafnframt áherslu á fleiri gerðir 

spurninga, einkum þar sem nemendur þurfa að útskýra eitthvað eða segja frá einhverju 

með eigin orðum. Lýsing Bjarkar á prófunum sem hún leggur fyrir er dæmigerð:  

Það er bara allt. Það er bæði krossapróf og svo eru það skilgreiningaratriði sem sagt hugtök 

og svo bara almennar spurningar. Svo eru myndir, að merkja inn á myndir, og stundum 

stuttar ritgerðir. Svona upp á yfirferð þá er náttúrulega þægilegra að hafa prófið allt krossa-

spurningar en oft á tíðum finnst mér samt ekki kunnáttan koma alveg fram. 

Símat náttúrufræðikennaranna samanstendur annars vegar af skyndiprófum og hins 

vegar af mati á ýmiss konar frammistöðu nemenda. Yfirleitt gefa þeir einkunn fyrir 

hvort um sig sem þeir reikna saman í eina símatseinkunn. Skyndiprófin eru flest það 

sem kennarar kalla kaflapróf en það eru próf sem fylgja hverjum kafla í kennslubók-

unum. Í þessum prófum eru eingöngu fjölvalsspurningar. Allir kennararnir nota þessi 

próf að einhverju marki, sumir óbreytt, en aðrir bæta við þau eigin spurningum þar sem 

nemendur þurfa að orða svör sín. Tilgangurinn er að auka fjölbreytni þannig að prófin 

reyni á fjölbreyttari kunnáttu. Auk kaflaprófanna leggja flestir kennaranna fyrir lokapróf 

úr hverri bók. Þau eru stundum jafnframt lokapróf annarinnar þannig að þau eru ekki 

alltaf viðbót við önnur próf sem tekin eru.  

Hinn helmingurinn af símatseinkunn hverrar annar er mat á vinnubókum, skilum á 

heimavinnu og almennri frammistöðu í tímum. Í vinnubækurnar fara glósur sem nem-

endur skrifa í tímum, lausnir á verkefnunum, orðaskýringar og þvíumlíkt. Flestir kenn-

ararnir láta nemendur halda þessu efni saman og skila, annað hvort einu sinni eða 

tvisvar á önn. Vægi vinnubókanna í símatseinkunn nemenda er frá 10%, hjá Björk, upp í 

30% hjá Bergi. Það sem eftir er af vinnueinkunninni er síðan gefið fyrir almenna 

frammistöðu í tímum, heimavinnu og aðra ástundun og jafnvel hegðun í tímum.  

Viðtölin við kennarana bera með sér að hjá þeim flestum nær símatið fyrst og 

fremst til bóklegra þátta. Aðeins tveir kennarar, Hrefna og Ægir, nefna mat á frammi-

stöðu í verklegum viðfangsefnum sem lið í því sem liggur til grundvallar símats-

einkunninni. Hrefna segist „pikka … hjá [sér] eftir verklega tíma, bara svona þátttöku 

[og] aðeins frammistöðu.“ Ægir segist „meta vinnuna annars vegar og skil hins vegar 

sérstaklega í verklegu og í tímum þá er það skil á verkefnum og vinna í tímum.“  

Svör kennaranna bera enn fremur með sér að það eru svo til eingöngu þeir sjálfir 

sem meta. Aðeins Hrefna nefnir „jafningjamat eða nemendamat“ þegar nemendur eru að 

flytja fyrirlestra. „Þá meta hinir hóparnir og skila til mín og ég tek það með inn í eink-
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unnina,“ segir hún. Í vettvangsathugunum sé ég ekki dæmi um þetta og hjá einum hinna 

kennaranna er jafningjamat ekki notað við sambærilegar aðstæður: 

Nemendur eru að kynna drög að ritgerðum sem þeir eru með á lokastigi en eiga eftir að 

fullvinna og skila. Þeir fá þó ekki endurgjöf á ritgerðirnar sem gæti leiðbeint þeim við 

lokafrágang. Hafa hugsanlega fengið það áður en ekki er minnst á það. ... Hins vegar 

kemur fram hjá kennaranum að ritgerðirnar verði metnar þegar þeim hefur verið skilað 

útprentuðum [Vettvangsnótur úr 9. bekk]. 

Nemendur í 9. og 10. bekk staðfesta í meginatriðum það sem kennarar þeirra segja 

um námsmatið, bæði vægi prófa og þætti sem liggja til grundvallar vinnueinkunninni: 

- Já, eða úr öllum fögum sem segir þá bara próf í gegnum veturinn og skyndipróf og bara 

virkni í tímum og hvort þú lærir heima og allt svoleiðis= 

- =já, allt, heimavinnan, vinnubók= 

- =vinnubókarskil og mæting, skróp [Nemendur í 10. bekk]. 

Hjá nemendum kemur einnig skýrt fram sú mikla áhersla sem kennarar þeirra 

leggja á skrifleg próf úr kennslubókunum í formi kaflaprófa, lokaprófa úr hverri bók og 

prófa í lok hverrar annar. Í einum skólanna hafa nemendur í 9. bekk þetta að segja um 

skyndiprófin: 

- Já, það er helmingurinn af einkunnunum 

- Við tökum próf eftir hvern kafla 

- og tökum svo svona bókapróf þegar við erum búin með bókina 

- við þurftum að muna alveg helling af nöfnum. 

Í öðrum skóla taka 9. bekkingar í sama streng. 

- Bara efnið úr kaflanum  

- Já, bara efnið úr kaflanum  

- Hvað er .... þetta og svo bara: Geturðu sagt frá lögmálinu=  

- =lögmáli Ohms og=  

- =segið frá DNA 

- Já, og skilgreina rafmagn. 

Í þriðja skólanum segja 9. bekkingar þetta: 

- Nei, við tökum próf í hverri, einu sinni í viku 

- Það fer svona inn í vetrareinkunn og svo tökum við annað próf í febrúar og í maí 

- Það eru látin svo mörg próf á hérna í [nafn skólans] [að] manni finnst maður ... ofmeta 
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mann bara af því að við tökum kannski tvö próf, þrjú próf í viku eins og= 

- =eins og, sko, á mánudaginn, þriðjudaginn og miðvikudag voru próf. 

7.5.3 Námsmat í íslensku 

Próf í íslensku, bæði skyndipróf og próf í lok anna, eru alls staðar hefðbundin skrifleg 

próf. Þau eru fyrst og fremst úr námsefninu þannig að í stórum dráttum er prófað úr 

sömu efnisþáttum áformuðu námskrárinnar og gert er á samræmdu prófunum, enda mið-

ast kennslan við þá að miklu leyti: „Já. ... það bara þessi málfræði/málnotkun, lestur/ 

lesskilningur, ritun, stafsetning, ljóð/bókmenntir; það eru þessir þættir sem að ég prófa 

í,“ segir Elín og mælir þar fyrir munn annarra íslenskukennara.  

Í 8. bekk og að minnsta kosti fyrri hluta vetrar í 9. bekk semja kennarar próf sín að 

mestu leyti sjálfir. Dæmi eru um að samræmda prófið í íslensku setji mark sitt á form 

þessara prófa niður í 8. bekk. Auður, sem kennir í 8. bekk, segir til dæmis:  

þegar ég bý til próf sjálf, tek ég mið af minni kennslu og hvað ég hef verið að gera ... hvaða 

þætti ég hef verið að fara í en ég nota sömu tækni og er notuð í eða ... uppskrift að prófi og 

notuð er í samræmdu prófunum, bý til eins. ... ég lít yfir gömul samræmd próf og ... geri 

sams konar spurningar og stundum nota ég úr gömlum prófum spurningar. 

Auður tekur fram að hún geri þetta ekki af því að hún sé sannfærð um að þetta sé 

besta prófformið heldur „af því að maður veit að þarna enda þau, þetta er það sem bíður 

þeirra ... þau læra á formið smátt og smátt.“  

Flestir segjast að einhverju marki nota fjölbreyttari prófverkefni en notuð eru á 

samræmda prófinu, enda þótt þeir séu fyrst og fremst að prófa sömu þættina: „Formið er 

öðruvísi,“ segir Grímur: „ég hef nú ekki farið með mikið af t.d. fjölvalsspurningum í 9. 

bekk og alls ekki í 8. bekk.“ Grímur notar „beinar spurningar ... [og] lítið af innfyll-

ingarverkefnum ... beygingar og föll [og] oft orðtök og málshætti; tengja saman, raða 

saman.“ Rannveig segist vera „að berjast dálítið mikið við það að fá þau til þess að 

segja sína skoðun ... reyna að fá þau til þess að rökstyðja.“ Hún gagnrýnir að þessi krafa 

sé „alveg dottin niður“ í samræmda prófinu en reynir að vinna gegn því sjálf með því að 

hafa slíkar spurningar í sínum prófum eins og heimaverkefnum nemenda.  

Bókmenntapróf íslenskukennaranna, einkum próf úr lesnum sögum, eru efnislega 

ólík bókmenntaþætti samræmdu prófanna enda prófa kennarar úr lesnu efni sem ekki er 

gert á samræmdu prófunum. Í þessum prófum er mikið spurt um efnisatriði úr sögum og 

hugtök sem tengjast bókmenntagreiningu. Eyjólfur segist til dæmis fyrst og fremst 

spyrja um efnisatriði og frásagnaraðferð sagna og myndmál, form og bragfræði ljóða: 
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„Þetta er svolítið meira þekkingarpróf sem ég er að leggja fyrir,“ segir hann þegar hann 

ber saman sín bókmenntapróf og bókmenntahluta samræmda prófsins. Munurinn milli 

prófa Eyjólfs úr ljóðum og ljóðaþáttarins á samræmda prófinu er minni enda er þar spurt 

um „atriði með stuðlasetningu, og myndmál og ... jafnvel bara form,“ segir Eyjólfur.  

Ketill er eini viðmælandinn sem lýsir því að hann noti vorprófið í 10. bekk til að 

prófa úr annars konar efni sem hann hefur svigrúm til að taka á dagskrá að samræmda 

prófinu loknu (kafli 7.2.2). Hann nefnir til dæmis bókmenntasögu og efni úr Mályrkju 

III: „Í 10. bekk ... geri ég eitthvað annað í maí, sko, þá leggur maður allt aðrar áherslur.“ 

Símat þar sem verkefni nemenda eru metin til einkunna er með ýmsu móti. Auður 

og Helga nefna ritgerðir, og munnleg skil auk skyndiprófa, til dæmis í bókmenntum og 

stafsetningu. Ásgerður nefnir enn fremur föst skilaverkefni úr áætlununum sem hún 

byggir hluta kennslunnar á: 

námsmatið er eiginlega meira, sko, skilaverkefni og sérstaklega í þessum áætlunum þá ... 

eru föst skilaverkefni á kannski hálfsmánaðar bili ... sem eru þá mismunandi, það hafa 

verið málfræði og það hafa verið ritgerðir ... þar sem þau eiga að segja frá sjálfum sér, sko, 

þannig að það er eiginlega í námsmatið hjá mér það eru svona stutt skilaverkefni. 

Að sögn Gríms gefa þeir Eyjólfur einkunn fyrir „kannanir, skyndikannanir og undir-

búnar kannanir ... verkefni, tímaverkefni og heimaverkefni,“ auk prófa. Enn fremur 

segist Grímur fara „yfir allar þessar bækur ... Smáorð, Sagnorð, Fallorð, Orðhák, stíla-

bækur ... þetta allt saman og það er þar inn í mat.“ Hjá Eyjólfi mynda vikuleg skilaverk-

efni í bókmenntum og lesskilningi fyrst og fremst stofn símatseinkunnar. Hann skipu-

leggur þessi verkefni „eins og prófblað, það eru kannski 20 atriði – 20 stig – og svo 

skila þau því.“ Eyjólfur fer sjálfur yfir þessi verkefni, gefur nemendum stig fyrir hvert 

þeirra um sig og skráir „athugasemdir á blaðið svo að þau geti séð hvernig að þetta er.“ Í 

vettvangsnótum er skráð dæmi um hvernig skil til nemenda á þessum verkefnum fara 

fram: 

Fyrstu tíu mínútur tímans fara í að kennari skilar fjórum yfirförnum lesskilningsverkefnum 

til nemenda. ... Talsverður erill og hávaði er meðan á þessu stendur, nemendur þurfa margs 

að spyrja um mat kennarans og gera það hver í kapp við annan og kennari svarar hverjum 

og einum yfir bekkinn. ... Ekki er frekari úrvinnsla úr þessum verkefnum og að loknum 

skilum ganga nemendur frá þeim í möppu og kennarinn leggur fyrir nýtt lesskilnings-

verkefni. 
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7.5.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar um námsmat 

kennara í náttúrufræði og íslensku í skólunum fjórum. Helstu niðurstöður kaflans eru 

eftirfarandi:  

▪ Námsmat skólanna er í stórum dráttum tvenns konar: Próf í lok anna og símat á 
hverri önn. Skyndipróf eru stór hluti símatsins og flestir þættir þess eru lokamat 

tengt námsbókum þrátt fyrir að dreifast á önnina.  

▪ Í einum skólanna er frávik frá þessu. Þar eru ekki formleg próf í lok tveggja 
fyrstu anna hvers vetrar og símatið er mat á árangri nemenda samkvæmt frammi-

stöðumarkmiðum sem skólinn hefur sett sér.  

▪ Margir kennaranna virðast líta á námsmat, einkum próf, sem aðhald og hvatn-
ingu fyrir nemendur. 

▪ Eldri samræmd próf eru mikið notuð sem námsmat kennara sem vorpróf í 9. 
bekk og annarpróf í 10. bekk. A.m.k. þrír skólanna leggja eldri samræmd próf 

fyrir í heild í öllum „samræmdum“ greinum sem annarpróf í 10. bekk. Eins eru 

dæmi um að eldri samræmd próf séu notuð sem stöðupróf til að meta almenna 

námsstöðu nemenda og jafnvel til að meta sérkennsluþarfir. 

▪ Próf kennara virðast fyrst og fremst prófa sömu námskrárþætti og samræmdu 
prófin, enda þótt flestir kennaranna segist nota fjölbreyttara form spurninga en 

þar er gert.  

▪ Enda þótt ekki sé lengur prófað úr lesnum bókmenntum á samræmdu prófi halda 
flestir íslenskukennaranna tryggð við bækur (skáldsögur og Íslendingasögur) 

sem áður voru lesnar til prófs og prófa sjálfir úr þeim á svipaðan hátt og þá var 

gert.  

7.6  Þróun virkrar námskrár í náttúrufræði og íslensku  
frá miðstigi til loka unglingastigs 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir megineinkennum virkrar námskrár í náttúrufræði og 

íslensku á miðstigi. Gögn um náttúrufræðikennslu á miðstigi eru fengin úr viðtölum við 

þá náttúrufræðikennara sem kenna greinina á báðum stigum. Gögn um íslenskukennslu 

eru fengin úr viðtölum við hóp íslenskukennara í 6. og 7. bekk, vettvangsathugunum og 

viðtölum við nokkra rýnihópa nemenda í 7. bekk.  

Fátt er sameiginlegt með greinunum tveimur í þessu þema og því er kaflanum skipt 

í tvo undirkafla sem fjalla um hvora grein fyrir sig. Í kafla 7.6.1 um náttúrufræði er rætt 
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um mun á virku námskránni á miðstigi og unglingastigi, einkum hvað varðar val á 

efnisþáttum og tilhögun kennslunnar. Því næst er vikið að þróun náttúrufræðikennsl-

unnar frá 8.–10. bekk. Í íslenskukaflanum er fyrst gerð grein fyrir megineinkennum 

íslenskukennslunnar í 6. og 7. bekk og því marki sem samræmda prófið í 7. bekk setur á 

virku námskrána í þessum bekkjum. Þá er rakin þróun íslenskukennslunnar innan ung-

lingastigsins frá 8.–10. bekk. Kaflanum lýkur með stuttri samantekt. 

7.6.1 Náttúrufræði 

Fimm af náttúrufræðikennurunum sjö, sem rætt var við í rannsókninni, kenna einnig á 

miðstigi. Fjórum þeirra ber saman um að töluverð þróun eigi sér stað, í átt til aukins 

sveigjanleika í tilhögun og meira jafnvægis milli inntaksþátta námskrárinnar, eftir því 

sem fjær dregur samræmda prófinu. Í miðstigi kemur þetta fram með ýmsu móti. Í fyrsta 

lagi telja kennararnir að námsefni sé ólíkt. Kennslubækurnar sem notaðar eru á miðstigi 

eru frumsamdar á íslensku og taka að dómi kennara meira mið af íslenskum veruleika 

en kennslubækurnar á unglingastiginu.105 Í þeim er meira um tilraunir og Erla orðar það 

svo að í þeim sé meiri „tenging við lífið sem verður að [vera en] sem vantar mjög mikið 

í hinar bækurnar.“ 

Í öðru lagi telja viðmælendur að á miðstiginu séu meiri möguleikar á fjölbreyttari 

viðfangsefnum nemenda, sem þeir sakna á unglingastiginu. Björk telur til dæmis að 

verkleg kennsla hjá sér á miðstiginu nálgist 40%–45% námsins. Hún telur einnig að 

kennslubækurnar stýri kennslunni í minna mæli en á unglingastiginu og að hún hafi 

almennt frjálsari hendur. Björk segir: 

Maður er einhvern veginn svolítið frjálsari. Maður getur farið meira svona vítt og breitt út 

um allt í efnisþáttunum. … þá leyfi ég mér að taka kannski þennan þátt inn í og eyða tíma í 

þetta og þetta þannig að maður er kannski örlítið frjálsari, það er eiginlega alveg satt. 

Erla segist láta nemendur á miðstiginu vinna meira af ritgerðum um eigin áhuga-

svið sem þeir kynna fyrir bekknum: „það er ofsalega skemmtilegt,“ segir hún. Erla 

saknar þess að hafa ekki svigrúm fyrir þess konar vinnu á unglingastiginu en það er ekki 

hægt: „það fer svo gífurlegur tími í það,“ segir hún.  

Hafdís og Ægir lýsa svipuðum sveigjanleika, bæði í efnisvali og vinnuaðferðum. 

Hafdís talar um að maður geti „leyft sér að fara í plönturnar og skoða þær og meira í 

vettvangsferðir og þess háttar og … kannski í þema.“ Hún lýsir samstarfi um líffræði-

kennsluna við bekkjarkennara í 6. bekk „þar sem við erum með svolítið mikla sam-
                                                 
105 Hér nefna kennarar undantekningarlaust bækurnar Auðvitað 1–3 (fylgiskjal 9). 
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kennslu … í tveimur samliggjandi stofum … . Ég hefði viljað gera meira af svoleiðis, 

það er mjög skemmtilegt og meiri sveigjanleiki á að vinna í hringekjum og svona,“ segir 

Hafdís. 

Samt taka flestir viðmælenda fram að þeim sé full alvara með náminu á miðstiginu 

og séu meðvitaðir um að þar séu þeir að byggja grunn undir áframhaldandi nám á ung-

lingastigi. Það örlar jafnvel á því að kennarar hafi samræmdu prófin í huga á miðstiginu:  

ég held samt að ég sé alltaf með ákveðinn grunn sem telst mikilvægur ... og svo dansar 

maður í kringum hann. Ég leyfi mér ekkert að sleppa einhverju mikilvægu. ... Meira að 

segja á miðstigi þá fer ég að fjalla um einhver atriði eins og um stjörnukerfið og gróður-

húsaáhrif ... og ég bendi þeim á að við [eigum] eftir að fjalla um þetta aftur seinna meir 

[Hafdís].  

Ægir er meðvitaður um það sama: „Já, ég held að sú hugsun sé alltaf þarna inni í 

kollinum að maður sé með eitthvað grunnatriði sem að maður vilji skila af sér, alveg 

sama hvað það er.“ 

Hjá langflestum viðmælendum kemur einnig fram að ákveðin þróun eigi sér stað í 

hinni virku námskrá milli 8. og 10. bekkjar. Hún einkennist af því að kennarar telja sig 

minna bundna af kennslubókunum í 8. bekk en telja að áhrif þeirra aukist eftir því sem 

ofar dregur. Um leið þrengist námskráin og inntak hennar miðast meira við undirbúning 

samræmda prófsins. Að sama skapi minnkar svigrúmið sem kennarar gefa sér til verk-

legrar kennslu, vettvangsferða, heimildavinnu og vinnu með þá inntaksþætti námskrár-

innar sem ekki rúmast innan þeirra viðfangsefna sem þeir telja að undirbúi nemendur 

fyrir prófið. Samfara þessu breytist tilhögun kennslunnar í þá átt sem kennarar kalla 

„staðreyndakennslu“ og sumir jafnvel „staðreyndastagl“. Orð Erlu, Hafdísar og Ægis 

um þetta eru nokkurn veginn dæmigerð fyrir svör viðmælenda:  

Strax í 9. bekk. Maður reynir aðeins að vera pínu – hvað á ég að segja – slakari í 8. bekkn-

um. Ég hef þá alltaf tvö ár til þess að ná upp efninu í eldri bekkjunum. Ég reyni að byggja 

meira upp á tilraunum og skýrsluskilum og skilningi í 8. bekknum og þá tek ég líka þessi 

helstu [atriði] út úr sem þurfa að vera alveg á hreinu, sem að skipta miklu máli bara í sam-

bandi við næstu bekki á eftir [Erla]. 

Nei, alveg niður í 8. bekk ... reyni ég að hafa þessi atriði í huga en ég kannski veit samt sem 

áður að ég á eftir að fara í yfirferð með það seinna meir þannig að stýringin, já hún eigin-

lega vex því sem kemur ofar [Hafdís]. 

Ég er byrjaður að finna fyrir því svoleiðis skjálfta í 8. bekk, mér finnst það. Það er kannski 

að hluta til bækurnar líka, þá eru þau komin inn í þessar, hérna, bækur sem að stýra nám-

skránni ... en á móti kemur að í 8. bekk þá leyfi ég mér miklu meira af þessari skapandi 
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vinnu ... svo er maður kominn með hnút í magann í 9. bekk og farinn að vinna þetta öðru-

vísi þar [Ægir]. 

Þröstur er sá eini þessara fimm kennara sem fullyrðir að hjá sér verði engin sérstök 

breyting á áherslum fyrr en um miðjan vetur í 10. bekk enda telur hann sína kennslu 

ekki eins bundna af kennslubókunum og flestir aðrir viðmælendur. Engu að síður segist 

hann leggja mjög skýra áherslu á það allt frá 8. bekk að það séu vissir hlutir sem nem-

endur þurfa að kunna í skólalok og „auðvitað blandast samræmdu prófa umræðan 

kannski öðru hvoru inn í það ... þá undirstrikar maður það að þetta er eitthvað sem ég 

ætlast til þess að þið munið og þetta er líklegt til þess að koma á samræmdu prófunum.“  

Hjá öllum viðmælendum nær þróun í átt til kennslu og viðfangsefna sem taka mið 

af samræmdu prófunum hámarki upp úr áramótum í 10. bekk. Þá fá nemendur yfirleitt í 

hendurnar allt námsefni 8.–10. bekkjar og eru hvattir til að draga fram vinnubækur sínar 

frá þessum árum. Sumir kennaranna geyma vinnubækurnar fyrir nemendur og afhenda 

þeim þær um þetta leyti. Síðan tekur við skipulögð upprifjun úr öllum kennslubókunum, 

gjarnan skipulögð í kringum inntakstöflur Námsmatsstofnunar. Einnig útbúa sumir 

kennaranna ýmiss konar gátlista og spurningar sem nemendur geta notað við þessa 

upprifjun. Orðalag Þrastar á þá leið að þessi síðasta önn sé „gegnsýrð af ... staðreynda-

stagli“ er ekki fjarri því að vera dæmigert fyrir það sem viðmælendur, bæði kennarar og 

nemendur, segja inntak kennslunnar þennan síðasta hálfa vetur.  

7.6.2 Íslenska 

Íslenskukennsla á miðstigi 

Þegar inntak íslenskukennslu í 6. og 7. bekk er skoðað kemur í ljós að í þremur skól-

anna, skólum A, C og D, eru nokkurn veginn sömu námskrárþættir í forgrunni og á 

unglingastigi: málfræði, stafsetning, bókmenntir og ljóð. Málfræði og stafsetning hafa 

mikið vægi, málfræði oft um þriðjung þeirra tíma sem merktir eru íslensku á stundaskrá 

og þegar stafsetning bætist við nálgast hlutfallið helming. Rétt er að hafa í huga að 

námsefnið sem liggur málfræðikennslunni til grundvallar er aðallega bækurnar Málrækt 

1–3. Í þeim er ýmiss konar efni sem tengist málnotkun en í viðtölunum tala kennararnir 

samt undantekningarlaust um þennan þátt kennslunnar sem málfræðikennslu og ekki er 

ljóst hversu mikla áherslu þeir leggja á þennan þátt námsefnisins. Skýr aðgreining er 

milli námskrárþáttanna og hver um sig hefur merktan tíma á stundaskrá. Meira að segja 

ljóð eru aðgreind frá bókmenntum og oft tengd við skriftarkennslu. Í einum skólanna 
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eru þessir tímar kallaðir „ljóðaskrift“. Lestur er yfirleitt einnig nefndur sem áherslu-

þáttur í kennslunni en hefur sjaldan fastan samastað á stundaskránni. Íslenskukennar-

arnir í skóla D, Ingveldur og Eyrún, nefna t.d. átak sem þær hafa efnt til í samvinnu við 

heimilin með það að markmiði að auka bóklestur nemenda. Aðrir þættir eru teknir í 

törnum svo sem framsögn, sem oft er tengd við „stóru upplestrarkeppnina“ í 7. bekk. Þó 

hefur einn skólanna fasta tíma í framsögn á stundaskrá einu sinni í viku í 7. bekk. Þessi 

námsþáttur er undantekningalítið tengdur upplestri og framsögn fremur en annars konar 

munnlegri tjáningu. Ritun er einnig gjarnan tekin í einhvers konar törnum og í tveimur 

skólanna segjast kennararnir sinna henni of lítið og hafa af því áhyggjur.  

Einn skólinn, skóli B, sker sig úr hvað framangreinda þætti varðar, sá hinn sami, 

reyndar, og sker sig úr fyrir íslenskukennslu á unglingastiginu. Sara og Þóra, íslensku-

kennararnir á miðstigi sem rætt var við í þessum skóla, segjast ekki gera skýr skil milli 

efnisþátta í íslenskunni og þeir hafa ekki sérmerkta tíma á stundaskrá. Þær leggja aftur á 

móti töluvert upp úr þemavinnu og samþættingu við aðrar greinar, einkum samfélags-

fræði. Sara lýsir þessu svona:  

við höfum svolítið svona blandað íslenskunni saman við ... samfélagsfræðina; tekið þetta 

samhliða ... svo tekur maður svona stafsetningartarnir. ... Ég er ekki með ... þar sem er 

málfræði, stafsetning, ljóð heldur ... reynir maður, sem sagt, kannski í samfélagsfræðinni, 

eða hvað sem við erum að gera, þá reynir maður að setja íslenskuna inn í það að hluta til. 

Sara bætir því við að hún sé farin að draga í land með málfræðikennslu af því að sér 

finnist hún ekki skila árangri og setja í staðinn lestur og ritun í forgang: 

ég er svolítið farin að draga til baka í því að hafa bara málfræði heldur reyni ég að flétta 

þetta meira og ... ég tek tarnir bæði í stafsetningu og í málfræði ... mér hefur fundist, sko, 

einhvern veginn núna bara á síðustu árum ... ekki skila sér ... þessi vinna. ... Lestur ... 

myndi ég segja ... að lestur og ritun séu númer eitt og tvö ... málfræði og stafsetning kemur 

inn í þar ... kemur þar á eftir, svo hefur hitt verið svona meira auka hjá okkur.  

Tilhögun kennslunnar í skóla þeirra Söru og Þóru dregur dám af þessu. Í þemaverk-

efnum er ekki mikið um kennslu frá töflu og nemendur vinna töluvert í hópum. Þegar 

tarnir eru teknar í málfræði og stafsetningu, eins og Sara lýsir, fer þó kennslan meira í 

farveg töflukennslunnar.  

Í hinum skólunum þremur, skólum A, C og D er tilhögun kennslunnar hins vegar 

býsna lík því sem þegar hefur verið lýst sem ríkjandi tilhögun á unglingastigi. Kennslan 

byggist fyrst og fremst á stuttum útskýringum frá töflu og vinnubókarvinnu í kjölfarið 

þar sem nemendur vinna einir eða sessunautar hafa val um að vinna saman. Heimavinna 
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er í vinnubókum og kennarinn fer yfir verkefni á töflu. Loftur, sem kennir í 7. bekk, 

segist enn fremur nota töluvert þá aðferð að láta nemendur gera verkefni munnlega, t.d. 

fallbeygja, „í heyranda hljóði“ eins og hann orðar það. Hann telur þetta skila góðum 

árangri og styðja við framsagnarkennslu sem honum er einnig hugleikin. Bókmennta-

kennslan er enn fremur í svipuðu formi. Nemendur lesa sögu heima; oft lesa þeir hana 

upphátt til skiptis í tíma eða farið er yfir orðskýringar og fleira með bekknum og því 

næst eru unnin skrifleg verkefni.  

Flestir kennaranna sem rætt var við leggja upp úr því að nemendur fylgist að í 

ákveðnu grunnefni sem allir taka, einkum í málfræði og stafsetningu. enda vilja þeir 

geta farið yfir verkefni frá töflu. Þeir sem eru fljótir að vinna fá viðbótarefni sem þeir 

geta unnið að vild. Í öllum þessum skólum er einhver hluti nemenda í sérkennslu í lestri, 

yfirleitt utan bekkjarins. Í skóla D vinnur þó sérkennari með bekkjarkennaranum inni í 

stofunni einu sinni í viku í tveimur samliggjandi tímum. Þá er báðum bekkjunum bland-

að saman og búnir til þrír getuskiptir hópar sem vinna nokkurs konar stöðvavinnu í mál-

fræði, ritun og stafsetningu. 

Námsmat í skólun A, C og D er einnig í líkum skorðum og á unglingastiginu. Það 

samanstendur af skriflegum prófum í lok anna og símatseinkunn sem fengin er með því 

að safna saman skyndiprófum og verkefnum á önninni. Þetta er síðan reiknað saman í 

eina einkunn fyrir hvern þátt íslenskunnar. Aðgreining námskrárþáttanna í íslensku er 

undirstrikuð með því að gefa sérstaka einkunn fyrir hvern þeirra, svo sem lestur, mál-

fræði, stafsetningu og bókmenntir. Nemendur fá upp í fimm aðskildar einkunnir í ís-

lensku. Skóli Söru og Þóru hefur enn sérstöðu en þar er notað frammistöðumat fyrir 

fyrstu tvær annir vetrarins en því er lýst nánar í kafla 7.5.1. 

Ekki er að heyra á kennurum skólanna fjögurra að kennsla þeirra í 6. bekk taki 

mikið mið af samræmda prófinu sem nemendur eiga í vændum í íslensku. Þó má sjá 

ýmis merki um meðvitund um prófið á síðustu önninni í 6. bekk. Sara segist vera „búin 

að kíkja á 7. bekkjarprófið ... búin að sjá hvað ... lestur og lesskilningur er mikill.“ Hún 

segist vera byrjuð að láta nemendur lesa „svona meðvitað ... allskyns texta,“ en þetta 

fari samt í rauninni saman við áherslur hennar á lestur sem hún segir að séu miklar hvort 

sem er. Eins kemur fram hjá Söru að hún er farin að búa til verkefni fyrir nemendur sem 

taka mið af verkefnum á samræmda prófinu þar sem til dæmis er spurt um merkingu 

orða og nemendur þurfa að setja réttar myndir orða í eyður.  

Allir kennararnir í 6. bekk finna fyrir ýmiss konar þrýstingi vegna prófanna. Andrea 

í skóla A segist finna fyrir þrýstingi frá kennaranum sem kennir 10. bekk á að málfræði 
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sé vel sinnt á miðstiginu. Allir kennararnir í skóla C tala um skilaboð frá yfirstjórn skól-

ans um „að halda dampi“ eins og Hulda, sem kennir í 6. bekk, orðar það. Þessi skilaboð 

fá aukinn þunga um haustið í 7. bekk. Hún segir einnig að kennararnir hafi yfirleitt 

þennan metnað og: „maður bara ósjálfrátt leggur áherslu á þetta þó að það sé kannski 

ekki endilega ætlunin …“ Ingveldur, í skóla D, talar einnig um að það sé „ mikil pressa 

frá sveitarstjórn … að við stöndum okkur vel á þessu samræmda prófi.“ Ekki virðist þó 

vera um að ræða beinan undirbúning í 6. bekk fyrir prófið en þó er eitthvað um að hlutar 

úr eldri samræmdum prófum séu lagðir fyrir sem vorpróf í 6. bekk. 

Í 7. bekk kveður hins vegar við allt annan tón. Þá er mikil áhersla á upprifjun og 

beinan undirbúning á síðasta sprettinum fyrir samræmda prófið og þeir kennarar sem 

hafa tækifæri til reyna þá gjarnan að bæta við tímum í íslensku og stærðfræði. Guðlaug 

segir til dæmis þegar viðtal var tekið við hana vorið 2005: „Við höfum ekkert skipulagt 

okkur út frá þessu við gerum það örugglega í haust ég veit bara af reynslu að það fer 

ósjálfrátt meiri tími í stærðfræði og íslensku fram að prófinu í haust.“  

Sara í skóla B sem þó er að mörgu leyti á öðru róli en aðrir kennarar sem rætt var 

við segir til dæmis þegar rætt er við hana u.þ.b. þremur vikum fyrir prófið:  

þetta er þriðja vikan sem ... við erum búin að fara í nafnorðin, við erum búin að fara í 

lýsingarorðin, erum að byrja í sagnorðunum og rituninni núna ... þetta er, sko, þriðja 

verkefnið núna, ritunarverkefnið á viku en þannig að þetta. ... við erum ekki búin að bæta 

neinu við í rauninni í vetur, sko. ... maður er .. bundinn ... við erum bundin af þessu, 

svolítið.  

Loftur er nýtekinn við sínum 7. bekk og lætur að því liggja að hann hafi verið 

beðinn að taka bekkinn til að hækka meðaleinkunn hans á samræmda prófinu. Loftur 

hefur undirbúið prófið markvisst frá byrjun skólaársins og segir:  

Já, maður veit alveg hvað kemur, svona nokkurn veginn, og þarf að þjálfa það svona betur 

þessa dagana. Ég held að allir séu að því, maður getur ekki verið minni hér. ... þegar maður 

er búinn að skoða prófin sem hafa verið lögð fyrir þá veit maður hvaða þáttum prófið 

byggir á og maður upplýsir þau um náttúrulega að stöngin verður sett í þessa hæð og þau 

verða að taka þessa atrennu þarna megin og hina hinumegin og það verður gefin einn fyrir 

sögugerð það verður gefið þetta mikið fyrir stafsetningu og þetta mikið fyrir þetta og þau 

viti að hverju þau eru að koma og síðan náttúrulega að þjálfa þau í eins og málfræði-

atriðunum sem að ábyggilega verða og ef þú finnur það að þau kunna það ekki þá verðurðu 

að þjálfa það. 

Þegar íslenskukennararnir, bæði á miðstigi og unglingastigi, eru spurðir um leið-

sagnargildi íslenskuprófsins telja þeir að það sé nær eingöngu bundið við 7. bekk eftir 
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að niðurstöður koma en það á að vera 30 dögum eftir að prófin voru lögð fyrir (Inga 

Úlfsdóttir, o.fl., e.d). Hjá almennum kennurum nær þetta leiðsagnargildi yfirleitt ekki 

svo langt að rýnt sé í einkunnir einstakra nemenda heldur eru tekin átaksverkefni með 

heilum bekkjum í þáttum sem ekki þykja hafa komið nægilega vel út á prófinu. 

Sérkennarar rýna aftur á móti í niðurstöður einstakra nemenda sem standa höllum fæti í 

námi. Enginn íslenskukennaranna í 8. bekk kannast við að nýta niðurstöður prófsins 

þegar þeir taka við nemendum við upphaf unglingastigsins nema þá helst til að draga 

almennar ályktanir um meðaltalsstöðu árgangsins í tilteknum prófþáttum, t.d. ritun.  

Nokkrir kennarar víkja að neikvæðu „leiðsagnargildi“ samræmda prófsins í 7. bekk 

fyrir nemendur sem standa illa í námi. Loftur segir nemendur taka þetta sem „utanað-

komandi stimpil og stækka ef þau standa sig vel en minnka rosalega mikið ef þau standa 

sig illa.“ Hann heldur áfram: 

Já, þannig að þetta er bara sigti og ef það er tilgangurinn að setja í grátt, svart og hvítt þá 

duga þau. ... þetta er nefnilega, sko, þetta er harka ... vegna þess að þetta er utanaðkomandi 

aðili sem er að mæla og þetta er stimpill ... ég er tossi eða ég er góður. 

Guðlaug, samkennari hans, orðar þetta á líkan hátt: „Já, ég held það og styrkir þá 

sem eru góðir [en] ... þetta getur líka haft öfug áhrif á þá sem koma mjög illa út þeir sjá 

bara ég get þetta ekki ég er bara vitlaus.“  

Enginn tekur þó dýpra í árinni en Andrea:  

ég verð svo reið þegar þú ferð að spyrja mig um þetta, sko, ég alveg bara hata þessi próf ... 

það er allt í lagi að leggja þetta fyrir venjulegan nemanda en fyrir þessi börn, sko, sem eiga 

í þessum miklu erfiðleikum, mér finnst þetta svo ... ótrúlega kaldlyndisleg próf ... eða þá 

eins og hefur verið haft sumstaðar, þau hafa verið heima og hvernig líður þeim af því? ... 

það er rosalega sneypulegt að vera heima.  

Þróun íslenskukennslu frá 8.–10. bekk 

Svo til öllum viðmælendum ber saman um að strax í 8. bekk sé byrjað að leggja línurnar 

um að búa nemendur undir að mæta kröfum samræmda prófsins í málfræði. Eftir því 

sem nær dregur prófinu eykst síðan áherslan á málfræði og önnur viðfangsefni sem 

kennarar telja beinan undirbúning fyrir prófið. Rannveig segir reyndar að hjá sér verði 

„nú engar stökkbreytingar.“ Hún segist byrja að leggja línurnar strax í 8. bekk og halda 

síðan áfram þannig að „eitt taki við af öðru.“  

Ketill segir að „leynt og ljóst“ sé byrjað að búa nemendur undir prófin í 8. bekk og 

á þá einkum við málfræðiþáttinn: 
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þá byrjar maður að merkja við: Ég er búinn að fara í þetta og þetta og markmiðið er að vera 

búinn að taka alla þessa þætti þegar komið er í 8. bekk og í 9. bekk ætla ég að bæta þessu 

við ásamt upprifjun úr þessu og í 10. bekk þá á ... allt að vera komið, sko, nema svona 

kannski þetta helsta úr í hljóðfræðinni og orðmyndun. 

Að öðru leyti telur Ketill að það sé „náttúrulega minni pressa“ í 8. bekk og nefnir 

að þar sé meira um valbókarverkefni og unnið meira í textum í Mályrkju. „Samt sem 

áður þá er málfræðin kannski alltaf svolítið mikið í forgrunni út af bara vægi hennar á 

prófi, samræmdu,“ bætir hann við.  

Ásgerður og Helga telja báðar að samræmda prófið á málfræði setji mark á kennsl-

una allt niður í niður í 8. bekk. „Já, þetta byrjar þar sko ... þau hafa áhrif í 8. bekk en ... 

svo náttúrulega meiri í 9. bekk og eftir áramótin [í 10. bekk] meira og ... eftir páska enn-

þá meira,“ segir Helga. Ásgerður telur samt sem áður að áherslan á málfræði sé einna 

minnst í 8. bekk. „í 8. bekk [er] þetta nú svona hóflegt,“ segir hún um málfræði-

áhersluna. „Svo verður hún dálítið mikil í 9. bekk og [þar] reyndar komum við oft inn 

með, sko, sagnorðin því að þau eru oft mjög erfið og svo er þetta bara svona í raun og 

veru allt í 10. bekk.“  

Í skóla Eyjólfs og Gríms er málfræðiáherslan mjög sýnileg allt niður á miðstig. Þegar 

Grímur tekur við nemendum í 8. bekk segist hann ætlast til að búið sé að afgreiða Fallorð 

og á þá við æfingabókina eftir Magnús Jón Árnason. Í 8. og 9. bekk er haldið áfram á 

sömu braut og til dæmis eru nemendur hvattir til að kaupa sér Íslenska málfræði eftir 

Björn Guðfinnsson sem handbók strax í 8. bekk. Umfjöllun um smáorð lýkur í 8. bekk 

og um sagnorð í 9. bekk og er miðuð við samnefndar bækur eftir Magnús Jón Árnason. Í 

8. bekk er byrjað að kenna setningafræði og lokið við hana í 9. bekk, „þannig að þegar 

menn koma í 10. bekk þá eru þeir með þessa grunnþætti nokkuð góða,“ segir Grímur.  

Hjá öðrum íslenskukennurum en Ásgerði (og Eyjólfi, sem enga málfræði kennir) 

verða einnig sýnilegar breytingar á námsefni. Mályrkja er lögð af sem námsefni og við 

tekur Kennslubók í málvísi og ljóðlist sem grunnefni í málfræði í 10. bekk, auk upp-

rifjunar sem gjarnan er byggð er á æfingabókunum Nafnorð, Fallorð og Sagnorð, sem 

nefndar eru hér að framan. Einnig er meira um skrifleg verkefni úr bókmenntum og 

gömul samræmd próf, bæði sem námsefni og námsmat. 

Að sama skapi og vægi málfræði minnkar eftir því sem fjær dregur prófinu fá aðrir 

þættir meira rými hjá flestum. Rannveig telur að hjá sér sé þjálfun í lesskilningi „kann-

ski markvissust í 8. [bekk] og aðeins inn í 9.“ Hún er þó ekki með sérstakar æfingar í 

þessu skyni heldur talar um að í Mályrkju séu „afmarkaðir bókmenntaþættir“ sem hægt 
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sé að nota. Ásgerður segist stundum láta nemendur í 8. bekk koma upp og lesa sögur 

sem þau hafa samið og tjá sig fyrir framan hópinn en þessi viðfangsefni hverfi smátt og 

smátt af dagskránni: „einhvern veginn er maður bara stressaðri í 10. bekknum, sko, ég 

verð bara að viðurkenna það,“ segir Ásgerður.  

Líkt og í málfræðinni eru áherslur á efnisþætti í 10. bekk nokkuð aðrar hjá Eyjólfi 

og Grími en öðrum viðmælendum. Grímur orðar þær svona: 

Við einbeitum okkur að lesskilningi og við einbeitum okkur að hlustunarverkefnum; við 

eigum nokkur hérna á lager ... og einnig verjum við drjúgum tíma í að undirbúa ljóða-

þáttinn. Það er, sem sagt, í sjálfu sér lokahnykkurinn í þessu. Og rétt fyrir próf þá fer ég 

yfir bæði sem sagt hina eiginlegu hljóðfræði ... það, sem sagt, eru nokkur ár síðan það var 

byrjað að prófa aftur í orðmyndunarfræði. ... já, já, engin spurning að það er hamrað á 

þessu og ljóðin eru þar tímafrekust, það er engin spurning og ... krökkum finnst þetta erfitt. 

Hjá öllum viðmælendum nær undirbúningurinn fyrir prófið hámarki síðari hluta 

vetrar í 10. bekk. Eitthvað er mismunandi hvenær kennarar hætta að bæta við nýjum 

viðfangsefnum og taka til við upprifjun og annan undirbúning fyrir prófið. Ketill vill 

helst vera búinn að „fara í flesta hluti“ í málfræðinni, nema hljóðfræði og orðmyndun, 

þegar nemendur koma í 10. bekk og segist síðan nota tvær síðustu vikurnar fyrir próf til 

að hnýta lausa enda.  

Helga telur að þetta gerist upp úr áramótum í 10. bekk: „Kannski ekki 4. janúar en 

svona, skilurðu, svona smátt og smátt fer maður alveg í það.“ Svör annarra eru svipuð. 

Hjá Eyjólfi hefst upprifjunartímabilið að loknum miðannarprófum sem haldin eru í 

febrúar og hjá Ásgerði hefst undirbúningstíminn fyrir alvöru fjórum til sex vikum fyrir 

próf. „Núna bara alveg verður ekkert annað ... ég bara ... ég keyri á prófið,“ segir hún í 

viðtali 30. mars en það ár var íslenskuprófið 9. maí.  

Hjá sumum viðmælenda breytist tilhögun kennslunnar líka þannig að eftir því sem 

nær dregur prófinu verður minni sveigjanleiki, miðlun frá töflu meira áberandi og nem-

endur fá síður að vera á mismunandi stöðum í námsefninu: 

Já, það verður náttúrulega að vera þannig ... þá reyni ég ... eins og ég get ... að hafa sem 

sagt töflukennslu. Í 10. bekk finnst mér það vera alveg lykilatriði, sko, en það er svo 

sveigjanlegra með 9. og 8. bekk og ég tala nú ekki um 7. [Ketill]. 

Hjá Ásgerði fækkar þeim tímum sem hún kallar áætlanatíma þar sem nemendur 

vinna sjálfstætt undir hennar stjórn að áætlunum (sjá kafla 5.4.3). Við taka svokallaðir 

stýrðir tímar þar sem fer fram kennsla frá töflu, einkum í málfræði, þar sem allir nem-
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endur eru að gera það sama á sama hraða. Þessir tímar verða allsráðandi á síðustu 

önninni. 

7.6.3 Samantekt 

Í þessum kafla hafa verið raktar niðurstöður rannsóknarinnar sem varða þróun virku 

námskrárinnar í náttúrufræði í skólunum fjórum frá miðstigi til loka grunnskólans. Sá 

munur er milli greinanna að í 7. bekk er samræmt próf í íslensku en ekki í náttúrufræði. 

Töluverður munur kemur fram á lýsingum kennara á þróun kennsluhátta í greinunum 

tveimur frá miðstigi til unglingastigs. Hafa ber í huga að rannsóknin á kennsluháttum á 

miðstigi var mun ítarlegri í íslensku en í náttúrufræði og einungis einn íslensku-

kennaranna sem þátt tók í rannsókninni kenndi á báðum stigum. Aftur á móti eru upp-

lýsingar um náttúrufræðikennslu á miðstigi fengnar frá kennurum sem kenndu á báðum 

stigum. Samanteknar niðurstöður um þróun náttúrufræðikennslunnar eru eftirfarandi:  

▪ Náttúrufræðikennarar telja töluvert meiri sveigjanleika í efnisvali og kennslu-
tilhögun á miðstigi en unglingastigi. Fjölbreytni í viðfangsefnum er meiri og 

meira jafnvægi í umfjöllun um efnisþætti aðalnámskrárinnar í náttúrufræði. 

▪ Að mati kennaranna eru kennslubækurnar á miðstiginu ólíkar þeim sem notaðar 
eru á unglingastiginu og m.a. meira tengdar við íslenskan veruleika. 

▪ Á unglingastiginu má, að mati kennaranna, greina þróun sem einkennist af því 
að sveigjanleiki í kennslutilhögun og efnisvali og jafnvægi milli efnisþátta 

aðalnámskrárinnar minnkar eftir því sem nær dregur lokum grunnskólans.  

Samanteknar niðurstöður um íslenskukennslu á miðstigi og þróun hennar á ung-

lingastigi eru eftirfarandi: 

▪ Á miðstigi eru nokkurn veginn sömu efnisþættir í forgrunni og á unglingastigi 
(málfræði, stafsetning, bókmenntir og ljóð). Þessir þættir hafa merkta tíma á 

stundaskrá skýr aðgreining er milli þeirra og málfræði og stafsetning hafa mikið 

vægi. 

▪ Lestri er sinnt sem sérstöku viðfangsefni, a.m.k. í 6. bekk, en margir kennaranna 
hafa áhyggjur af því að sinna ritun ekki nægilega vel. Upplestri er sinnt í 

tengslum við „stóru upplestrarkeppnina“. 

▪ Kennslutilhögun fræðara er áberandi. 

▪ Einn skólinn sker sig þó úr fyrir áherslu á samfléttun efnisþátta og sveigjanlega 
kennsluhætti. 
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▪ Námsmat er í svipuðum skorðum og á unglingastigi. 

▪ Kennarar í 6. bekk segjast ekki taka mikið mið af samræmda prófinu en segjast 
þó finna fyrir ýmiss konar þrýstingi sem minnir á að búa nemendur vel undir 

samræmda prófið.  

▪ Þetta breytist í aðdraganda prófsins í 7. bekk og segja má að tíminn frá skóla-
byrjun og fram að prófi sé að verulegu leyti helgaður undirbúningi fyrir sam-

ræmda prófið.  

▪ Leiðsagnargildi samræmda íslenskuprófsins í 7. bekk nær ekki út fyrir þann 
bekk. Kennarar í tveimur skólanna láta þung orð falla um 7. bekkjarprófið fyrir 

að brjóta niður sjálfstraust slakra nemenda.  

▪ Á unglingastiginu er skýr vitund um samræmda prófið í 10. bekk allt frá upphafi 
8. bekkjar. Í 8. bekk ríkir meiri sveigjanleiki og meira jafnvægi milli efnisþátta 

en síðar verður en engu að síður eru þá strax, að mati flestra kennaranna, lögð 

drög að þeirri forgangsröð efnisþátta, einkum áherslu á málfræði, sem einkennir 

íslenskukennsluna á unglingastigi.  

7.7 Viðhorf og nám nemenda 

Í þessum kafla eru kynnt nokkur þemu sem tengjast beint námi nemenda. Þessi þemu 

tengjast bæði því sviði virku námskrárinnar sem snýr að viðfangsefnum og athöfnum 

nemenda í námi en um leið tengjast þau ýmsum þáttum sem tilheyra þeirri námskrá sem 

nemendur tileinka sér, uppskeru þeirra af náminu. Hafa verður í huga að þessi aðgrein-

ing er ekki einhlít og þættir sem tengjast kennslu, námi og uppskeru þess fléttast saman 

með ýmsu móti. Í kaflanum er fyrst fjallað um helstu þætti sem eru sameiginlegir grein-

unum tveimur. Þar er fjallað um afstöðu nemenda til prófanna og að hvaða marki sam-

ræmdu prófin sjálf og eldri samræmd próf, sem kennarar nota, virka á nemendur sem 

streitu- og kvíðavaldur. Þá eru raktar vísbendingar um tiltekin einkenni námsmenningar 

sem prófavætt námsumhverfi á unglingastiginu skapar. Þessu næst greinist umfjöllunin í 

sérkafla um náttúrufræði og íslensku. Í þeim er greint frá áhuga nemenda, að því leyti 

sem hann er tengdur þáttum sem eru einkennandi fyrir hvora grein fyrir sig, vísbend-

ingum um stöðu greinanna og loks er fjallað um þá tegund þekkingar og reynslu sem 

nemendur bera úr býtum sem afrakstur af virkri námskrá í greinunum tveimur.  
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7.7.1 Sameiginlegir þættir 

Nemendur hafa blendna afstöðu til þess að þurfa að fara í samræmd próf. Þeir eru allir 

meðvitaðir um mikilvægi prófanna fyrir aðgengi þeirra að framhaldsskólum og flestir 

hóparnir ræða um mikilvægi þess að fá góðar einkunnir í prófunum til að komast inn í 

þann framhaldsskóla sem hugur þeirra stendur til. Mörgum „finnst … alveg ágætt,“ að 

þurfa að fara í prófin og samþykkja það hlutverk prófsins að samræma einkunnagjöf 

þannig að framhaldsskólar hafi á traustari grunni að byggja við inntöku nemenda:  

Já, en það náttúrulega er þannig að ef það væru bara skólaprófin þá væru sumir kannski 

með voðalega svona auðveld próf og aðrir miklu erfiðari þannig að það væri kannski, eins 

og þú segir, ekki sanngjarnt með að komast inn í framhaldsskólana [nemendur í 10. bekk].  

Mörgum er samt ofarlega í huga hið mikla vægi sem þetta eina próf hefur og áhrif 

þess á áframhaldandi skólagöngu. Í hugum nemenda virðist það fyrst og fremst vera 

samræmda prófið sem ræður inngöngu þeirra í framhaldsskóla og fæstir nefna hlut 

skólaprófanna í þeim einkunnum sem framhaldsskólum ber að leggja til grundvallar. 

Hugleiðingar 10. bekkinga í tveimur skólanna lýsa þessum sjónarmiðum: 

- Æi, ég veit það ekki, þú veist, þetta er eitt próf og ... mér finnst svo fáránlegt að hafa 

þessi samræmdu próf; mér finnst það eigi að vera svona bara öll prófin sem við höfum 

tekið og bara dæma út frá því 

- Það er bara svo mikið upp á þessi samræmdu próf að maður nái góðri einkunn, annars 

þarf maður að gera eitthvað og fara kannski eins og í [nefnir tiltekinn framhaldsskóla], 

ef maður nær ekki prófinu eða er undir 5 þá þarf maður að fara í fornám og þá náttúru-

lega fer eitt ár úr framhaldsskólanum svo maður gæti kannski hafa klárað hann fyrr og 

farið í vinnu 

- Ætti frekar að taka inn skólaeinkunn, aðallega í framhaldskóla heldur en samræmdu 

prófunum út af því að lélegir nemendur geta alveg lært alveg mjög mikið fyrir sam-

ræmdu prófin og alveg dúxað í samræmdu og bara ekkert gert í tímum 

- Já, en það er svo mikið sem er tekið inn í, sko, skólaeinkunnina þú veist eins og mæting 

og heimanám og allt þannig að það er eiginlega miklu raunhæfari mynd, sko, af einstak-

lingnum.  

Hugsun flestra nemenda virðist fyrst og fremst bundin við að „ná“ samræmda próf-

inu, eins og þeir orða það: „Þú veist,“ segir 10. bekkingur í viðtali, „ég ætlaði bara að ná 

samræmdu prófunum, það er alveg nóg fyrir mig.“ Bekkjarfélagi hans tekur í sama 

streng og segir: „Það sem maður er aðallega að pæla, bara, [er] að ná samræmdu próf-

unum; það er svona númer eitt, tvö og þrjú öll önnur próf eru bara aukaatriði.“ Í öðrum 

skóla segja 9. bekkingar: „svo erum við náttúrulega að læra fyrir samræmda prófið, 
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bara, í 8., 9, og 10. bekk.“ Að „ná“ er hjá flestum skilgreint sem það að fá einkunn sem 

nægir þeim til að geta hafið einingabært nám í framhaldsskóla. Margir nemendur tala 

samt um að þetta sé ekki nóg, einkum ef hugur þeirra stendur til að komast í annan 

framhaldsskóla en sinn heimaskóla.  

Eins og greint er frá í niðurstöðukaflanum um námsmat (kafla 7.5) eru próf og eink-

unnir áberandi í námsumhverfi nemenda á unglingastigi í skólunum fjórum. Þar er ekki 

eingöngu um að ræða samræmdu prófin sjálf heldur einnig gömul samræmd próf, auk 

annarra skriflegra prófa sem kennarar semja sjálfir og leggja fyrir. Af viðtölum við 

kennara og nemendur má ráða að samræmdu prófin og framangreind notkun þeirra valdi 

talsverðri streitu og jafnvel kvíða hjá nemendum. Þrjár uppsprettur streitu eru greinan-

legar enda þótt þær fléttist saman og skarist á margvíslegan hátt. Þær eru: Samræmda 

prófið sjálft, notkun gamalla samræmdra prófa sem námsmats og loks endurteknar til-

vísanir til samræmdu prófanna til að brýna nemendur til dáða. Enginn kennari tilgreinir 

tvö síðastnefndu atriðin sem streituvald en nemendur gera það iðulega. Síðastnefndi 

þátturinn, vísanir til samræmdu prófanna til að hvetja nemendur, er reyndar misjafnlega 

áberandi eftir skólum og kennurum enda þótt kennarar úr a.m.k. þremur skólanna vísi til 

þess að mikilvægt sé að hafa próf, bæði samræmd og skólapróf, sem hvatningu og 

aðhald fyrir nemendur.  

Samræmda prófið sjálft er það sem kennurum og nemendum verður tíðræddast um í 

þessu samhengi. Flestir kennaranna eru á því að prófin valdi kvíða hjá einhverjum hluta 

nemenda, enda þótt enginn treysti sér til að áætla hversu margir þeir eru. Náttúrufræði-

kennararnir tengja streitu nemenda enn fremur við mikið námsefni: „Þau eru náttúrulega 

stressuð fyrir þetta samræmda próf,“ segir Erla og bætir við: „Þetta náttúrulega er svo 

mikið efni; þau eru með ... 6 eða 7 bækur í náttúrufræðinni og ekkert þunnar neitt, eins 

og þú sérð.“ Erla treystir sér ekki til að fullyrða að streita hafi áhrif á frammistöðu 

einhverra nemenda á prófinu en telur að svo geti vel verið.  

Hrefna er aftur á móti ekki í vafa um að nokkrir nemendur séu kvíðnir að því marki 

að það trufli þá í prófinu eða hafi áhrif á námið. Hún rekur það ekki síst til þess að 

námsefnið sé svo „ofboðslega mikið“, eins og hún orðar það. Þegar við bætist að verið 

er að prófa úr námsefni þriggja ára fallist mörgum nemendum hreinlega hendur. Aðrir 

kennarar slá úr og í þegar spurt er um þetta í viðtölum. Flestir þeirra kannast við að hluti 

nemenda sé eitthvað stressaður vegna prófsins en telja ekki að það komi niður á frammi-

stöðu þeirra.  
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Sumir skólastjóranna eru einnig meðvitaðir um kvíða nemenda og tveir þeirra segja 

að námsráðgjafi skólans hafi meðal annars það hlutverk að aðstoða nemendur vegna 

prófkvíða. Í öðrum þessara skóla er þessi þáttur í starfi námsráðgjafans ekki mjög sýni-

legur en í hinum skólanum hefur námsráðgjafinn, að sögn skólastjórans, unnið mikið 

starf á þessu sviði og gert markvissar ráðstafanir til að fyrirbyggja prófkvíða og hjálpa 

nemendum sem eru haldnir honum: 

hún sem sagt hefur verið með svona námskeið fyrir þau um prófkvíða og eitt og annað ... 

og hún hefur virkilega, sko, sett sig inn í þessi mál og hún vinnur með þeim í sambandi við 

samræmdu prófin, skráningar og þess háttar og þá er kannski stundum þetta líka haft til 

grundvallar ef að þau eru kvíðin að þá sitji þau ekki of mörg próf, sko, að þá sé betra að 

fara bara í færri próf. 

Óformlegt viðtal við námsráðgjafann og ýmis gögn frá honum staðfesta þessi orð 

skólastjórans. Í þriðja skólanum kannast skólastjórinn einnig við að nemendur séu 

kvíðnir vegna samræmdu prófanna. „Það vex eftir því sem þau eru eldri, alveg bara 

greinilega,“ segir hann og í 10. bekk „byrjar það bara strax um haustið.“ Þessi skóla-

stjóri minnist tveggja stúlkna í 10. bekk nýlega sem „hreinlega voru að fara á taugum 

allan veturinn; við vorum með sálfræðing í vinnu með þær.“ Umræddar stúlkur fengu á 

endanum að taka prófið við sérstakar aðstæður þar sem þær fengu að vera einar vegna 

þessa kvíða.  

Nemendur víkja að þessu með ýmsum hætti í viðtölum. Í flestum hópunum sem ég 

ræddi við voru nemendur sem höfðu litlar áhyggjur af prófinu og tóku því með jafnaðar-

gerði: „finnst engin ástæða til að vera að stressa sig yfir einhverju prófi,“ eins og 9. 

bekkingur í einum hópnum orðar það, „þetta er bara próf eins og öll hin, ... maður bara 

gerir sitt besta og svo bara kemur í ljós hvernig maður kemur út úr þessu.“ Í flestum 

hópunum mátti líka finna nemendur sem ekki voru svona rólegir eða kunna dæmi af fél-

ögum sínum sem fallast hendur frammi fyrir kröfum námsefnisins og prófsins: „Svo eru 

líka sumir svo stressaðir fyrir prófin, þeir eru kannski búnir að læra geðveikt mikið svo 

gleyma þeir því fyrir kvíða … þótt þeir séu góðir,“ segir 9. bekkingur í einum skólanna. 

„Þess vegna á maður ekkert að vera að læra svona mikið maður verður bara stressaðri 

og stressaðri,“ bætir bekkjarfélagi hans við og 10. bekkingur nokkur hefur þetta að 

segja:  

ég held, bara, sko, að krakkar sem kannski ná þessu ekki í 10. bekk sem eru ekki búnir að 

ná þessu, þeir eru, svona, byrjaðir, bara svona: OK fyrst ég get þetta ekki þá bara sleppi ég 

að reyna það. Það er a.m.k. stelpa sem að ég þekki ... hún sagði bara við mig, sko, ég er 

ekki að ná þessu, af hverju á ég þá að reyna það.  
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Nemandi í einum 9. bekknum kann þessa sögu:  

Það var verið að tala um daginn, það var krakki sem var í 7. bekk, hann var að fara í svona 

samræmt próf og það er búið að gera svo mikið úr þessu, þú veist eins og þetta sé bara … 

OK ef þú nærð þessu ekki þá ertu bara dauður, fattarðu, og … eins og þessi litli strákur 

hann var bara [tjáir ótta með látbragði] þú veist; hann bara varð að ná þessu prófi, þú veist. 

Sú uppspretta kvíða hjá nemendum sem síst er uppi á borðinu eru endurteknar til-

vísanir til samræmdu prófanna í skólanum og áminningar kennara og að einhverju leyti 

foreldra vegna prófanna. Rannveig er eini kennarinn sem minnist á þetta í viðtali og 

veltir því fyrir sér hvort þessar brýningar kennara hafi alltaf tilætluð áhrif:  

ég veit ekki til dæmis hvort að þetta tal okkar um prófið stressar þau eða dregur úr því, það 

er sjálfsagt bara mjög mismunandi eftir árgöngum en við höfum heyrt, sko, þegar þau hafa 

verið að spyrja út í lengdina og annað, tímann, þá finnst þeim þetta sumum dálítið 

ógnvekjandi.  

Enginn annar kennari kannast við þennan þátt í samskiptum sínum við nemendur 

enda þótt gengi nemenda sé þeim ofarlega í huga og allir viðurkenni að niðurstöður 

prófsins skipti þá máli. Nemendur ræða þetta samt iðulega og af orðum þeirra má ráða 

að þessar vel meintu áminningar kennara missi oft marks og hafi jafnvel í sumum 

tilvikum þveröfug áhrif. Sumum nemendum finnst reyndar „frekar hvetjandi að hafa 

þetta en ekki.“ Öðrum finnst brýningarnar óþarfi og þær fara í taugarnar á þeim. Hópi 

10. bekkinga finnst þetta „frekar óþægilegt, bara, að það sé alltaf verið að tala um þetta, 

við vitum alveg að þetta er að koma.“ Og hópi 9. bekkinga finnst hvatningarorð kennara 

missa marks: „af því við erum búin að heyra þetta svo oft.“ Þeim finnst „samræmdu 

prófin orðin svolítið, svona, þreytt,“ og orð kennara „of oft kveðin vísa.“ Þessum nem-

endum finnst þeir vera búnir að sjá í gegnum kennarana og eru hættir að kippa sér upp 

við það sem þeir segja: „Þeir sem tóku samræmdu prófin í fyrra sögðu að kennararnir 

væru að gera allt of mikið mál úr þessu, þetta væri ekkert eins erfitt og þau væru að 

segja,“ segja 10. bekkingar í einum skólanna. Nokkrum hópi nemenda finnst þetta þó 

ekki bara óþægilegt heldur allt að því ógnandi. Fyrir þessum nemendum eru brýningar 

kennara streituvaldur sem bætast við kvíðann sem fyrir er vegna prófsins. Orð 10. 

bekkinga úr tveimur skólum eru til marks um þetta: 

- Fyrir suma þá er þetta bara stressar þá upp alveg 

- Ég verð aðallega bara hrædd, bara hræddari þegar þau segja að þetta sé „doomsday“ og, 

eins og þú veist… og það bara kemur niður á manni í prófunum, þessi kvíði 

- Það er svo mikið bull að hafa svona próf það er ekkert að marka það ... maður stressast svo 
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upp að maður gleymir öllu þannig að... ætti frekar að dæma þetta eftir veturinn 

- Sumir myndu halda að … ganga vel í samræmdu prófunum væri upp á líf og dauða 

svona … sumir halda það kannski, fyrst að þau eru byrjuð í þessu í 8. bekk.  

Þessi hópur nemenda virðist einnig vera býsna næmur á streitu kennara sjálfra 

vegna prófanna og „smitast“ af henni, ef svo má segja. Það sem Ægir kallar „handa-

hlaup“ kennara yfir efni kennslubókanna virðist hafa sömu áhrif. Þannig talar einn 

hópur 10. bekkinga um að kennararnir séu stressaðri en þau sjálf: „Já, rosalega mikið 

hjá [nafn kennara], hún er alveg að deyja.“ Þessi sami hópur 10. bekkinga hefur þetta að 

segja um kapphlaup kennara við að komast yfir efni:  

- að láta okkur klára þetta sem … þeir þurfa að láta okkur fara yfir= 

- =stressar okkur bara upp 

- Já, það er alveg í einum tíma erum við að fara yfir eitthvað efni sem ætti að gera í þrem 

tímum 

- eða kannski tvo kafla í náttúrufræðibókinni í einu 

- Já, við kláruðum eina bók – við erum nefnilega bara í einum tíma á viku sko í 

náttúrufræði, tveim tímum á sama degi, og þarna við kláruðum eina bók held ég hvað 

var það, þrem tímum= 

- =já, í þrem, fjórum tímum. 

Sýnileiki samræmdra prófa í námsmenningunni er að einhverju leyti mismunandi 

milli skóla og einstakra kennara en allir nemendahóparnir sem rætt var við kannast engu 

að síður sem áður við hann hjá einhverjum kennurum, ef ekki í náttúrufræði eða íslensku 

þá í einhverri annarri grein. Það er þó einkum í einum skólanna sem þessi þáttur í náms-

menningunni er áberandi. Nemendur í 9. bekk skólans lýsa þessari áherslu þannig þegar 

þeir eru spurðir af hverju samræmdu prófin séu þeim svo hugleikin strax í 9. bekk: „Af 

því að hérna í [nafn skólans] þá hugsar maður um samræmdu prófin frá því í 7. bekk.“  

Úr þessum sama bekk er eftirfarandi vettvangsnóta úr íslenskutíma:  

Nemendur lesa einn og einn ritunarverkefni sem þeir hafa unnið heima eftir því sem 

kennari kallar þá upp. Verkefnið er blaðafrétt. Í einni fréttinni segir orðrétt: „Í könnun á 

samræmdu prófunum kom fram að nemendur í [nafn skólans] báru af fyrir nákvæmni í 

svörum. Talið er að það sé vegna prófafíknar kennara og skólastjóra.“ 

Nemendur ræða líka um „generalprófin“ og aðra notkun gamalla samræmdra prófa, 

bæði sem námsmats og námsefnis. Sumum finnst ágætt að fá þessa æfingu í að taka 

samræmda prófið en það er þó ekki einhlítt: „ég var bara kvíðin eftir „generalprófin“ af 

því ég fékk svo slakar niðurstöður þar,“ segir stúlka í 10. bekk. Í öðrum skóla þar sem 
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nemendur taka gamalt samræmt próf í fullri lengd tala nemendur um að „ná“ þessum 

æfingaprófum eða „falla“ á þeim. Þeir líta á þá niðurstöðu, á hvorn veginn sem hún er, 

sem sterka vísbendingu um gengi sitt á alvöruprófinu. Piltur í 10. bekk segir: „Ég á 

aldrei eftir að ná dönskunni, ég fer örugglega fimm ár, sko, í framhaldsskóla í staðinn 

fyrir tvö. Seinasta dönskuprófið sem við tókum núna, ég fékk 3,2.“ Félagi hans bætir 

við: „Ég náði ekki stærðfræðinni.“ Og bekkjarsystur þeirra líst ekki á blikuna eftir 

æfingaprófið í samfélagsfræði: „Ég held að það verði erfitt í samfélagsfræðinni út af 

öllum þessum alþingismönnum og öllu því.“ Skýringin á þessari svartsýnu spá um áhrif 

alþingismannanna var sú að „í prófinu þá kom, sko, nafn á einhverjum alþingismanni og 

spurt: hefur hann verið í þessum flokki eða þessum og eitthvert svona rugl.“ 

Nemendur tala yfirleitt ekki mikið um að þrýst sé á þau heima fyrir. 10. bekkingur 

úr einum skólanna segir að það sé „ekkert mikið [talað um prófin] heima, sko, aðallega í 

skólanum.“ 10. bekkingar úr öðrum skóla hafa svipaða sögu að segja: „Það er eiginlega 

ekkert stress heima hjá mér, sko,“ segir einn þeirra og bekkjarfélagi hans bætir við: „það 

er voðalega lítið talað um þetta.“ Bekkjarsystir þeirra hefur aftur á móti aðra sögu að 

segja:  

já, eins og mamma mín var brjáluð út af því að í næstu viku, það eru bara tveir tímar og 

síðan er frí á miðvikudag, fimmtudag og föstudag; hún var brjáluð og sagði að ætti bara að 

kæra skólann, hún hefur aldrei verið neitt svona að stressast áður, svo bara allt í einu núna 

er hún bara í sjokki, sko, ég er bara skíthrædd við hana [hlær vandræðalega]. 

Ummæli tveggja kennara um líðan og áhuga nemenda í aðdraganda íslenskuprófs-

ins skera sig nokkuð úr. Helgu finnst nemendur allt of lítið stressaðir og kærulausir 

gagnvart prófinu: „Nei, alltof lítið,“ segir hún þegar ég spyr hana hvort prófið stressi 

nemendur og hún bætir við: „það er ekki hægt að alhæfa yfir alla, sko, margir … taka 

þessu af festu og alvöru og gera hlutina vel en svona á heildina litið finnst mér þau alltof 

lítið stressuð og bara ekki taka þessu nógu alvarlega.“  

Ásgerður lýsir viðhorfum nemenda á líkan hátt. Hún telur reyndar að margir nem-

endur kvíði prófunum og geri sér grein fyrir að þeir eigi mikið undir niðurstöðum þeirra 

en séu engu að síður ekki tilbúnir til að leggja að sér við undirbúning þeirra: 

Já, þau gera það, sko, þau kvíða prófinu en samt finnst mér þau nú ekki ... taka það ... 

alvarlega að þau séu að leggja neitt gífurlega á sig ekki allavega núna þetta árið. ... ég [fæ] 

þau svo lítið til að læra heima ... [og] þá náttúrulega gengur öll upprifjun illa. ... þau vinna 

ekki í tímum ... þau haga sér illa í tímum [og] þau vinna ekki heima.  
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7.7.2 Náttúrufræði 

Nokkrir náttúrufræðikennaranna segja að þær breytingar sem þeir telja sig hafa orðið að 

gera á inntaki námsins og kennslutilhögun í kjölfar þess að samræmda prófið var tekið 

upp hafi dregið úr áhuga nemenda fyrir greininni. Hrefna staðhæfir til dæmis að breyt-

ingarnar sem hún hefur gert á virku námskránni í náttúrufræði hafi þrengt kosti sína til 

að koma til móts við áhugasvið nemenda í kennslunni. Áður hefði hún haft meiri mögu-

leika á að sníða kennsluna að áhugasviðum nemenda meðal annars með meiri áherslu á 

verklega kennslu:  

Já, já, ég held það, kennslan varð öðruvísi; maður sjálfur sem kennari var afslappaðri ... 

maður leyfði þeim að sökkva sér ofan í og rabba um hluti sem að þau höfðu áhuga á. 

Maður sleppir þeim ekki eins mikið í þetta núna og þá kannski verður þetta leiðinlegra, 

sko, ... meira stýrt af kennaranum eða efninu eða eitthvað sem maður verður að gera til 

þess að komast inn á einhverja braut.  

Hrefna rifjar upp hvernig hún gat leyft nemendum að sökkva sér ofan í viðfangsefni 

sem þeir fengu áhuga á, til dæmis í eðlisfræði, þar sem þeir fengu að búa sér til tæki og 

tól sem hægt var að nota á áþreifanlegan hátt. Hún minnist til dæmis strákahóps sem  

var búið að vera erfitt að kenna en þegar þeir komust í eitthvað svona þá voru þeir, sko, 

mættir á undan til að komast inn og fóru helst ekki út. Ég man líka að við gerðum flugvélar 

... það var keppni, sko, hver gæti flogið lengst og byrjaði reyndar sem skutlukeppni, bara úr 

pappír, og svo þróaðist það aðeins lengra ... þau voru að pæla í þessum lögmálum hvernig 

þarf hún að líta út og hvað er það sem að heldur henni á lofti. 

Nú er þetta breytt, segir Hrefna: „Maður gerir lítið af því; maður reynir meira að 

halda þeim svona á einhverri braut.“ Það eykur á áhyggjur Hrefnu að henni finnst að 

þær breytingar sem hún hefur gert kunni að leiða til lakari undirbúnings nemenda fyrir 

áframhaldandi nám í náttúrufræði:  

Ég held að krakkar sem ég kenndi áður en þetta samræmda próf kom hafi, sko, verið betur 

undirbúin undir áframhaldandi náttúrufræðinám. Þá eyddi maður meiri tíma í vinnubrögð 

og maður eyddi meiri tíma í verklegt; maður eyddi meiri tíma í að taka alls konar svona 

heimildavinnu [og] ritgerðavinnu, aðra. 

Erla tekur ekki jafn djúpt í árinni og Hrefna. Hún telur þó að námið, eins og hún 

skipulagði það áður en prófið kom til sögunnar, hafi höfðað meira til nemenda. Hún 

segir að nemendur hafi yfirleitt haft gaman af að vinna að tilraunum: „þegar maður var 

með þessar tilraunir, þeim fannst yfirleitt mjög gaman að vinna í þeim.“ Skýrslugerð að 

loknum tilraunum höfðaði síður til nemenda: „þeim fannst oft leiðinlegt að vera að byrja 

á þessu [en] þau [voru] yfirleitt mjög sátt eftir á ... [og] þessi ritgerðarvinna hún skilaði 
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oft mjög miklu þegar upp var staðið.“ Erla gagnrýnir einnig námsefnið á unglingastigi 

fyrir skort á viðfangsefnum sem eru raunveruleg fyrir nemendum og tengjast umhverfi 

þeirra og náttúrunni. Björk hefur áhyggjur af að virka námskráin sem hún rekur til sam-

ræmda prófsins fæli „fólk frá náttúrufræðinni svolítið ... af því að kennarinn þarf að fara 

svo dýpra í ákveðin viðfangsefni í staðinn fyrir að geta bara stiklað á stóru og kynnt og 

haft þetta áhugavert og skemmtilegt fag:“ 

það bara er svo gaman að sjá í verklega þættinum hvað bekkurinn lifnar við og tekur þátt 

og það er það sem gerir þetta svo skemmtilegt. 

ég vil frekar upplifa tímana á jákvæðan og skemmtilegan hátt. ... þú sást muninn á þessum 

tveimur tímum ... [annar] var þurr staðreyndatími ... en hinn var miklu skemmtilegri ... 

þannig að það er ekki spurning hvora leiðina maður velur.  

Björk lýsir einnig áhyggjum af því að færri og færri nemendur velji að fara í prófið 

og telur að prófið, eins og það sé uppbyggt – og virka námskráin sem af því leiðir – 

skemmi fyrir greininni; drepi niður áhuga nemenda á náttúrufræði og fæli þá frá henni:  

núna tvö síðustu ár þá finnst mér fólk fara að velja sig svona meira frá því [prófinu] af því 

að þetta er erfitt; þetta er gríðarlegt efni sem að er verið að fara yfir og prófa úr, ég tala nú 

ekki um þegar það er orðið smásmugulegt ... . Hlutfallið sem að er farið að velja sig frá 

prófinu er orðið stærra og ég hef áhyggjur af því. 

Jafnvel Hafdís og Ægir, sem telja að vegur og virðing náttúrufræðinnar sem náms-

greinar í grunnskólum hafi vaxið við tilkomu prófsins, sjá ekki að það hafi aukið raun-

verulegan áhuga nemenda á greininni. Hafdís segir:  

Já, ég er náttúrulega bara að horfa á minn bekk, sko, það eru frekar svona metnaðarfullir 

einstaklingar þar inni ... sem að sjá það að þeir þurfa náttúrufræðina og ætla sér það ... og 

eru svona oft á tíðum kannski ekkert allt of jákvæð, þau mættu vera jákvæðari en þetta er 

eins og ég segi þetta er alls ekkert auðvelt fag, þetta eru náttúrulega þrælerfiðar bækur sem 

að þau eru með, þetta er alveg alvöru fag, sko. 

Þau skipti sem nemendur nefna að það hafi verið gaman í náttúrufræðitímum tengj-

ast verklegri kennslu: „Það var gaman,“ segja krakkar í 10. bekk í einum skólanna, 

þegar þeir rifja upp vettvangsferð í 8. bekk þar sem þeir söfnuðu sýnum úr tjarnarvatni 

og unnu úr þeim í kennslustofunni. Einnig segir hópur 10. bekkinga um líffræðikennara 

sinn: „Hún, einmitt, eins og þú kannski tókst eftir í dag, hún sýnir okkur oft svona til-

raunir og eitthvað svona í kringum efni og það kannski gerir þetta aðeins áhugaverðara.“ 

Bóklega kennslan í náttúrufræði virðist hins vegar yfirleitt ekki vekja áhuga nemenda. 
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Fæstir hópanna hafa eitthvað jákvætt um greinina að segja og fá atvik eða viðfangsefni 

sem þeim þóttu skemmtileg eru rifjuð upp.  

Margir nemendahóparnir tengja einhæft efnisval í náttúrufræðikennslu við sam-

ræmda prófið: „Út af samræmdu prófunum þá má ekki eyða neinum tíma í svona 

gaman,“ segir hópur 10. bekkinga þegar rætt er um hvers vegna dregið hafi úr verklegri 

kennslu frá því sem var þegar þau voru í 8. bekk. Síðar í viðtalinu, þegar rætt er um 

hvaða breytingar væri æskilegt að gera á kennslunni, segir þessi sami nemendahópur: 

„og hafa gaman, hér er allt gert til að hafa leiðinlegt. … þetta er allt svona eins og þetta 

var fyrir svona 30 árum.“ Hópur 9. bekkinga tekur í sama streng þegar rætt er um 

náttúrufræðitímana:  

- Þeir eru leiðinlegir 

- Það er bara að lesa og svo eru verkefni 

- Bara að gera fjölvalsspurningar= 

- =alltaf að gera rétt og rangt og eyðufyllingar og fjölvalsspurningar 

- Orðaforðinn er langleiðinlegastur.  

Þrátt fyrir þetta tala flestir nemendur vel um kennara sína og meta viðleitni þeirra til 

að haga kennslunni og náminu á þann veg sem gagnast best sem undirbúningur undir 

samræmda prófið. „Mér finnst það rosalega gott,“ segir 10. bekkingur í einum skólanna 

um útskýringar kennara síns. „Við erum náttúrulega að læra um það að hann er að teikna 

þetta upp á töfluna og hann útskýrir þetta rosalega vel … þannig að við skiljum þetta.“ 

9. bekkingar í öðrum skóla tala einnig jákvætt um áherslu kennara síns á glósuskrif:  

- Það er svo þægilegt að fá svona miklar glósur maður man þetta miklu frekar þannig 

- Sko, hún notar tímana, sko, meira en helminginn af tímunum bara í glósur til að hjálpa 

okkur í prófunum ... hún fer mjög vel í þetta, tekur bara sinn tíma, þann tíma sem við 

þurfum til að ná þessu. 

Bæði kennarar og nemendur lýsa þeirri þekkingu sem nemendur bera úr býtum sem 

staðreyndum, upplýsingum og skilgreiningum hugtaka sem nemendur þurfa að leggja á 

minnið. „Staðreyndakennsla,“ „staðreyndatímar,“ „að hamra á staðreyndum“ og „stað-

reyndastagl“ er orðalag sem kennarar nota sjálfir um þennan þátt kennslu sinnar. Þröstur 

segist skera suma kaflana niður í hálfa blaðsíðu af minnisatriðum fyrir nemendur og 

Erla segir að  



 

 228 

það náttúrulega mætti vera meira um rökhugsun og tjáningu ... það bara gefst ekki tími til 

þess að dýpka þeirra skilning til þess að þeir geti farið að úrskýra og tjá sig. Það vantar inn 

þessa dýpkunarvinnu, sökkva sér niður í ákveðin viðfangsefni.  

Í töflu um inntak kennslunnar sem kennararnir fylltu út í viðtalinu telja þeir allir að 

viðfangsefni nemenda miði annað hvort mjög mikið (þrír) eða frekar mikið (fjórir) að 

því að muna staðreyndir og hugtök (fylgiskjal 7).  

Samt óttast Þröstur að nemendur skilji sumt af þessum upplýsingum ekki nema að 

takmörkuðu leyti og gleymi þeim fljótt, jafnvel þótt þeim takist að leggja þær á minnið 

fyrir próf. Á sama tíma, segir hann að ekki sé tími til að kynna nemendum nánasta um-

hverfi, plöntur, skordýr og tré og kenna þeim að þekkja fiskana í sjónum. Einnig skortir 

á viðfangsefni sem miða að því að þjálfa nemendur „í að taka virkan þátt í gagnrýninni 

umfjöllun um málefni er snerta náttúru, umhverfi mannsins og samspil vísinda, tækni og 

samfélags,“ svo vitnað sé beint í eitt af lokamarkmiðum náttúrufræðikennslu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999c, bls. 15) „Þetta er óskiljanleg áhersla,“ segir Þröstur, „á 

upplýsingasöfnun í staðinn fyrir þekkingu og skilning, vistfræðilega hugsun og virðingu 

fyrir náttúrunni.“ 

Nemendur staðfesta einnig í viðtölum að viðfangsefni þeirra einkennist mjög mikið 

af því að fást við staðreyndir og skilgreiningar hugtaka úr texta kennslubókanna og nota 

þær síðan við úrlausn verkefna sem kalla á eitt rétt svar. „Náttúrufræðikennarinn er 

eiginlega ekkert að láta okkur læra, hann segir okkur bara svörin,“ segir 9. bekkingur í 

einum skólanna og félagi hans úr öðrum skóla hefur svipaða sögu að segja af sínum 

kennara: „sko, hún notar tímana, sko, meira en helminginn af tímunum bara í glósur til 

að hjálpa okkur í prófunum.“ Í þriðja skólanum segir hópur 10. bekkinga þetta þegar 

hann er spurður um út á hvað kennslan gangi helst: 

- fara yfir kafla og gera verkefni og eitthvað= 

- aðallega að fara yfir bækurnar= 

- =bara úr bókinni 

- Það er upprifjun úr köflunum og verkefnin úr bókinni, eyðufyllingar og orðskýringar 

- Stundum þá er hérna spyr hann bara einn og einn út úr og hinir skrifa bara niður 

Bóklega kennslan í náttúrufræði er fyrst og fremst byggð á afleiðslu og hvorki nem-

endur né kennarar nefna vinnubrögð sem fela í sér aðleiðslu eða hugsmíðar eða kennslu-

aðferðir sem byggja á þeim, svo sem leitar- eða þemanám. Þó verður að gera ráð fyrir að 

vinna nemenda með heimildir (kafli 7.2.1) feli að einhverju marki í sér slík vinnubrögð. 



 

 229 

Ekki er hægt að fullyrða út frá fyrirliggjandi gögnum að hvaða marki aðleiðslu er beitt í 

verklegum hluta kennslunnar þar sem svo til engar vettvangsathuganir fóru fram í verk-

legum tímum. Í eina verklega tímanum sem ég heimsótti voru nemendur að vinna með 

sýni út frá þekktum staðreyndum sem búið var að miðla þeim úr bókinni. Þeir voru að 

beita fenginni þekkingu óbreyttri við úrlausn hinna verklegu viðfangsefna.  

Verkefnin sem fylgja köflunum í kennslubókunum í náttúrufræði (kaflar 7.2.1 og 

7.4.2) gera ekki miklar kröfur um ígrundun eða djúpan skilning. Svörin við spurningum 

úr fyrstu fjórum flokkunum (fjölvalsspurningum, rétt/rangt spurningum, eyðufyllingum 

og svokölluðum stutt og laggott-spurningum) er að mestu leyti hægt að sækja beint í 

texta kaflans. „Líffræðibækurnar ... eru nú býsna, sem sagt, stýrðar svona inn á feit-

letrað, leturbreytingar og annað, þannig að það hjálpar þeim mjög mikið að vinsa úr 

aðalatriðin,“ segir Þröstur. Bergur og Hrefna láta svipuð orð falla. Bergur telur verkefnin 

of fábrotin og Hrefna segir að krakkarnir læri að fara í gegnum verkefnin „á tækni án 

þess að þurfa endilega að skilja mikið.“ Þessir tveir kennarar reyna að bregðast við 

þessu með því að bæta við frumsömdum verkefnum sem reyna meira á nemendur.  

Lýsingar nemenda á verkefnavinnunni eru samhljóða þessu: „Það eru alltaf svona 

verkefni, upprifjun, … alltaf fjölvalsspurningar, rétt og rangt og eyðufyllingar, stutt og 

laggott og svona.“ segir hópur 10. bekkinga. Öðrum hópi 9. bekkinga er vel ljóst hvaða 

kröfur verkefnin gera til þeirra: „þetta er aðallega þannig að við getum fundið öll svörin 

í textanum, þau eru oftast feitletruð og maður þarf varla að lesa textann til að geta það.“ 

7.7.3 Íslenska  

Eins og rakið er í kafla 7.2.2 standa þrír efnisþættir íslenskukennslu á unglingastigi upp 

úr: Málfræði, bókmenntalestur og ritun sem oft er í bland við stafsetningarkennslu. 

Flestir íslenskukennaranna telja málfræði of stóran hluta af kennslu sinni og eru með-

vitaðir um að hún veki ekki mikinn áhuga nemenda. Tveir þeirra, Ketill og Rannveig, 

kalla þennan veigamikla þátt í kennslu sinni ítrekað „stagl“ og Helga lýsir honum þann-

ig að þar sé verið að „hjakka í einhverjum staðreyndum sem að krakkar bara hafa í raun-

inni ekkert með að gera.“ Helga telur enn fremur að hún „myndi geta gert kennsluna 

skemmtilegri ef að maður væri ekki bundinn af þessu.“ Ásgerður gerir að umtalsefni 

nemendur, einkum drengi, „sem eru búnir að fá svo mikið nóg af þessu og standa sig 

ljómandi vel á öðrum sviðum ... [ef við] værum ekki að setja þá niður hérna við ... 

kennimyndir sagna eða eitthvað, þá held ég að ... bara, allt yrði betra.“ 
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Þar sem illa gengur að vekja áhuga nemenda á málfræðinni virðast kennarar treysta 

á samræmdu prófin sem aðhald og hvatningu til að halda þeim að verki. Þegar Ásgerði 

blöskrar áhugaleysi nemenda sinna við upprifjun fyrir prófið grípur hún til þess ráðs að 

leita ráða hjá skólastjóranum:  

þá segir [nafn skólastjórans], sko, það er náttúrulega bara alveg skilyrði núna að þau bara 

hlusti og vinni og, hérna, þetta er alltaf þessi möguleiki á að þau fari heim og komi svo 

bara og taki samræmt próf í vor og þetta sagði ég inni í bekknum og þetta hafði gífurleg 

áhrif þetta spurðist mjög hratt út þannig að það komu allir með heimanámið í 10A í 

morgun.  

Nemendur vísa til þessa atviks í viðtali sama dag þegar þeir ræða um heimanámið 

sem lið í að búa sig undir prófið: „Hún er samt að reyna að hóta okkur með þessu,“ segir 

einn úr hópnum og annar bætir við: „Hún er bara að reyna að hræða okkur það er ekki 

hætta á öðru.“ 

Það fer heldur ekki milli mála að Ketill treystir á samræmdu prófin sem aðhald fyrir 

nemendur sína og veltir fyrir sér hvað myndi gerast ef þeirra nyti ekki við:  

Þá held ég að yrði þetta það sem menn hræðast að botninn dytti úr þessu því að þetta er nú 

skylda ennþá og ennþá eru krakkar í 10. bekk sem hafa engan áhuga og það er aðaláherslan 

á að halda þessum greyjum í skólanum þangað til að þau eru ... búin með 10. árið og ef að 

við höfum ekki þessa ... hvað eigum við að kalla það ... grýlu, samræmduprófagrýlu þá 

held ég að allt of margir sjái engan tilgang í þessu. 

Nemendur taka undir það með sínum hætti að málfræðikennsla sé ekki áhuga-

vekjandi. Þegar hópur 9. bekkinga er spurður hvort þeir vildu breyta einhverju í íslensku-

kennslunni segjast þeir vildu gjarnan „mega stundum búa til sögur og svoleiðis“ og fá 

„skemmtilegri verkefni líka.“ Hópur 10. bekkinga úr öðrum skóla lætur í ljósi ósk um að 

hafa „námsefnið skemmtilegra ... [og] skemmtilegri tíma.“ Þessi hópur bætir við: „það 

vantar það eiginlega hjá okkur, þetta er allt orðið svo alvarlegt, maður, … þurrt eitthvað, 

… já, það er svo mikil þögn.“ 

Nemendur eru þó ekki alveg sammála um ókosti málfræðinnar. Það sjónarmið kem-

ur fram hjá nokkrum nemendum úr sitt hvorum 9. bekknum í einum skólanna að það 

skemmtilegasta í íslenskunni sé eyðufyllingabókin Sagnorð. Einn þessara nemenda 

segir: „Mér finnst eiginlega ekkert skemmtilegt í íslenskunni … mér finnst Sagnorð 

vera skást þá fáum við að vinna eiginlega frjálst.“ Í hinum 9. bekknum í þessum sama 

skóla hafa nemendur svipuð orð um þetta þegar þeir eru spurðir hvað af íslensku-

námsefninu höfði mest til þeirra: 
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- Sagnorð 

- Já, þau eru auðveldust 

- Já, þau eru léttust, auðveldara að skilja það heldur en eitthvað fornmál og svo eitthvað 

bull í einhverri bók.  

Að þessu frátöldu tengjast þau dæmi sem nemendur nefna um það sem hefur vakið 

áhuga þeirra yfirleitt bókmenntalestri: 

- Þú veist eins og við fengum einu sinni eina bók þarna um daginn sem var svona frá 

okkar tíma þá lásu allir heima geðveikt fljótt 

- Já, bókin var búin bara á viku og= 

- =meira en hundrað og eitthvað blaðsíður 

- svona um okkar svona þá er maður bara, þá festist maður í bókina og vill lesa 

- Það kláruðu flest allir bókina bara á fyrsta deginum bara strax og maður kom heim þá 

byrjaði maður að lesa. 

Skoðanir nemenda á því bókmenntaefni sem þeir lesa eru samt sem áður skiptar. 

Nemendum Rannveigar í 9. bekk finnst til dæmis Gísla saga „ofboðslega skemmtileg“ og 

10. bekkingar sem Rannveig kennir hafa svipuð orð um Grettis sögu. Hins vegar kemur 

fram bæði hjá Eyjólfi og Helgu að illa gangi að lesa Gísla sögu og Eyjólfur veltir fyrir sér 

að hætta því.  

Eins og í náttúrufræðinni tala flestir nemendur samt vel um kennsluna og kunna að 

meta viðleitni kennara sinna til að hjálpa þeim að ná tökum á efni sem þeim þykir erfitt. 

Þannig segir einn hópur nemenda um útskýringar kennara síns á fornsögu sem þeir hafa 

verið að lesa:  

- Við hefðum ekkert skilið hana ef að og fengið mjög lágar einkunnir ef að hann hefði 

ekki útskýrt hvern einasta kafla því við skildum ekkert 

- Hann er búin að gera þetta ótrúlega vel 

- Hann gerir það líka alltaf, sko, hann talar ekki bara um bókina, hann tengir þetta við fullt 

af hlutum til dæmis í nútímanum þannig að maður er að fatta þetta alveg. 

Málfræði- og stafsetningarkennslan í 8.–10. bekk hefur flest sömu einkenni og bók-

legur hluti náttúrufræðinnar. Kennslan er fyrst og fremst byggð á afleiðslu þar sem 

útskýrð eru málfræðileg hugtök og reglur sem nemendur eiga að tileinka sér og beita við 

skrifleg verkefni af ýmsu tagi. Í málfræði eru greiningarverkefni af ýmsu tagi og eyðu-

fyllingar áberandi og í stafsetningu upplestur og eyðufyllingar. Í bókmenntakennslu er 

töluverð fjölbreytni er í vali á lesefni, allt frá fornsögum til nútíma glæpasagna. Eins er 
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að nokkru leyti komið til móts við áhugasvið nemenda með valbókum. Hjá flestum 

kennaranna er skýr áhersla á að fjalla um efnisatriði sagnanna auk þess sem þeir leggja 

áherslu á að nemendur læri hugtök og skilgreiningar sem tengjast bókmenntagreiningu. 

Nemendur Rannveigar taka einnig fram að þeir hafi fengið tækifæri til að tjá sig um 

sögurnar í verkefnum: „[Hún] spurði ... okkur alltaf um hvernig okkur fannst kaflinn og 

hvað stæði svona upp úr,“ segja þeir. Sama gildir um ljóðakennslu. Þar virðist mest 

áherslan á að geta skilgreint hugtök sem varða form, byggingu og myndmál ljóða og að 

geta greint þessi atriði í ljóðum sem lesin eru.  

Öllum íslenskukennurunum sjö ber saman um að námskrárþættirnir hlustun og 

áhorf og talað mál og framsögn séu víkjandi í virku námskránni og nemendur uppskeri 

ekki þekkingu og færni á þeim sviðum. Þrátt fyrir talsverðan bókmenntalestur nefna 

hvorki kennarar né nemendur að nemendum séu beinlínis kenndar aðferðir við lesskiln-

ing, s.s. hugtakakort eða gagnvirkur lestur, eða leiðbeint um mismunandi lestrarlag eða 

æfðir í því. Enginn tengir heldur lestrarþáttinn í kennslunni við læsi sem þátt í upplýs-

ingatækni eða þjálfun í að afla upplýsinga á annan hátt. Svipaða sögu er að segja af 

ritun. Þar kemur ekki fram að nemendum séu kenndar aðferðir við einhvers konar rit-

unarferli sem felur í sér að skipuleggja skrifin fyrirfram með lesendur í huga, semja 

uppkast, bregðast við athugasemdum annarra, umrita, hreinskrifa og birta með ein-

hverjum hætti. Undantekningarlaust hafa íslenskukennararnir áhyggjur af lesskilningi 

og málþroska nemenda og verður tíðrætt um hvernig skortur á hvoru tveggja endur-

speglast í námi nemenda.  

7.7.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem varða nám 

nemenda, áhuga og líðan. Samantekt þessara niðurstaðna er eftirfarandi: 

▪ Nemendur hafa mismunandi afstöðu til samræmdu prófanna. Margir þeirra sem 
rætt var við hafa ekkert við það að athuga að fara í prófin en hluti þeirra lýsir 

kvíða og streitu vegna prófanna.  

▪ Undirbúningur skólanna, ekki síst formleg notkun eldri samræmdra prófa, ýtir 
undir kvíða þessara nemenda enda taka nemendur þessi próf mjög alvarlega sem 

forspá um gengi sitt á raunverulegu prófunum. 

▪ Enginn náttúrufræðikennaranna telur að prófið, sem slíkt, hafi aukið áhuga 
nemenda á greininni enda þótt tveir þeirra telji prófið hafa fest greinina í sessi 
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sem námsgrein í grunnskóla. Þrír kennaranna telja þvert á móti að prófið hafi 

spillt fyrir greininni og dregið úr áhuga nemenda á henni.  

▪ Almennt vekur kennslan í náttúrufræði og íslensku í skólunum fjórum ekki 
áhuga nemenda. Áhugaverð tilvik sem nemendur rifja upp tengjast helst verk-

legri kennslu í náttúrufræði og bókmenntalestri í íslensku. Reyndar skiptir í 

algerlega í tvö horn með áhuga nemenda á þeim þætti íslenskunámsins.  

▪ Ríkjandi viðhorf meðal kennara í báðum greinum er að þeir treysta á samræmdu 
prófin sem aðhald fyrir nemendur til að stunda nám sitt, fremur en á áhuga nem-

enda á greinunum.  

▪ Öll bóklega kennslan í náttúrufræði er byggð á afleiðslu þar sem miðlað er 
upplýsingum og skilgreiningum hugtaka og nemendur vinna verkefni með 

lokuðum spurningum en í rannsóknargögnunum eru litlar upplýsingar um 

verklega kennslu.  

▪ Sama á við um málfræði- og stafsetningarkennslu og hluta bókmenntakennslu. 
Ritunarverkefni og hluti af bókmenntalestri eru þó fjölbreyttari, einkum þar sem 

nemendur hafa val um lestrarbækur.  

▪ Þrátt fyrir töluverðan bókmenntalestur felur hann ekki í sér markvissa þjálfun í 
lesskilningi, mismunandi lestrarlagi eða upplýsingalæsi.  

▪ Svipaða sögu er að segja af ritun. Þrátt fyrir talsvert magn slíkra verkefna virðist 
nemendum ekki kennt markvisst til verka við textagerð.  

▪ Undantekningarlaust hafa íslenskukennarar á unglingastigi áhyggjur af 
málþroska og lesskilningi nemenda sinna án þess þó að hægt sé að merkja að 

þeir bregðist við því í kennslu. Náttúrufræðikennarar lýsa sömuleiðis 

vandkvæðum nemenda sinna á unglingastigi við að lesa kennslubækurnar.  

▪ Orðræða nemenda í viðtölunum ber vott um námsmenningu á unglingastigi sem 
einkennist af litlum námsáhuga og áherslu á einkunnir fremur en nám. Svo 

virðist einnig sem viðfangsefni nemenda einkennist af kröfum um einfalda 

þekkingu en krefji nemendur sjaldan um ígrundun og lausnaleit, djúpan skilning, 

hugsmíðar, mat og sköpun. 

7.8 Samantekt 

Í þessum kafla hafa niðurstöður rannsóknarinnar verið raktar í sjö undirköflum sem hver 

um sig fjallar um eitt meginþema í niðurstöðunum. Fjallað er um 1) kennsluhugmyndir 

kennara, 2) inntak náttúrufræði- og íslenskukennslu, 3) tilhögun kennslu og náms í 
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greinunum tveimur, 4) námsaðlögun, 5) námsmat, 6) þróun virkrar námskrár frá mið-

stigi til loka grunnskólans og 7) um námsuppskeru og viðhorf nemenda. Niðurstöður um 

hvert þema eru dregnar saman í lok hvers undirkafla. Í upphafi næsta kafla (8. kafla), 

þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar og dregnar af þeim ályktanir, er enn 

fremur ítarlegt yfirlit um niðurstöðurnar. Þessum kafla lýkur því ekki með sérstakri 

samantekt heldur er látið nægja að vísa til framangreindra samantekta.  
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8.  UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og dregnar af þeim ályktanir. Í 

fyrsta undirkafla eru rannsóknarspurningarnar rifjaðar upp og niðurstöður rannsóknar-

innar dregnar saman og tengdar við undirspurningarnar. Að öðru leyti tekur bygging 

kaflans mið af hugtakalíkani rannsóknarinnar. Í samræmi við líkanið er umræðunni skipt 

í fjögur meginþemu sem hvert um sig skiptist í þrjá til fjóra undirþætti. Þemun eru þessi: 

1) Aðalnámskrá grunnskóla, samræmd próf og ábyrgðarskylda; 2) Hugmyndir kennara, 

m.a. um eigin fagmennsku, hlutverk sem kennara, inntak og tilhögun kennslu og stöðu 

náttúrufræði og íslensku; 3) Inntak, kennslutilhögun, námsaðlögun og námsmat í virkri 

námskrá í náttúrufræði og íslensku; 4) Nám og námsárangur nemenda. Að endingu er 

samantekt.  

8.1  Rannsóknarspurningar og samantekt niðurstaðna 

Í þessari rannsókn var leitað svara við eftirfarandi meginspurningu: Að hvaða marki og á 

hvern hátt setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk 

mark á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun kennara og viðfangsefni og 

nám nemenda í fjórum íslenskum grunnskólum? Viðfangsefni meginspurningarinnar var 

afmarkað með eftirfarandi undirspurningum:  

a. Hvaða hugmyndir hafa viðmælendur úr hópi kennara um greinina sem þeir 

kenna og um kennslu og nám í henni og á hvern hátt (ef einhvern) setja 

samræmd próf mark á þessar hugmyndir? 

b. Hvernig meta viðmælendur úr hópi kennara prófin og samhengi þeirra við 

Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og hvaða mark setur það á kennsluhugmyndir 

þeirra? 

c. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á inntak kennslunnar, tilhögun 

hennar og námsmat kennara á unglingastigi?  

d. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðfangsefni og vinnubrögð 

nemenda í námi á unglingastigi? 

e. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á viðleitni kennara til að laga 

kennslu og nám að einstaklingsþörfum nemenda? 
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f. Á hvern hátt (ef einhvern) setur samræmda prófið í íslensku í 7. bekk annars 

konar mark á kennslu og nám í 6. og 7. bekk en samræmda prófið í 10. bekk á 

kennslu og nám á unglingastigi?  

g. Má greina þróun varðandi það mark sem samræmd próf setja á inntak og 

tilhögun kennslu og nám nemenda eftir því sem nær dregur prófunum?  

h. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á innri forsendur nemenda til náms, 

svo sem námsáhuga og sjálfstraust? 

i. Á hvern hátt (ef einhvern) setja prófin mark á þá þekkingu, færni og viðhorf 

sem nemendur uppskera í námi sínu í greinunum tveimur? 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar við rann-

sóknarspurningarnar. 

8.1.1 Kennsluhugmyndir kennara – undirspurningar a og b 

Í hugtakalíkani rannsóknarinnar er litið á fyrirbærið samræmd próf sem hluta af áformaðri 

námskrá stjórnvalda enda eru þau lögbundin sem eftirlitstæki stjórnvalda með skólastarfi. 

Prófin eru þó ekki bundin við áformuðu námskrána eina. Þau eru hluti af forsendunum 

fyrir ákvörðunum kennara og ýmiss konar afleiðingar þeirra setja mark á virku námskrána 

og áunna námskrá nemenda. Prófin eru með ýmsu móti hagsmunatengd og þar með hluti 

af stjórnsýsluábyrgð sem á að veita skólum og kennurum aðhald og stuðla að því að 

Aðalnámskrá grunnskóla sé framfylgt. Þrátt fyrir þetta er ekki skýrt skilgreint í hverju 

ábyrgðarskylda skólanna er fólgin eða með hvaða hætti stjórnendur og kennarar eru 

kallaðir til ábyrgðar fyrir árangri á samræmdum prófum. Hagsmunir kennara og skóla 

gagnvart prófunum virðast einkum felast í faglegu orðspori þeirra í umhverfi sem að 

mati flestra viðmælenda metur faglega burði kennara og skóla að töluverðu leyti út frá 

gengi nemenda á samræmdum prófum. Hagsmunir nemenda eru aftur á móti skýrir enda 

hafa niðurstöður samræmdu prófanna bein áhrif á möguleika þeirra til að hefja framhalds-

nám.  

Kennarar hafa sterka vitund um prófið, allt frá upphafi unglingastigs, sem litar að 

nokkru leyti hugmyndir þeirra og forsendur ákvarðana um inntak og tilhögun kennslu 

og nám nemenda. Hagsmunatenging prófsins ýtir undir þessa sterku vitund. Kennurum 

finnst mikilvægt að sem flestir nemendur „nái“ prófinu og þeir finna fyrir ýmiss konar 

þrýstingi, frá umhverfi, samkennurum og yfirmönnum, á að halda uppi meðaleinkunn 

nemendahópsins. 
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Meðal kennara sem rætt var við eru skiptar skoðanir um að halda samræmd próf. 

Allir skólastjórarnir eru hlynntir samræmdum prófum. Talsmenn prófanna telja þau 

nauðsynlegt aðhald fyrir nemendur og finnst mikilvægt að grunnskólanum ljúki með 

prófi sem gefur upplýsingar um hvernig nemendur standa í samanburði við jafnaldra 

sína, og skólar samanborið við aðra skóla á landinu. Þeir telja prófið einnig veita 

framhaldsskólum nauðsynlegar upplýsingar. Gagnrýnendur prófanna telja aftur á móti 

að prófin séu of stýrandi, þrengi virku námskrána, valdi misræmi milli Aðalnámskrár 

grunnskóla og virkrar námskrár skólanna og ýti undir tilhögun og viðfangsefni sem hafa 

neikvæð áhrif á áhuga nemenda. Þeir telja enn fremur að prófin komi almennt illa við 

nemendur sem standa höllum fæti í námi og íslenskukennarar eru ósáttir við kröfur 

prófsins til nemenda með leshömlun.  

Þrátt fyrir skiptar skoðanir um að halda samræmd próf eru kennararnir sem talað 

var við sammála um að samræmdu prófin í náttúrufræði og íslensku endurspegli ekki 

dæmigert úrtak úr efnisþáttum og markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla, sem þeim er 

þó ætlað að meta. Gagnrýnendur prófanna benda á að þetta leiði til þess að kennarar 

sníði kennsluna og viðfangsefni nemenda meira eftir þörfum prófsins en námskránni. 

Þessi gagnrýni felur í sér þá þverstæðukenndu niðurstöðu að prófin, sem helsta aðferð 

stjórnvalda til að fylgjast með árangri í grunnskólanum, hafa aukaverkanir sem eiga þátt 

í að sveigja bæði inntak og tilhögun kennslu og náms – virku námskrána – frá því sem 

Aðalnámskrá grunnskóla – áformaða námskráin – mælir fyrir um.  

Misræmið milli prófanna og Aðalnámskrár grunnskóla setur kennara í vanda og 

veldur togstreitu hjá mörgum þeirra. Á aðra hlið er þeim ætlað að framfylgja aðalnám-

skrá, sem fer í stórum dráttum saman við kennsluhugmyndir þeirra, en á hina hlið er 

þeim ætlað að búa nemendur undir próf sem þeir telja að endurspegli ekki námskrána. 

Þrátt fyrir eigin kennsluhugmyndir og faglega skuldbindingu telja kennararnir sig verða 

að bregðast við þessu með forgangsröðun efnisþátta og tilhögun sem fer að nokkru leyti 

í bága við aðalnámskrána og þeirra eigin hugmyndir. Því ræður hollusta við nemendur 

og hagsmuni þeirra af því að „ná“ samræmdu prófunum, ásamt þrýstingi frá umhverfi 

sem metur fagmennsku kennara eftir meðaltalsárangri nemenda fremur en hversu vel 

þeir framfylgja Aðalnámskrá grunnskóla.  

Undantekningarlaust telja kennararnir sem rætt var við að samræmdu prófin hafi 

ýmsar takmarkanir sem matstæki. Þeir benda m.a. á að prófin taki einungis til sumra 

námsgreina sem kenndar eru í grunnskólum og að sumir efnisþættir Aðalnámskrár 

grunnskóla, t.d. í íslensku, falli utan við það sem prófin ná til. Í rannsókninni voru engin 
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samræmd próf greind að þessu leyti en í upplýsingum frá Námsmatsstofnun er tekið 

fram að sumir efnisþættir Aðalnámskrár grunnskóla, t.d. í íslensku og erlendum málum, 

falli utan við það sem samræmdu prófin ná til (Inga Úlfsdóttir o.fl., e.d.). Í skýrslum 

Námsmatsstofnunar um samræmd próf 2005 og 2006 kemur einnig fram að í íslensku-

prófinu í 10. bekk bæði árin var vægi hlustunar 6%, ritunar 15% og málfræði og staf-

setningar samtals 50% (Sigurgrímur Skúlason o.fl., 2005; Sigurgrímur Skúlason og 

Finnbogi Gunnarsson, 2006). Efnisþættirnir áhorf, talað mál og framsögn voru utan við 

prófið. Í sömu skýrslum kemur fram að í náttúrufræði var vægi jarðfræði 11,4% á móti 

44,3% vægi líf- og eðlisvísinda. 

Innihaldsréttmæti (e. content validity) og hugtaksréttmæti (e. concept validity) sam-

ræmdra prófa verður að skoða í ljósi þess hvernig prófin endurspegla efnisþætti Aðal-

námskrár grunnskóla og fullyrðinga kennara um að þau mæli of takmarkað svið kunn-

áttu og færni. Engu að síður er litið á niðurstöður þeirra sem dóm um kunnáttu og færni 

nemenda í þeim greinum sem prófað er úr og mælikvarða á hvernig gengur að fram-

fylgja Aðalnámskrá grunnskóla. Í ljósi þessa setja nokkrir viðmælenda fyrirvara við það 

hversu réttmætar upplýsingar um kunnáttu nemenda prófin gefi viðtakendum niðurstaðn-

anna, t.d. framhaldsskólum. Enn fremur telja sumir að af prófunum séu dregnar ályktanir 

um önnur svið skólastarfs en þau sem eru metin með prófunum og margir gagnrýna með-

ferð niðurstaðna og opinberan samanburð sem á þeim er byggður.  

Fleira nærir efasemdir viðmælenda um réttmæti samræmdra prófa svo sem hags-

munatenging prófanna, sem leiðir til þess að kennt er undir þau með ýmsum hætti, og 

einnig kvíði og streita einhvers hluta nemenda. Sú aðferð að láta nemendur með les-

hömlun þreyta skriflegt próf í lesskilningi til að ákveða aðgengi þeirra að framhalds-

námi og draga ályktanir um frammistöðu skóla við að framfylgja Aðalnámskrá grunn-

skóla vekur enn fremur spurningar um réttmæti niðurstaðna.  

8.1.2 Kennsla og nám á unglingastigi – undirspurningar c og d 

Þrátt fyrir stuðning við Aðalnámskrá grunnskóla 1999 telja flestir kennaranna hana of 

viðamikla til að hægt sé að gera henni skil innan viðmiðunarstundaskrár. Á unglinga-

stigi bregðast þeir við þessu með því að velja og hafna úr efnisþáttum námskrárinnar í 

samræmi við það sem þeir telja að komi nemendum best sem undirbúningur fyrir sam-

ræmdu prófin. Við þetta fá vissir efnisþættir minna vægi en Aðalnámskrá grunnskóla 

1999 gerir ráð fyrir en aðrir meira. Í náttúrufræði er áberandi að kennslubókunum í 

bókaflokknum Almenn náttúruvísindi er nákvæmlega fylgt, með hliðsjón af inntaks-
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töflun Námsmatsstofnunar. Meginhluti kennslunnar er bóklegur þar sem miðlað er stað-

reyndum og hugtökum úr texta bókanna. Verkleg kennsla er víkjandi. Í íslensku er 

áhersla á málfræðikennslu mest áberandi, auk kennslu í bókmenntum og stafsetningu og 

æfinga í ritun. Tilteknir efnisþættir í aðalnámskránni í íslensku, einkum talað mál og 

tjáning, hlustun og áhorf, fá litla áherslu. Margir íslenskukennaranna lýsa áhyggjum af 

minnkandi málþroska, lesskilningi og jafnvel ritunarfærni nemenda á unglingastigi. Þó 

sjást þess lítil merki að við sé brugðist heldur er haldið áfram að kenna málfræði og 

annað sem hægt er að prófa úr á samræmda prófinu.  

Kennslutilhögun flestra kennaranna á unglingastigi einkennist af hlutverki 

fræðarans sem fyrst og fremst miðlar efni, spjallar við nemendur og spyr spurninga þar 

sem einungis eitt svar kemur til greina. Að lokinni fræðslu frá töflu vinna nemendur 

verkefni í sætum sínum, ýmist hver fyrir sig eða með valfrjálsri samvinnu. Hluti 

kennaranna í rannsókninni kýs sér þetta hlutverk sjálfur en aðrir telja að undirbúningur 

fyrir samræmdu prófin kalli á slíkt skipulag og telja það einkum helgast af því hve 

miklu efni þeir þurfa að koma til skila til að búa nemendur undir samræmdu prófin. Um 

leið verður snið ósjálfstæðrar fagmennsku áberandi í lýsingum þessara kennara á starfi 

sínu. Helstu frávikin frá þessu er að finna í kennslu nokkurra íslenskukennara sem láta 

nemendur vinna samkvæmt áætlunum þar sem reynt er að flétta saman efnisþáttum 

íslenskunámskrárinnar. Þessar áætlanir víkja þó fyrir málfræðikennslu með aðferð 

fræðarans þegar líður að samræmda prófinu.  

Á unglingastigi er námsmat kennara einkum tvenns konar. Skrifleg próf í lok anna 

og símat sem á sér stað á önninni. Hvort tveggja er fyrst og fremst lokamat. Mestur hluti 

símatsins er skyndipróf og ýmiss konar skilaverkefni sem metin eru til einkunna. Einnig 

er ástundun, heimavinna og fleira metið til einkunna. Í einum skólanna er þó hluti sí-

matsins frammistöðumat í samræmi við sérstök markmið skólans. Því er skilað með 

bókstaf og umsögn. Athygli vekur víðtæk notkun eldri samræmdra prófa í námsmati 

skólanna, allt frá vori í 9. bekk. Stundum eru þessi próf notuð sem stöðupróf til að meta 

þarfir nemenda fyrir upprifjun og jafnvel sérkennslu.  

8.1.3 Námsaðlögun – undirspurning e 

Þótt allir kennararnir telji mikilvægt að koma með einhverjum hætti til móts við mis-

munandi þarfir nemenda skortir þá úrræði til þess innan ríkjandi kennsluskipulags. 

Nokkrir kennaranna á unglingastigi efast reyndar um að námsaðlögun í blönduðum 

bekkjum sé á sínu færi og telja hana jafnvel ekki hlutverk sitt. Þeir telja að nemendum 
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sem ekki hentar hið almenna skipulag kennslu og náms sé betur borgið í sérkennslu 

undir umsjón sérkennara eða jafnvel í sérdeild. Meðal kennara á unglingastigi gætir 

þeirrar hugmyndar að samræmdu prófin og sá undirbúningur sem þeim fylgir sé nokkurs 

konar fyrirfram tilbúinn „pakki“ sem nemendur verða að laga sig að og taka, ætli þeir 

sér á annað borð að „ná“ prófunum.  

Á unglingastigi virðist lítið svigrúm til námsaðlögunar. Þó fá nemendur, sem standa 

höllum fæti, að einhverju marki afslátt af skriflegum verkefnum og einn náttúrufræði-

kennaranna áherslumerkir texta kennslubókanna til að auðvelda hæglæsum nemendum 

lestur. Hins vegar eru hljóðbækur mjög lítið notaðar. Ekki er heldur hægt að sjá að nem-

endum sem gengur vel í námi sé mætt með dýpri umfjöllun eða meira krefjandi við-

fangsefnum. Einna best virðist námsaðlögun ganga hjá íslenskukennurunum sem nota 

áætlanirnar sem minnst er á hér að framan. Hún er þó úr sögunni um leið og áætlanir 

víkja fyrir beinni fræðslu. 

8.1.4 Virk námskrá í náttúrufræði og íslensku á mið- og unglingastigi – 
undirspurningar f og g 

Í þremur skólanna eru málfræði, stafsetning, bókmenntir og ljóð í forgrunni í kennslunni í 

6. og 7. bekk. Þessir þættir eru skýrt aðgreindir og hafa merkta tíma á stundaskrá. Mál-

fræði og stafsetning hafa mikið vægi, samtals oft um helming merktra tíma. Lestur er yfir-

leitt einnig nefndur sem áhersluþáttur en hefur sjaldan fastan tíma. Ritun virðist standa 

veikt og kennarar í a.m.k. tveimur skólanna lýsa áhyggjum af því. Í þessum skólum er 

kennslan að hætti fræðara og byggist á stuttum útskýringum frá töflu og vinnubókarvinnu 

í kjölfarið þar sem nemendur vinna einir eða sessunautar hafa val um að vinna saman. 

Flestir kennaranna í þessum skólum leggja upp úr því að nemendur fylgist að í ákveðnu 

grunnefni sem allir taka, einkum í málfræði og stafsetningu. Þeir sem eru fljótir að vinna 

fá viðbótarefni. Námsmat í þessum skólum er í líkum skorðum og á unglingastigi. Að-

greining námskrárþáttanna í íslensku er undirstrikuð með því að gefa sérstaka einkunn 

fyrir hvern þeirra og nemendur fá upp í fimm aðskildar einkunnir í íslensku.  

Einn skólanna sker sig úr hvað framangreinda þætti varðar. Þar eru ekki gerð skýr 

skil milli efnisþátta. Áhersla er lögð á þemaverkefni með samþættingu, einkum við sam-

félagsfræði, og meiri áhersla er á lestur og ritun en beina málfræðikennslu. Minna er um 

kennslu að hætti fræðara en meira um sjálfstæða vinnu nemenda. Ekki er sama áhersla 

og í hinum skólunum á að nemendur fylgist að í vinnubókum. Á tveimur fyrstu önnum 
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hvers vetrar byggist námsmat á frammistöðumarkmiðum skólans en formleg próf eru 

aðeins að vori.  

Ekki er að heyra á kennurum skólanna fjögurra að kennsla þeirra í 6. bekk taki mik-

ið mið af samræmda prófinu. Þó finna kennarar í 6. bekk fyrir ýmiss konar þrýstingi 

vegna prófanna frá samkennurum á unglingastigi, yfirmönnum sínum og sveitarstjórn-

um. Í 7. bekk er hins vegar mikil áhersla í öllum skólunum á upprifjun og beinan undir-

búning síðasta sprettinn fyrir samræmda prófið. 

Leiðsagnargildi íslenskuprófsins í 7. bekk í skólunum fjórum virðist takmarkað. Að 

sögn kennara er það nær eingöngu bundið við 7. bekk eftir að niðurstöður prófsins 

koma. Þá eru tekin átaksverkefni í heilum bekkjum í þáttum sem þóttu ekki koma nógu 

vel út á prófinu. Eitthvað er um að sérkennarar rýni í niðurstöður einstakra nemenda og 

noti þær til að meta sérkennsluþarfir. Enginn kennari í 8. bekk kannast við að nýta sér 

niðurstöður 7. bekkjarprófsins til leiðsagnar. Kennarar á miðstigi lýsa neikvæðum áhrif-

um samræmda prófsins í íslensku á nemendur sem ná litlum árangri í námi og telja að þau 

dragi úr sjálfstrausti þeirra gagnvart náminu og innsigli það viðhorf sumra þeirra til sjálfra 

sín að þeir séu taparar. 

Á unglingastiginu er skýr vitund um samræmda íslenskuprófið í 10. bekk allt frá 

upphafi 8. bekkjar. Svo til öllum viðmælendum ber saman um að strax í 8. bekk sé 

byrjað að leggja drög að þeirri forgangsröð efnisþátta, einkum áherslu á málfræði, sem 

einkennir íslenskukennsluna á unglingastigi. Eftir því sem fjær dregur prófinu er þó 

vægi málfræði minna og aðrir þættir fá meira rými hjá flestum kennurunum. Eftir því 

sem nær dregur prófinu eykst síðan áherslan á málfræði og önnur viðfangsefni sem 

kennarar telja beinan undirbúning fyrir prófið. Hjá öllum viðmælendum nær undir-

búningurinn fyrir prófið hámarki síðari hluta vetrar í 10. bekk.  

Fjórum þeirra fimm náttúrufræðikennara sem kenna bæði á miðstigi og unglinga-

stigi ber saman um að eftir því sem fjær dregur samræmda prófinu sé aukinn sveigjan-

leiki í tilhögun kennslunnar og meira jafnvægi milli inntaksþátta námskrárinnar. Á mið-

stigi kemur þetta, að sögn kennaranna, m.a. fram í námsefni sem er betur tengt veruleika 

nemenda, fjölbreyttari viðfangsefnum nemenda, meira vægi verklegrar kennslu og 

minni kennslubókastýringu.  

Hjá langflestum viðmælendum kemur einnig fram að ákveðin þróun eigi sér stað í 

hinni virku námskrá milli 8. og 10. bekkjar. Hún einkennist af því að kennarar telja að 

kennslubókastýring aukist eftir því sem ofar dregur og að námskráin þrengist og um leið 

svigrúmið sem kennarar gefa sér til verklegrar kennslu, vettvangsferða, heimildavinnu 



 

 242 

og vinnu með þá inntaksþætti námskrárinnar sem ekki rúmast innan þeirra viðfangsefna 

sem þeir telja að undirbúi prófið.  

8.1.5 Innri forsendur og uppskera nemenda af náminu – undirspurningar h og i 

Mörgum nemendum sem rætt var við finnst allt í lagi að fara í samræmd próf en hjá 

nokkrum þeirra valda prófin og undirbúningur fyrir þau kvíða og streitu. Eitt af því sem 

ýtir undir kvíða nemenda eru formleg æfingapróf. Nemendur taka þau alvarlega og líta á 

þau sem forspá um gengi sitt á raunverulega prófinu. Nokkrir nemendur, einkum þeir 

sem eru kvíðnir fyrir og standa illa í námi, telja þessi próf lokastaðfestingu skólans á því 

að þeir muni „falla“ á samræmdu prófunum. Brýningar kennara til nemenda um að 

undirbúa sig vel fyrir prófin og áminningar um mikilvægi þess að standa sig vel á þeim 

hefur svipuð áhrif á þessa nemendur.  

Margt bendir til að námsmenning á unglingastigi í skólunum fjórum einkennist af 

litlum áhuga nemenda og áherslu á einkunnir fremur en nám. Nemendur uppskera ekki 

árangur í þeim efnisþáttum Aðalnámskrár grunnskóla 1999 sem kennarar telja að lítið 

reyni á í samræmdu prófunum enda fá þeir litla athygli í kennslu. Margt bendir einnig til 

að viðfangsefni nemenda innan þeirra sviða sem mest er sinnt einkennist af einfaldri 

þekkingu og námskröfur ýti sjaldan undir ígrundun og lausnaleit, djúpan skilning, mat 

og sköpun.  

8.2 Aðalnámskrá grunnskóla, samræmd próf og ábyrgðarskylda 

Í þessum kafla verða samræmd próf í grunnskólum rædd í samhengi við Aðalnámskrá 

grunnskóla og hlutverk prófanna í ábyrgðarskyldu skóla og nemenda. Kaflinn skiptist í 

þrennt. Í fyrsta hluta hans er sjónum beint að Aðalnámskrá grunnskóla 1999. Færð eru 

rök fyrir vissum þverstæðum í ákvæðum hennar, sem prófin undirstrika, meðal annars 

vegna þess að kennarar telja þau ekki endurspegla efnisþætti aðalnámskrárinnar nægi-

lega vel. Því næst er fjallað um prófin sem lið í hagsmunatengdri stjórnsýsluábyrgð 

kennara, stjórnenda og nemenda og þau sett í samhengi við annars konar ábyrgðar-

skyldu, sem kalla má faglega og beinist að því að nota niðurstöður prófa á skipulagðan 

hátt sem hreyfiafl umbóta. Að lokum er rætt um réttmæti samræmdu prófanna, einkum 

út frá skilgreiningum á innihaldsréttmæti og hugtaksréttmæti, og í samhengi við 

prófkvíða, einstaklingsþarfir nemenda og prófundirbúning.  
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8.2.1 Þverstæður í starfsumhverfi kennara 

Færa má fyrir því rök að Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og samræmd próf skapi a.m.k. 

tvenns konar þverstæður sem setja mark á starfs- og námsumhverfi kennara og nem-

enda. Sú fyrri er fólgin í því að kennurum ber skylda til að fylgja aðalnámskránni og sjá 

til þess að þorri nemenda nái árgangabundnum markmiðum hennar á sama tíma 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). Jafnframt er kennurum skylt að leggja áherslu á náms-

aðlögun og nám án aðgreiningar (enda þótt námskráin noti ekki það orðalag) og sjá ein-

stökum nemendum fyrir viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni (sama rit). 

Sú grundvallarhugmynd um námsaðlögun sem gengið er út frá í þessari ritgerð felur aft-

ur á móti í sér að það sé einmitt ekki hægt að gera ráð fyrir að þorri nemenda nái sömu 

námsmarkmiðum á sama tíma (Ainscow og Muncey, 1989; Giangreco o.fl., 2000; Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2002; Tomlinson, 1999, 2003; Tomlinson og Demirsky Allan, 2000; 

Tomlinson og Eidson, 2003; UNESCO, 2005).  

Síðari þverstæðan tengist samræmdum prófum og hefur tvær hliðar. Fyrri hlið hennar 

er fólgin í því að samræmd próf setja alla undir sömu mælistikuna og tryggja að þeir sem 

þau taka séu metnir á sambærilegan hátt. Þannig séð hafa þau yfirbragð hlutlægni og jafn-

réttis en um leið þrengja þau kosti kennara og skóla til námsaðlögunar. Það er vissulega 

hægt að einstaklingsmiða aðferðir og námsumhverfi við að undirbúa prófin, í þeim skiln-

ingi að nemendur séu að fást við sömu viðfangsefni á mismunandi hátt. Samræmd próf 

þrengja hins vegar að einstaklingsmiðun annarra þátta virku námskrárinnar, svo sem inn-

taks og skila. Ólafur J. Proppé (1983) orðar þessa þverstæðu þannig að prófin beri vott um 

einfeldningslega jafnréttishyggju (e. naive egalitarianism). Hún kemur fram í því að setja 

þann jöfnuð sem felst í að meðhöndla alla á sama hátt skör hærra en möguleika skólans til 

að mæta ólíkum einstaklingum á eigin forsendum. Margir viðmælendur í rannsókninni 

víkja að þessari togstreitu og hafa sumir sterk orð um stöðu nemenda með sértækar 

námsþarfir og möguleika þeirra til að ná árangri á prófunum. Ýmsir bandarískir rannsak-

endur hafa haft uppi svipaðar efasemdir um stöðu nemenda með sérstakar námsþarfir og 

nemenda úr minnihlutahópum gagnvart samræmdum prófum (Amrein og Berliner, 2003; 

Darling-Hammond, 1997, 2004; Elmore, 2003).  

Síðari hlið þessarar þverstæðu tengist því hversu vel samræmdu prófin endurspegla 

aðalnámskrána sem þeim er ætlað að meta. Undantekningarlaust telja kennarar sem rætt 

var við í rannsókninni að prófin séu ekki byggð á dæmigerðu úrtaki úr markmiðum og 

efnisþáttum Aðalnámskrár grunnskóla 1999 og meti lítt eða jafnvel ekki veigamikla 

efnisþætti hennar. Þar er til dæmis um að ræða námskrárþáttinn vinnubrögð og færni í 
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náttúrufræðinámskránni og talað mál og tjáningu og hlustun og áhorf í íslenskunám-

skránni. Gögn frá Námsmatsstofnun staðfesta þetta að nokkru leyti, t.d. greinargerð um 

vinnulag við gerð prófanna (Inga Úlfsdóttir o.fl., e.d.) og skýrslur um samræmd próf í 

10. bekk 2005 og 2006 (Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2006b; 

Sigurgrímur Skúlason o.fl., 2005). Við þetta kemur upp sú staða að jafnframt því sem 

kennurum er skylt að framfylgja aðalnámskrá grunnskóla telja þeir sér einnig skylt að 

búa nemendur undir samræmt próf sem að þeirra mati endurspeglar einungis að hluta til 

þessa sömu námskrá. Prófunum er engu að síður ætlað að „athuga eftir því sem kostur 

er, hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein hafi verið náð [og] 

veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr, 

miðað við aðra skóla landsins“ (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

lokaprófa í 10. bekk grunnskóla nr. 414/2000). Þetta veldur togstreitu hjá hluta kennar-

anna og vekur um leið spurningar um réttmæti niðurstaðna prófanna.  

8.2.2 Hagsmunatenging og ábyrgðarskylda 

Samræmdu prófin sem nú eru haldin við lok grunnskóla á Íslandi hafa skýr einkenni 

hagsmunatengdra prófa. Prófin eru hluti af eftirliti stjórnvalda og þar með ábyrgðar-

skyldu skólanna gagnvart stjórnvöldum bæði á landsvísu og í héraði. Niðurstöður próf-

anna í einstökum skólum og landshlutum eru birtar opinberlega og notaðar í ýmiss 

konar samanburði, bæði í útreikningum Námsmatsstofnunar og í opinberri umræðu, meðal 

annars í fjölmiðlum. Síðast en ekki síst eru samræmd próf aðgöngumiði nemenda að 

framhaldsnámi. Niðurstöður prófanna hafa þannig margvíslegar afleiðingar, fyrir skóla, 

kennara og nemendur.  

Hér á landi er, þrátt fyrir þetta, ekki vel skilgreint í hverju ábyrgðarskylda skólanna 

er fólgin eða með hvaða hætti stjórnendur og kennarar eru kallaðir til ábyrgðar fyrir ár-

angri á samræmdum prófum. Niðurstöður prófanna hafa almennt ekki efnislegar afleið-

ingar fyrir kennara og skóla en hagsmunir þeirra virðast einkum vera fólgnir í álits-

hnekki sem fylgir því að koma illa út í samanburði milli skóla og við landsmeðaltal. 

Birting niðurstaðna kyndir undir samkeppni milli skóla um einkunnir og eykur þrýsting 

frá sveitarstjórnum og foreldrum og dæmi eru um óvægna og sársaukafulla umræðu sem 

kemur illa við kennara í samfélögum þar sem árangur skóla á samræmdum prófum 

hefur verið slakur í lengri eða skemmri tíma (Rúnar Sigþórsson og Jón Baldvin 

Hannesson, 2000). Þrátt fyrir þetta kemst Ríkisendurskoðun að þeirri niðurstöðu að 

gæðaeftirliti og gæðaöryggi sé ábótavant í íslenska grunnskólakerfinu og gagnrýnir að 
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látið sé afskiptalaust að sömu skólarnir sýni slakan árangur ár eftir ár 

(Ríkisendurskoðun, 2008).   

Þrátt fyrir mikilvægi skóla verður að hafa í huga að árangur nemenda ræðst að ein-

hverju leyti af þáttum sem eru utan áhrifasviðs kennara og skóla. Bandarískir rannsak-

endur benda á að félagsleg og efnahagsleg staða foreldra ráði miklu um möguleika nem-

enda til að ná árangri í skólakerfinu (Amrein og Berliner, 2003; Darling-Hammond, 

2004; Kohn, 1999; McLaughlin, 1989; Wheelock, 2003). Í niðurstöðum PISA-rann-

sóknarinnar 2006 kemur fram að munur er á því hversu hátt hlutfall af breytileika í 

frammistöðu nemenda er hægt að skýra með félagslegum aðstæðum og bakgrunni nem-

enda. Á Íslandi er þetta hlutfall með því lægsta sem gerist innan OECD og langt undir 

meðaltali OECD-landanna (Almar Miðvík Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2007; Ríkisendurskoðun, 2008). Hér á landi hefur þó lengi verið munur á 

meðaltalsárangri nemenda á samræmdum prófum milli landshluta og munur á árangri 

milli kynja (Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 2003, 2006b, 2007).106  

Goddard, Hoy og Hoy (2004) benda á að eitt af því sem nærir sjálfstraust kennara-

hóps sé fyrri reynsla hópsins á sama sviði; því sé líklegt að slakur árangur skóla, óhag-

stæður samanburður við aðra, samfélagslegur þrýstingur og streita sem er fylgifiskur 

alls þessa dragi úr sameiginlegu sjálfstrausti kennara. Hér er enn fremur ástæða til að 

hafa í huga að þegar umhverfið metur fagmennsku og faglegan hróður kennara eftir 

meðaltalsárangri nemenda er stundum verið að meta kennara og gera þá ábyrga fyrir 

niðurstöðum sem ráðast að einhverju leyti af þáttum sem eru utan áhrifasviðs þeirra, svo 

sem efnahag og félagslegri stöðu foreldra og landshluta- og kynjamun. Þegar skólar og 

einstakir kennarar standa frammi fyrir slíkum aðstæðum ár eftir ár er nærtækt að álykta 

að þær verði að vítahring sem kemur niður á kennsluháttum, skólamenningu og að 

lokum námsárangri nemenda.  

Tengsl prófanna við hagsmuni nemenda eru aftur á móti skýr og þegar á allt er litið 

eru það þeir sem kannski eiga mest undir niðurstöðum samræmdu prófanna. Tiltekin 

lágmarksframmistaða á samræmdum prófum í 10. bekk er, með reglugerð stjórnvalda, 

skilgreind sem þröskuldur sem nemendur verða að komast yfir til að geta hafið fram-

haldsskólanám (Reglugerð nr. 98/2000 um innritun nemenda í framhaldsskóla). Þennan 

þröskuld geta stjórnvöld hækkað (eða lækkað) hvenær sem er (Reglugerð um breytingu 

                                                 
106 Í tölvupósti til höfundar 23.1.2007 tilgreinir Sigurgrímur fjögur erindi um kynjamun í árangri á samræmdum 
prófum sem haldin voru á málþingi Kennaraháskóla Íslands 2004 og 2005. Þessi erindi eru ekki aðgengileg og því er 
vísað til þeirra á þennan hátt.  
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á reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla nr. 98/2000, með síðari breytingum). 

Nái nemendur ekki þessu marki er litið á það sem „fall“ á prófunum í allri umræðu um 

þau enda þótt ekki sé tekið svo til orða í reglugerðunum. Öllum nemendum er að sönnu 

tryggð skólavist í framhaldsskólum en efnislegir hagsmunir þeirra eru fyrst og fremst 

fólgnir í möguleikum þeirra til að hefja einingabært framhaldsnám og afleiðingum þess 

að þurfa að seinka námsframvindu með því að endurtaka grunnskólanám í almennum 

deildum framhaldsskóla. Mörgum nemendum finnst auk þess niðurlæging að „falla“ á 

samræmdu prófunum. Þá eru ótalin hugsanleg áhrif þess að vera seinkað í námi á sjálfs-

mynd, félagslega stöðu, viðhorf til náms og námsáhuga. 

Sú lokaeinkunn nemenda á grunnskólaprófi sem framhaldsskólar eiga, samkvæmt 

reglugerð að leggja til grundvallar á að vera meðaltal af skólaeinkunn og samræmdri 

einkunn (Reglugerð nr. 98/2000 um innritun nemenda í framhaldsskóla). Af orðum 

nemenda má hins vegar ráða að þeir telji að það séu niðurstöður samræmdu prófanna 

sem ráði úrslitum um hvort þeir geta hafið framhaldsnám eða hvort þeir komast í þann 

framhaldsskóla sem hugur þeirra stendur til. Kennarar vísa sjaldan til þess í viðtölum að 

skólaeinkunn eigi helmingshlut í lokaeinkunn nemenda á grunnskólaprófi. Nemendur 

gera það nánast aldrei. Allir nota orðalagið „að ná“ eða „falla á“ samræmdu prófunum 

um það að ná eða ná ekki tilskilinni einkunn til að hefja framhaldsskólanám. Einkunn 

skólans er þannig lítill gaumur gefinn og orðalagið að falla á grunnskólaprófi kemur 

aldrei fyrir í viðtalsgögnum rannsóknarinnar.  

Það er umhugsunarefni að nemendur skuli vera þeir einu sem kallaðir eru til 

ábyrgðar fyrir niðurstöðum samræmdu prófanna með þessum hætti. Með því eru erfið-

leikar í námi einhliða gerðir að námsvanda nemenda fremur en kennsluvanda skóla 

(Ainscow og Muncey, 1989; Darling-Hammond, 1997, 2004; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 

2002; Shepard, 1991). Það er andstætt hugmyndinni um skóla án aðgreiningar sem felur 

í sér að skólinn sé ábyrgur fyrir árangri og frammistöðu nemenda og að námserfiðleikar 

orsakist af því að samspil krafna skólans og námsgetu nemenda sé ekki sem skyldi 

(UNESCO, 1995, 2005). Með þessu móti eru nemendur hugsanlega látnir gjalda þess að 

skólinn þeirra hafði ekki úrræði til að mæta námsþörfum þeirra og þeir fengu ef til vill 

ekki þá kennslu sem þeir þurftu.  

Áhrif þess á nemendur að láta þá gjalda fyrir slaka frammistöðu, til dæmis með því 

að tefja námsframvindu þeirra, eru einnig umdeild. Sumir rannsakendur hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að slík viðurlög geti haft þveröfug áhrif við það sem til er ætlast. Þau 

geti stuðlað að slakara námsgengi, slakari sjálfsmynd, vandamálum sem tengjast hegðun 
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og félagslegri aðlögun, neikvæðum viðhorfum til náms og skóla og auknu brottfalli úr 

námi (Amrein og Berliner, 2003; Darling-Hammond, 1997, 2004; Shepard, 1991; 

Wheelock, 2003).  

Hagsmunatengd stjórnsýsluábyrgð, eins og hér er lýst, felur ekki í sér faglega ábyrgð 

sem felst í að gera skóla eða kennarara ábyrga fyrir gæðum kennslu og stjórnvöld ábyrg 

fyrir því að skapa skilyrði til umbóta (Ahearn, 2000; Darling-Hammond, 1989, 2004; 

Reeves, 2004). Shepard (1991) og Darling-Hammond (1997, 2004) færa jafnvel rök fyrir 

því að vegna slíkrar stjórnsýsluábyrgðar hafni almenna skólakerfið fleiri nemendum sem 

eiga erfitt uppdráttar í námi með því að vísa þeim í sérkennslu eða annars konar 

aðgreinandi sérúrræði sem eru andstæð hugmyndum um nám án aðgreiningar. Shepard og 

Darling-Hammond (sömu rit) benda enn fremur á fánýti þess að láta nemendur endurtaka 

nám sem þeir náðu ekki tökum á, án þess að ganga úr skugga um að tilhögun þess henti 

þeim og athuga hvort henni þurfi að breyta til þess að koma til móts við námsþarfir 

nemenda. Þær telja að oftar en ekki leiði slík úrræði til þess að nemendur séu látnir hjakka 

í merkingarlitlum grunnatriðum þar sem búið er að búta þekkinguna niður í sundurlausar 

einingar (Resnick og Resnick, 1992) og nemendur eru látnir gera meira og meira af því 

sem hentar þeim ekki og leiðir því ekki til árangurs. Darling-Hammond kallar þetta 

hrossalækningu sem sótt sé til forneskjulegra hugmynda frá upphafi síðustu aldar um 

skólann sem nokkurs konar verksmiðju (Darling-Hammond, 2004). 

Sem mótvægi við hagsmunatengda ábyrgðarskyldu leggja t.d. Ahearn (2000) og 

Darling-Hammond (2004) áherslu á mikilvægi faglegrar ábyrgðarskyldu. Darling-

Hammond bendir á að próf eigi ekki að verða markmið í sjálfum sér. Hlutverk þeirra 

eigi ekki að vera að stimpla nemendur og skóla og bera þá saman heldur að veita 

niðurstöður sem „fóðra“ víðtæka, faglega ábyrgð kennara, skóla og stjórnvalda. Próf 

verði því aðeins gagnleg að upplýsingarnar sem þau gefa séu notaðar á faglega 

uppbyggilegan hátt til að bæta kennslu og bæta nám og námsaðstæður nemenda.  

Ef opinber próf eiga að koma að notum og vera réttlætanleg verður að líta á þau sem 

lið í víðtækri, faglegri ábyrgðarskyldu sem nær til kennara, skóla og fræðsluyfirvalda. Til 

þess þurfa að vera til staðar skilyrði á þremur sviðum skólastarfs: Starfsmenn skóla verða 

að hafa vilja og kunnáttu til að nýta upplýsingar úr opinberu námsmati þannig að þær 

komi að gagni við umbætur í kennslu og námi. Skólar verða að hafa nægilega sterka inn-

viði til að geta nýtt sér slíkar upplýsingar á skilvirkan hátt og stutt kennara í að þróa 

starfshætti skólans almennt í átt til kennsluhátta sem miða að því að uppfylla náms- og 

félagsþarfir allra nemenda. Síðast en ekki síst verða stjórnvöld að skapa skólum ytri 
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skilyrði og bjargir til að þetta sé hægt (Ainscow o.fl., 2006; Barber og Fullan, 2005; 

Darling-Hammond, 1989; Reeves, 2004; UNESCO, 2005). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda ekki til þess að í skólunum sem hún tók til, 

eða í umhverfi þeirra, sé víðtækur skilningur á mikilvægi alhliða faglegrar ábyrgðar-

skyldu eða að samræmd próf ýti undir skólaþróun, skilvirka kennsluhætti eða starfs-

þróun kennara. Skólastjóri eins skólanna lýsir óvæginni umræðu í samfélaginu og 

„óþoli“ í sveitarstjórninni, fremur en uppbyggjandi aðgerðum, þegar útkoma skólans 

dalaði. Í viðtölunum við kennara kemur fram að þeir eru uppteknastir af því að nem-

endur nái árangri á samræmdu prófunum sem nægir þeim til inngöngu í framhaldsnám. 

Þeir lýsa enn fremur töluverðum þrýstingi frá samfélaginu og, sumir hverjir að minnsta 

kosti, frá yfirmönnum sínum um að halda uppi meðaltalsárangri skóla. Einn þeirra telur 

að hægt sé að gera það án þess að raunveruleg kunnátta nemenda – ávinningur þeirra af 

skólagöngunni – standi undir einkunnum sem þeir fengu. Virka námskráin sem lýst er í 

niðurstöðunum bendir ekki heldur til þess að samræmdu prófin hafi leitt af sér kröfur til 

kennara um fjölbreytta kennsluhætti, virka námsaðlögun og leiðsagnarmat. Íslensku-

kennarar lýsa áhyggjum af þverrandi málþroska og lesskilningi nemenda án þess að 

hægt sé að sjá að við því sé brugðist. Hluti náttúrufræðikennara heldur því reyndar fram 

að tilkoma samræmda prófsins í náttúrufræði hafi aukið veg og virðingu greinarinnar. 

Þrátt fyrir það er svo til öll náttúrufræðikennsla sem sást í rannsókninni kennd í almenn-

um stofum þar sem enginn búnaður eða aðstaða er til kennslu í greininni.  

Telja verður að hér á landi skorti sannanir fyrir jákvæðum áhrifum þess á skólastarf 

að halda samræmd próf og í þessari rannsókn kemur fátt fram sem rennir stoðum undir 

slíkt. Margir bandarískir rannsakendur benda á þetta sama og telja að þar í landi skorti 

sannanir fyrir því að hagsmunatengd ábyrgðarskylda sem grundvölluð er á meðaltals-

niðurstöðum samræmdra prófa hafi bætt skólastarf (Amrein og Berliner, 2003; Elmore, 

2003; Linn, 2000; Stigler og Hiebert, 1997). Rannsóknir þar sem leitað var sérstaklega 

að samhengi slíkrar ábyrgðarskyldu við starfsþróun kennara leiddu ekki slíkt samhengi í 

ljós. Tengslin voru meira að segja öfug; í þeim skólum sem verst komu út úr prófunum 

og lentu í mestum erfiðleikum vegna þess leiddu þau síst til aðgerða á sviði starfsþró-

unar kennara (Berry o.fl., 2003; Henry og Opfer, 2003). Um þetta er fátt vitað hér á 

landi og væri ástæða til að rannsaka það nánar.  

Í rannsókn Stigler og Hiebert (1997) á kennslutilhögun og viðfangsefnum nemenda 

hjá japönskum, þýskum og bandarískum stærðfræðikennurum í 8. bekk kom í ljós mun-

ur á milli japönsku og bandarísku kennaranna sem var þeim síðarnefndu mjög í óhag. 
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Lýsing Stigler og Hiebert á kennslutilhögun bandarísku kennaranna svarar að mörgu 

leyti til þess sem lýst er í niðurstöðum þessarar rannsóknar og kemur einnig heim og 

saman við niðurstöður fleiri íslenskra rannsókna (Hafsteinn Karlsson, 2007; Kristín 

Jónsdóttir, 2003; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004). Stiegler og Hiebert draga þá ályktun 

af niðurstöðum sínum að enda þótt námskrárstaðlar séu nauðsynlegir muni það að ein-

blína á slíka staðla og ábyrgðarskyldu án þess að gefa gaum að gæðum kennslu og náms 

ekki veita kennurum þá leiðsögn sem þeir þurfa í viðleitni sinni til umbóta. Alvarlegasta 

niðurstaða Stigler og Hiebert er þó sú að enda þótt kennslan sem þeir lýsa sé að þeirra 

mati ekki skilvirk telja þeir hana þó ekki alvarlegasta vandann í bandarísku skólakerfi til 

lengri tíma litið. Sá vandi felst aftur á móti í einhliða áherslu á ábyrgðarskyldu sem ekki 

felur í sér neins konar leiðsögn fyrir kennara eða úrræði sem gera þeim kleift að gera 

útbætur í kennslu að langtímaverkefni.  

8.2.3 Réttmæti 

Samkvæmt reglugerðum um samræmd próf í 10. bekk (Reglugerð um fyrirkomulag og 

framkvæmd samræmdra lokaprófa í 10. bekk grunnskóla nr. 414/2000) og í 4. og 7. 

bekk (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk 

grunnskóla nr. 415/2000) er hlutverk þeirra að kanna hvernig gengur að framfylgja 

Aðalnámskrá grunnskóla og ná markmiðum hennar. Hvorki í grunnskólalögum né í 

framangreindum reglugerðum er gerður fyrirvari um að prófin eigi að meta einhverja 

þætti námskrárinnar umfram aðra eða henti síður til að meta einhverja efnisþætti 

námskrárinnar en aðra. Þess vegna verður að draga þá ályktun að prófin í hverri grein 

eigi að meta heildarárangur nemenda samkvæmt aðalnámskránni. Til þess verður að 

gera þá kröfu til prófanna að þau endurspegli alla þætti námskrárinnar. Það er forsenda 

fyrir því að þau standist kröfur um innihaldsréttmæti; að þau meti það sem þau eru gefin 

út fyrir að meta (Linn og Miller, 2005; Popham, 2003).  

Í þessari rannsókn voru samræmd próf í náttúrufræði og íslensku ekki greind ná-

kvæmlega til að kanna hvernig þau endurspegla Aðalnámskrá grunnskóla 1999. Hins 

vegar voru viðmælendur spurðir ítarlega um mat sitt á samsvörun prófanna og aðal-

námskránna (kafli 6.4.1). Einnig er fljótséð að í íslenskuprófunum í 10. bekk vorið 2005 

og vorið 2006 var vægi námsþáttanna hlustunar 6%, ritunar 15% og málfræði 35% 

(Sigurgrímur Skúlason o.fl., 2005; Sigurgrímur Skúlason og Finnbogi Gunnarsson, 

2006). Stafsetning er ekki er sérstakur efnisþáttur í námskránni en hafði 15% vægi á 

prófinu. Efnisþættirnir áhorf, talað mál og framsögn voru utan við prófin (sömu heim-
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ildir). Í náttúrufræðiprófunum sömu ár voru jarðvísindi einungis 11,4% af prófunum 

(sömu heimildir). Ekki er ljóst hvernig þessi innbyrðis hlutföll eru ákveðin eða á hvern 

hátt þau styðjast við ákvæði námskránna. 

Eins og tekið er fram hér að framan voru kennararnir sem rætt var við spurðir ítarlega 

út í mat sitt á prófunum. Þeir telja töluvert vanta upp á að prófin í náttúrufræði og íslensku 

endurspegli efnisþætti Aðalnámskrár grunnskóla 1999. Sama sinnis var meirihluti við-

mælenda í rannsókn Ragnars Inga Aðalsteinssonar og Sigurðar Konráðssonar (2006). Í 

erlendum rannsóknum má einnig sjá svipaðar niðurstöður um að algengast sé að sam-

ræmd próf reyni lítið á skapandi þætti og námsþætti sem tengjast persónu- og félags-

þroska (Abrams, 2004; Abrams og Madaus, 2003; Dysthe, 2004; Harlen og Deakin 

Crick, 2003; Resnick og Resnick, 1992). Í ljósi þessa verður að spyrja hvort prófin 

endurspegli Aðalnámskrá grunnskóla nægilega vel til þess að nemendur, forráðamenn 

þeirra, framhaldsskólar og yfirvöld geti dregið af niðurstöðum þeirra nægilega réttmætar 

ályktanir um „hvort námsmarkmiðum aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein hafi verið 

náð“ (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra lokaprófa í 10. bekk 

grunnskóla nr. 414/2000).  

Réttmæti ályktana um frammistöðu nemenda sem dregnar eru af niðurstöðum sam-

ræmdu prófanna má enn fremur skoða í ljósi hugtaksréttmætis prófanna (Linn og Miller, 

2005; Popham, 2003). Í ljósi þess sem segir hér að framan um hlutverk prófanna verður 

að gera ráð fyrir að það sem hverju prófi er ætlað að leiða í ljós – meginhugtak (e. con-

struct) þess – sé kunnátta nemenda í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla í viðkom-

andi grein. Til þess verður prófið að endurspegla efnisþætti Aðalnámskrár grunnskóla; 

vera dæmigert og rétt valið úrtak úr markmiðum hennar. Viðmælendur í rannsókninni 

draga flestir í efa að svo sé og framangreindar upplýsingar um vægi prófþátta renna 

stoðum undir þær efasemdir. Hér verður ekki fullyrt um þetta, út frá þeim gögnum sem 

fyrir liggja, en látið nægja að setja fyrirvara við innihalds- og hugtaksréttmæti 

samræmdu prófanna í náttúrufræði og íslensku og telja verður ástæðu til að kanna það 

nánar. 

Einn viðmælenda, Eyjólfur, setur umræðuna um að kennt sé undir samræmdu próf-

in í samhengi við réttmæti prófanna. Hann telur að með „réttum vinnubrögðum“ við 

undirbúning prófanna sé hægt að „búa til“ árangur sem nemendur eiga litla innistæðu 

fyrir og hækka einkunnir án þess að aukið eða bætt nám liggi að baki. Þessi viðmælandi 

lýsir sérkennilegri siðklemmu þegar hann segist „lenda í því að fá hrós sem hann eigi í 

rauninni ekki skilið fyrir góða útkomu sem nemendur standi ekki undir.“ Áhersla á 
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samræmdu prófin eru enda áberandi þáttur í námsmenningu skólans sem hann starfar 

við og skólinn hefur árum saman „komið vel út“ á samræmdum prófum eins og það er 

kallað. Skoðun Eyjólfs er samhljóða niðurstöðum ýmissa erlendra rannsakenda sem telja 

sig hafa komist að því að með því að búa nemendur undir próf með því að hamra á 

þekkingu á þröngu sviði með einhæfum kennsluháttum megi hækka meðaltalsniðurstöður 

án þess að aukið eða bætt nám hafi átt sér stað eða kunnátta nemenda standi raunverulega 

undir hækkuninni (Abrams, 2004; Harlen og Deakin Crick, 2003; Kohn, 1999; Linn, 

2000; Shepard, 1991, 2000). Sú niðurstaða Almars M. Halldórssonar (2007) að það geti 

haft marktæka þýðingu fyrir hluta nemenda að æfa sig á eldri samræmdum prófum í ís-

lensku og stærðfræði rennir enn fremur stoðum undir þessa niðurstöðu. Í könnun Almars 

kemur fram að stúlkur gátu haft marktækan ávinning af því að vinna með þrjú eldri próf 

í íslensku (umfram það að vinna með eitt eða tvö próf).107 Hins vegar fylgdi því enginn 

ávinningur fyrir stúlkur að vinna með fleiri próf. Fyrir drengi fylgdi því enginn ávinn-

ingur að vinna með eldri próf. 

Réttmæti niðurstaðna samræmdu prófanna í náttúrufræði og íslensku má einnig 

skoða í ljósi fleiri skilyrða fyrir réttmæti prófniðurstaðna. Popham (2003), Kohn (1999) 

og Linn og Miller (2005) leggja til dæmis áherslu á að ekkert í aðstæðum við próftöku 

eða gerð prófsins sjálfs megi hafa áhrif á hvort raunveruleg kunnátta próftaka komi 

fram. Kohn (sama rit) telur að prófkvíði og streita séu algeng orsök þess að nemendum 

fatast á prófum. Linn og Miller (sama rit) nefna einnig ýmis skilyrði sem próf og 

prófaðstæður þurfi að uppfylla til að stuðla að réttmæti niðurstaðna. Þeir nefna til dæmis 

að orðaforði verði að vera skiljanlegur og ótvíræður, tímamörk sanngjörn og prófatriði 

við hæfi þeirra nemenda sem taka prófið. Í viðtölum í þessari rannsókn kemur fram hjá 

mörgum nemendahópum og nokkrum kennurum að einhver hluti nemenda sé kvíðinn að 

því marki að það hafi áhrif á frammistöðu á prófi. Þar kemur einnig fram að mikil 

notkun eldri samræmdra prófa kyndi undir þessum kvíða hjá slökum nemendum og 

staðfesti hjá þeim þá mynd sem þeir hafa af sér sem lélegum námsmönnum. Erlendar 

rannsóknir benda til hins sama (Black og Wiliam, 1998, 2001; Harlen og Deakin Crick, 

2003; Kohn, 1999). Einnig er á það bent að prófin, a.m.k. í 10. bekk séu tekin við að-

stæður sem eru nemendum framandi og virki ógnandi á þá sem eru kvíðnir fyrir (Rúnar 

Sigþórsson, 2005).  

                                                 
107 Könnun Almars nær til íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku og því liggja ekki fyrir tölur af þessu tagi um 
náttúrufræði. 
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Flestum viðmælendum þykir einnig óeðlilegt að nemendur með leshömlun þurfi að 

þreyta skriflegt próf í lesskilningi og bókmenntum þar sem þeir þurfa að lesa texta (að 

sumra mati langa) innan tímamarka til að eiga möguleika á að svara prófspurningum.108 

Allt eru þetta þættir sem hafa verður í huga varðandi réttmæti niðurstaðna samræmdu 

prófanna og eru umhugsunarefni í ljósi þess hve nemendur eiga mikið undir þessari einu 

mælingu (Darling-Hammond, 2004). 

8.3 Kennsluhugmyndir kennara 

Í þessum kafla er rætt um kennsluhugmyndir náttúrufræði- og íslenskukennara sem rætt 

var við og varða eigin fagmennsku og hlutverk þeirra sem kennara, inntak náms, tilhög-

un kennslu og loks stöðu náttúrufræði og íslensku sem námsgreina í grunnskóla. Í fyrsta 

hluta kaflans er rætt um þá þætti í starfsumhverfi kennaranna sem helst móta hugmyndir 

þeirra og ákvarðanir um kennsluna, einkum námskrá, námsefni og samræmd próf. Rætt 

er um hvernig misvísandi „fyrirmæli“ og skilaboð þessara þátta og misræmi milli þeirra 

og eigin fagmennsku- og starfshugmynda kennaranna valda togstreitu hjá mörgum 

þeirra. Hugmyndir kennaranna og starfshættir þeirra eru sett í samhengi við fag-

mennskuhugmyndir, mismunandi snið fagmennsku og mismunandi hlutverk kennara í 

kennslu. Einnig eru ákvarðanir kennara ræddar í ljósi fleiri áhrifavalda en samræmdra 

prófa, svo sem hefða, fagþekkingar og kennslufræðilegrar þekkingar og færni. Í öðrum 

hluta kaflans er fjallað um hugmyndir kennara um námsaðlögun og þær settar í svipað 

samhengi og hugmyndir þeirra um aðra þætti starfsins. Að lokum er kafli um stöðu 

greinanna innan grunnskólans og hugmyndir kennaranna um þátt prófsins í henni.  

8.3.1 Hugmyndir um samræmd próf, inntak náms og kennslutilhögun  

Í svörum kennaranna fléttast einkum þrennt saman þegar þeir ræða ákvarðanir sínar um 

virka námskrá greinanna og tilhögun kennslunnar: Aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

kennslubækurnar og samræmdu prófin. Hjá náttúrufræðikennurum bætast inntakstöflur 

Námsmatsstofnunar við. Oft er næsta erfitt að átta sig á hvernig kennarar aðgreina þessa 

þætti í huga sér og við hvert þessara fyrirbæra þeir eiga, til dæmis þegar þeir tala um að 

                                                 
108 Það er vitaskuld afstætt, og m.a. háð lestrargetu, hvort telja á texta langa eða stutta. Í lesskilningshluta samræmda 
prófsins í íslensku í 7. bekk 2005 þurftu nemendur að lesa fjóra texta: 1020, 225, 593 og 569 orð, samtals 2407 orð 
(auk fjölvalsspurninganna). Í prófþættinum Bókmenntir og lestur í íslenskuprófinu í 10. bekk 2005 þurftu nemendur 
að lesa þrjá texta (auk ljóðs): 977, 606 og 1083 orð, samtals 2666 orð. Lengsti einstaki textinn var úr Íslendingasögu 
(Egils sögu). Prófin voru sótt á vef Námsmatsstofnunar  
http://www.namsmat.is/vefur/samr_prof/grunnskolar/1007.html, 19. janúar 2008. Guðbjörg Ragnarsdóttir (2002) 
telur að við nákvæmnislestur geti leshraði verið 50–150 orð á mínútur og virðist þar miða við almenna lesendur (ekki 
lesendur með lestrarerfiðleika). 
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„komast yfir“ mikið efni, upptalningar á efnisatriðum og tímaskort. Einn náttúrufræði-

kennaranna talar til dæmis um að „öll þessi upptalning í aðalnámskrá og inntakstöflum 

[sé] ókleifur hamar.“ Og einn íslenskukennaranna lýsir efnisyfirliti kennslubókanna í 

málfræði sem nokkur konar gátlista sem hann notar til að fylgjast með að allt sé komið 

til skila sem hann telur sig þurfa að fara yfir. Þessi sami kennari staðhæfir eigi að síður 

að hann kenni samkvæmt aðalnámskránni í íslensku.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bera með sér að samræmda prófið í íslensku og náttúru-

fræði sé bæði kennurum og nemendum mjög ofarlega í huga og töluvert áberandi þáttur í 

náms- og starfsumhverfi þeirra. Kennarar eru enn fremur meðvitaðir um tengingu prófsins 

við eigin hagsmuni og mikilvægi prófsins fyrir nemendur. Í hugum flestra kennaranna er 

mun sterkari samsvörun milli kennslubókanna og samræmda prófsins en samræmda 

prófsins og aðalnámskrárinnar. Þetta er áberandi í náttúrufræði og í hugum náttúrufræði-

kennaranna virðist það að fylgja kennslubókunum og „komast yfir efnið“ nánast samnefn-

ari fyrir þá kennslu sem þeir telja að búi nemendur undir prófið. Þeir líta á það sem fag-

lega skyldu sína gagnvart nemendum að búa þá sem best undir prófið með því að hafa 

fjallað um allt það námsefni sem prófið hugsanlega reynir á þegar að því kemur. Í nátt-

úrufræði bætast inntakstöflur Námsmatsstofnunar við þá þætti sem kennarar miða ákvarð-

anir sínar við. Með þeim eru böndin milli prófanna og kennslubókanna hnýtt enn fastar en 

bilið milli prófanna og aðalnámskrárinnar undirstrikað að sama skapi. Í íslensku á sam-

svörun prófsins og kennslubóka einkum við samband málfræðiþáttar prófsins og kennsl-

unnar en síður við aðra þætti, einkum síðan hætt var að prófa úr lesnum bókmenntum 

vorið 2001. Þrátt fyrir töluvert val um námsefni í íslensku er ein kennslubók, Kennslubók 

í málvísi og ljóðlist, svo að segja einráð í málfræðikennslu í 10. bekk í þremur skólanna. 

Þessari bók er fylgt mjög nákvæmlega; svo nákvæmlega raunar að Grímur, sem annars 

kennir eingöngu málfræði, fer samt yfir ljóðakaflann í þessari bók þegar að honum kemur 

í 10. bekk. Þrátt fyrir að ekki sé lengur prófað úr lesnum bókmenntum halda margir kenn-

aranna eftir sem áður mikilli tryggð við bækurnar sem á sínum tíma voru skyldulesning 

fyrir prófið. Þær eru lesnar ár eftir ár og margt bendir til að um þær sé fjallað á svipaðan 

hátt og áður með mikilli áherslu á „prófanlega“ þekkingu: söguþráð, persónur, efnisatriði 

og orðskýringar. 

Mikilvægt er að greina í sundur afstöðu viðmælenda til þess að halda samræmt próf 

og gagnrýni þeirra á þau próf sem hafa verið haldin. Óháð mismunandi afstöðu sinni til 

prófanna gagnrýna allir kennararnir þau. Gagnrýni kennara á prófið beinist að þáttum 

sem margir rannsakendur á þessu sviði gagnrýna einnig. Hún beinist að  
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▪ einhæfum prófspurningum þar sem fjölvalsspurningar eru svo til einráðar (Linn 
og Miller, 2005; Resnick og Resnick, 1992; Shepard, 1991), 

▪ prófþáttum þar sem misvægi er milli efnisþátta aðalnámskrár og mest reynir á 
staðreyndaþekkingu og minnisatriði (Harlen og Deakin Crick, 2003; Shepard, 

1991, 2000). 

▪ afturvirkni prófanna þar sem áhersla þeirra stýri kennslunni inn á óæskilegar 
brautir (Dysthe, 2004; Rea-Dickins og Scott, 2007; Resnick og Resnick, 1992; 

Shepard, 2000). 

▪ réttmæti þar sem prófið mæli ekki vel það sem það er gefið út fyrir að meta, 
nemendur fái einkunnir sem þeir standa ekki undir og skólar séu dæmdir eftir 

meðaltölum sem þeir standa ekki undir vegna þess að kennt hafi verið undir 

prófin (Abrams, 2004; Abrams og Madaus, 2003; Popham, 2001). 

Yfirleitt eru kennararnir sammála þeirri sýn á inntak, tilgang og tilhögun náms sem 

þeir lesa út úr Aðalnámskrá grunnskóla. Námskráin fer þannig í meginatriðum saman 

við hugmyndir þeirra sjálfra um greinarnar og þýðingu þeirra fyrir menntun nemenda. Á 

sama tíma er samræmt próf áberandi þáttur í starfsumhverfi kennaranna sem þeim finnst 

ekki endurspegla efnisþætti aðalnámskrárinnar og sniðganga ýmsa þætti hennar sem 

þeir telja mikilvæga. Hluti kennaranna telur enn fremur að tímaskortur við undirbúning 

fyrir prófin kalli á kennslutilhögun sem hvorki samrýmist aðalnámskránni né hugmynd-

um þeirra sjálfra. Hjá mörgum kennaranna veldur þetta einhvers konar togstreitu. Þessi 

togstreita tengist ýmist forgangsröðun efnisþátta námskrárinnar eða tilhögun kennsl-

unnar og hjá hluta kennaranna hvoru tveggja. Einungis einn kennaranna, sem kennir 

eðlisfræði, telur sig gera Aðalnámskrá grunnskóla 1999 fullnægjandi skil. Sú er þó ekki 

raunin þegar grannt er skoðað þar sem hvorki í lýsingum hans sjálfs á kennslunni né í 

heimsóknum í kennslustundir til hans koma fram dæmi um að kennslan feli í sér verkleg 

viðfangsefni sem þjálfa vísindaleg vinnubrögð og færni nemenda. Nær er að segja að 

honum takist að gera kennslubókunum bærileg skil. Allir hinir kennararnir, bæði í nátt-

úrufræði og íslensku, lýsa að einhverju marki misræmi milli eigin forgangsröðunar í 

kennslu og ákvæða aðalnámskrár gunnskóla, sem í flestum tilvikum fer saman við 

þeirra eigin hugmyndir um mikilvægustu viðfangsefni í greinunum. Þetta misræmi 

skapast af því að þeir hafa ekki tíma til að gera hvort tveggja í senn: gera öllum efnis-

þáttum námskrárinnar verðskulduð skil og komast yfir öll efnisatriðin í námsefninu fyrir 

prófin (Hacker og Rowe, 1997). Einn viðmælenda orðar það beinlínis þannig að prófin 

taki af honum ráðin og þvingi hann til að kafa dýpra í suma efnisþætti námskrárinnar á 
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kostnað annarra og kalli þannig fram forgangsröðun sem er honum ekki að skapi. Einn 

náttúrufræðikennaranna óttast jafnvel að virka námskráin sem hann hefur mótað síðan 

samræmda prófið í náttúrufæði kom til sögunnar leiði til lakari undirbúnings nemenda 

fyrir áframhaldandi nám í náttúrufræði.  

Þegar kemur að hugmyndum kennara um tilhögun kennslunnar er myndin flóknari 

og viðmælendur skiptast í fleiri hópa. Átta kennaranna lýsa kennslu sinni sem nokkurn 

veginn hreinræktaðri kennslu fræðara (Hacker og Rowe, 1997). Fjórir þessara kennara 

virðast nokkurn veginn sáttir við þetta hlutverk sitt og ekki er að heyra að samræmdu 

prófin breyti miklu þar um. Hugmyndir þeirra sjálfra um tilhögun kennslunnar virðast í 

stórum dráttum fara saman við það sem þeim finnst henta því hlutverki sínu að búa 

nemendur undir samræmda prófið og þeir virðast ekki eiga í neinni togstreitu vegna 

þess. Hinir fjórir kennararnir í þessum hópi eru hins vegar ekki eins sáttir við tilhögun 

sína. Þeir vildu gjarnan kenna öðruvísi þótt þeir lýsi ekki mjög skýrum hugmyndum um 

hvernig en telja þessa kennslutilhögun nauðsynlega til að gera öllu efni skil á þeim tíma 

sem þeir hafa til umráða. Þessir fjórir kennarar eru einnig ósáttir við þá forgangsröðun 

efnisþátta námskrárinnar sem þeim finnst prófið kalla á.  

Hinir kennararnir sex lýsa mun skýrari hugmyndum um hvernig þau vilja haga 

kennslunni. Tveir þeirra, Björk og Þröstur, telja að sér gangi sæmilega að fylgja hug-

myndum sínum um fjölbreytta kennslu enda þótt þau þurfi að gera einhverjar málamiðl-

anir sem þeim eru ekki að skapi. Þau eru hins vegar ósátt við þá forgangsröðun efnis-

þátta sem þeim finnst samræmda prófið kalla á. Hjá þeim fjórum kennurum sem þá eru 

ótaldir, þ.e. Auði, Ásgerði, Helgu og Hrefnu, fara saman skýrar hugmyndir um kennslutil-

högun og inntak námskrár sem þeim finnst hvort tveggja vera í ósamræmi við það sem 

prófin kalla á. Þessi hópur kennara er sá sem stendur næst því að geta talist til lausna-

leitenda og sumir hafa viss einkenni rannsakenda (Hacker og Rowe, 1997). Þessum kenn-

urum finnst þeir vera milli steins og sleggju. Þeir hafa faglega skuldbindingu gagnvart 

eigin kennsluhugmyndum og Aðalnámskrá grunnskóla. Um leið eru þeir hollir nem-

endum sínum og því hlutverki að búa þá sem best undir samræmd próf sem þeim finnst 

ekki endurspegla námskrárnar nægilega vel og kalla á forgangsröðun inntaks og kennslu-

tilhögun sem þeim hugnast ekki. Sumum þeirra, að minnsta kosti, finnst skammtíma-

hagsmunir nemenda, sem felast í að komast í gegnum samræmda prófið, togast á við 

langtímahagsmuni þeirra, sem felast í því hvernig grunnskólinn býr þá undir áframhald-

andi nám og lífið sjálft. Að lokum eru þeir í klemmu milli þess að allir nemendur fari í 

gegnum sama efnið hvort sem þeir ráða við það eða ekki eða hvort sumir nemendur eigi 
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þess kost að kafa misdjúpt í efni á hraða sem hentar þeim. Þegar á heildina er litið má 

segja að með þessu séu kennarar settir í þá stöðu að þjóna tveimur herrum sem gera 

misvísandi og jafnvel mótsagnakenndar kröfur. Þegar öllu er á botninn hvolft komast þeir 

samt allir að sömu niðurstöðunni enda þótt hún kunni að vera misjafnlega meðvituð. 

Hollustan við nemendur og hagsmuni þeirra af því að ná prófunum, hollusta við orðstír 

skólans og faglegt orðspor þeirra sjálfra verða öðrum kröfum yfirsterkari. Sambærileg 

togstreita er þekkt úr erlendum rannsóknum, t.d. bandarískum (Abrams, 2004; Noble og 

Smith, 1994; Wright, 2002). 

Ef hugmyndir kennaranna um tilhögun kennslu annars vegar og forgangsröðun 

efnisþátta hins vegar eru skoðaðar í samhengi kemur í ljós að milli þeirra er viss sam-

kvæmni. Því nær hugmyndum fræðara sem kennararnir standa þeim mun sáttari eru þeir 

við val sitt á efnisþáttum námskrár en því nær sem þeir standa hugmyndum lausnaleit-

enda og jafnvel rannsakenda þeim mun ósáttari verða þeir við þá forgangsröðun efnis-

þátta námskrárinnar sem þeir rekja til samræmdu prófanna.  

Hugmyndir kennaranna sem líta á sig sem fræðara og starfshættir þeirra sem hlýðn-

ast þeim kröfum sem þeir telja prófið gera um inntak og tilhögun virku námskrárinnar 

samsvara nokkurn veginn lýsingum á ósjálfstæðri fagmennsku (Trausti Þorsteinsson, 

2001) eða forstigi fagmennsku (A. Hargreaves, 2000). Hinn hluti hópsins hefur sterkari 

einkenni sjálfstæðrar fagmennsku. Hins vegar er ekki hægt að sjá teljandi merki um 

samvirka fagmennsku hjá viðmælendum, hvorki í hugmyndum þeirra né starfsháttum. 

(A. Hargreaves, 2000; Trausti Þorsteinsson, 2001). Mesta athygli vekur þó staða þeirra 

kennara sem hafa hugmyndir sem að mörgu leyti má kenna við sjálfstæða fagmennsku 

en telja sig ekki hafa svigrúm til að starfa samkvæmt þeim heldur láta prófið stýra 

kennslu sinni inn á brautir sem þeir eru ekki sáttir við. Ekki er hægt annað en að álykta 

að það starfsumhverfi sem prófin og samspil þeirra við aðalnámskrána skapa stuðli 

beinlínis að ósjálfstæðri fagmennsku þessara kennara (Trausti Þorsteinsson, 2001) eða 

forstigi fagmennsku (A. Hargreaves, 2000). 

Togstreitu og áhrifaleysi kennaranna má enn fremur setja í samhengi við þá ályktun 

Goddard, Hoy og Hoy (2004) að tækifæri kennara til að hafa áhrif á ákvarðanir um nám 

og kennslu haldist í hendur við hóptengt sjálfstraust þeirra sem aftur hefur áhrif á árangur 

nemenda. Goddard, Hoy og Hoy halda því fram að starfsumhverfi sem einkennist af mið-

stýrðum ákvörðunum þar sem valdið er utan seilingar þeirra sem eiga að lúta því og gerð-

um manna er fjarstýrt af fjarlægum stjórnvöldum sé til þess fallið að grafa undan sjálfs-
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trausti einstaklinga og hópa og ýta undir trú á áhrifaleysi í staðinn (Bandura, 1995; 

Goddard o.fl., 2004).  

8.3.2 Hugmyndir um námsaðlögun 

Sjá má töluverða samsvörun milli hugmynda kennara um eigin fagmennsku og hlutverk 

sitt sem kennara annars vegar og hugmynda þeirra um námsaðlögun hins vegar. Þeir 

kennarar sem standa næst sjálfstæðri fagmennsku og eiga mest sameiginlegt með lausna-

leitendum og jafnvel rannsakendum í flokkun Hacker og Rowe (1997) lýsa um leið einna 

skýrustum hugmyndum um námsaðlögun í blönduðum bekkjum (Tomlinson, 2001, 2003; 

Tomlinson og Eidson, 2003) og um samvinnunám (Johnson og Johnson, 1999; Joyce o.fl., 

2004). Allir þessir kennarar sjá samt ýmsar hindranir í vegi fyrir því að þeir geti framfylgt 

hugmyndum sínum. Samræmda prófið ber hæst af því sem þeir nefna. Einn þessara kenn-

ara, sem kennir í 9. bekk, orðar það þannig að þrátt fyrir viðleitni sína til námsaðlögunar 

sé hún smátt og smátt að „demba þeim öllum inn í sama prógrammið“ enda bíði allra 

nemenda að taka samræmt próf í íslensku.  

Fræðararnir, einkum þeir sem hafa kosið sér það hlutverk og standa næst því að telj-

ast ósjálfstæðir fagmenn, sjá aftur á móti ekki mikinn flöt á námsaðlögun innan ríkjandi 

kennsluskipulags og námsaðlögun á erfiðast uppdráttar í virkri námskrá þeirra. Helstu 

leiðirnar sem þessi hluti kennara sér til einstaklingsmiðunar fela í sér einhvers konar að-

greiningu nemenda, annað hvort í getuskipta hópa innan bekkjarins eða í stærra sam-

hengi með sérdeildum og sérkennslu innan skólans. Þessi úrræði samsvara því sem 

Ainscow og Muncey (1989) lýsa sem aðferðum liðins tíma sem séu andstæðar menntun 

án aðgreiningar (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002; Tomlinson, 2003; Tomlinson og Eidson, 

2003; UNESCO, 1995, 2005). Þessar hugmyndir eru byggðar á því að hluti nemenda 

hafi „sérþarfir“ sem ekki er hægt að koma til móts við í almennu skólastarfi. Þess vegna 

þurfi að grípa til sérúrræða þar sem þessir nemendur eru teknir út úr almennum bekkjum 

og kennt samkvæmt sérstakri námskrá á ábyrgð sérkennara og ekki endilega í samhengi 

við kennslu í almenna bekknum. Þegar þessir nemendur hafi verið greindir frá hópnum 

er hægt að kenna öllum hinum á sama hátt. Þetta sjónarmið kemur greinilega fram í 

viðtölum við hluta kennaranna. Ketill segir til dæmis beinlínis að þegar nemendur sem 

fara í sérdeildina séu ekki lengur í hópnum eigi ekkert að vera því til fyrirstöðu að allir 

hinir vinni sömu viðfangsefni á sama hátt og sama hraða. Hann telur sér þar með ekki 

skylt að sinna þeim sem gera það ekki enda sé það þeirra vandamál. Eyjólfur kallar þá 

sem ekki ná að fylgja yfirferðinni hjá honum og ekki standa í skilum með heimaverkefni 
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„dragbíta“ sem valdi því að hann kemst ekki yfir eins mikið efni og hann vildi. Í 

íslenskukennslu þeirra Gríms er sá háttur á hafður að nemendur sem eru í sérkennslu í 

íslensku í námsveri skólans sitja eftir sem áður íslenskutímana með bekknum. Þeir 

vinna sömu viðfangsefni á sama hátt og sama hraða og aðrir enda þótt Grímur geri sér 

grein fyrir að sú kennsla geri þeim takmarkað gagn.  

Sú hugmynd Ægis að tilkoma samræmda prófsins í náttúrufræði hafi breytt stöðu 

hans sem kennara er athyglisverð. Honum finnst prófið firra sig þeirri ábyrgð að þurfa 

að koma til móts við nemendur með því að gera námið áhugavert og miða það við mis-

munandi þarfir. Þess í stað finnst honum nú að hann sé með nokkurs konar „pakka“ í 

höndunum sem þeir nemendur sem á annað borð ætla í prófið verða að taka við. Undan-

komuleiðin að fara alls ekki í prófið er opin í náttúrufræði en svo að segja aldrei farin í 

íslensku. Ægir er reyndar eini kennarinn sem orðar þetta beinlínis á þennan hátt en í við-

tölum við aðra kennara kemur víða fram að þessi hugmynd er útbreidd sem sá grunnur 

sem tilhögun þeirra er byggð á. Hugmyndin um prófin sem agatæki virðist til dæmis 

nokkuð útbreidd meðal kennara. Þrír þeirra tala um prófin sem „grýlu“ eða „písk“ á 

nemendur og að prófin „létti manni agann“ á krökkunum. Fleiri kennarar víkja að próf-

um yfirleitt sem aðhaldi fyrir nemendur.  

Nokkrir nemendahópar komast að þessari sömu niðurstöðu. Einn þeirra talar um 

„menntaskólakennslu“ þar sem kennarinn sé til að kenna og nemendur til að læra og ef 

nemendur geri það ekki sé það þeirra vandamál og þeir geti bara farið yfir í hinn hópinn 

(þann sem ekki ætlar í náttúrufræðiprófið). Annar hópur hefur komist að þeirri niður-

stöðu að kennarar telji sig ekki þurfa að gera námið áhugavert þar sem þeir treysti á að 

samræmdu prófin haldi nemendum að verki.  

8.3.3 Staða náttúrufræði og íslensku sem námsgreina í grunnskóla 

Skiptar skoðanir eru um það meðal viðmælenda hvort tilkoma samræmda prófsins í 

náttúrufræði hafi aukið veg og virðingu náttúrufræðinnar sem námsgreinar í grunnskóla. 

Nokkrir viðmælenda telja svo vera en aðrir telja þessu þveröfugt farið; að breytingar á 

virkri námskrá sem rekja má til prófanna hafi fremur veikt greinina til lengri tíma litið.  

Hér er engin leið að skera úr um þetta en báðir hóparnir kunna að hafa nokkuð til 

síns máls. Nokkrir viðmælendur kunna dæmi um að staða náttúrufræði hafi styrkst í 

skólum þar sem hún var veik fyrir. Sama kom fram í rannsókn minni meðal náttúru-

fræðikennara 2005 (Rúnar Sigþórsson, 2005). Í þeirri sömu rannsókn kom einnig skýrt 

fram að þeir kennarar sem höfðu haldið uppi öflugri náttúrufræðikennslu fyrir daga 
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prófsins og tekist að vekja áhuga nemenda á greininni töldu samræmda prófið hafa 

þrengt kosti sína. Tveir þeirra töldu prófið beinlínis hafa kippt fótunum undan því sem 

þeir töldu dýrmætast í kennslunni. Hugsanlega má rekja nýjar náttúrufræðistofur í 

tveimur skólanna í rannsókninni til aukinnar vitundar um mikilvægi greinarinnar. Þó 

verður ekki séð að hart hafi verið brugðist við eftir að prófið var tekið upp 2002 því í 

hvorugum skólanna var stofan tilbúin og í öðrum þeirra í biðstöðu vegna þess að ekki 

voru fjárveitingar til að kaupa í hana búnað. Einnig benda nokkrir viðmælenda á nýlegt 

námsefni í greininni, nýja námskrá 1999 og mikla umræðu í kringum síðustu aldamót í 

kjölfar TIMSS-rannsóknar sem sýndi fram á slaka frammistöðu íslenskra grunnskóla-

nemenda í náttúrufræði (Einar Guðmundsson, 2001). Í skýrslu um TIMMS-rannsóknina 

kemst Einar Guðmundsson (sama heimild) að þeirri niðurstöðu að slakan árangur megi 

að mestu leyti skýra með lélegum aðbúnaði raungreinakennslu og lélegum möguleikum 

skóla til að uppfylla væntingar stjórnvalda og kröfur Aðalnámskrár grunnskóla. Í PISA-

rannsókninni 2006 kemur fram að árangur 15 ára nemenda í náttúrufræði hefur ekki 

breyst marktækt frá árinu 2000 en þó dalað frá árinu 2003.  

Ef horft er á efnislegt námsumhverfi náttúrufræðinnar í skólunum fjórum er fátt til 

vitnis um að vegsemd greinarinnar hafi vaxið. Einungis í einum skólanna fer 

líffræðikennslan að jafnaði fram í sérútbúinni stofu og í eina skólanum sem þó hefur 

sérstaka náttúrufræðistofu er hún lítið notuð. Í almennu kennslustofunum þar sem 

náttúrufræði er kennd er fátt sem minnir á greinina. Svo til engin vinna nemenda sem 

tengist greininni sést á veggjum. Í þessum stofum sjást hvergi náttúrugripir né tæki sem 

tilheyra verklegri kennslu í greininni. Séu þau til eru þau lokið inni í skáp. Bóklega 

kennslan í náttúrufræði ber heldur ekki með sér að mikið hafi verið lagt í þróun 

kennsluhátta í greininni. 

Margt af því sem kennarar og nemendur segja um stöðu náttúrufræðinnar er aftur á 

móti umhugsunarefni og væri ástæða til að rannsaka nánar. Staða þess hóps nemenda 

sem ekki ætlar í prófið en þarf engu að síður að sitja kennslu sem sniðin er að þörfum 

þeirra sem ætla í prófið er sérkennileg. Ummæli þeirra sem telja að tilkoma samræmda 

prófsins í náttúrufræði hafi spillt fyrir greininni þarf hugsanlega að skoða í ljósi nei-

kvæðra viðhorfa þeirra til samræmdra prófa almennt en samt er ekki hægt að afgreiða 

þau með þeirri skýringu einni saman. Þá fullyrðingu Hrefnu að kennslan nú búi nem-

endur verr undir framhaldsnám þyrfti að kanna með viðtölum við framhaldsskóla-

kennara í náttúrufræði. Ef meta á hvort náttúrufræði sem námsgrein hafi styrkst eða ekki 

á undanförnun árum er vafasamt að gera það út frá einum þætti í breyttu námsumhverfi í 
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greininni. Líta þarf á nýtt námsefni, nýja aðalnámskrá og samræmd próf sem þætti í 

heildarmynd. Að öllu samanlögðu er fátt í niðurstöðum rannsóknarinnar sem styður að 

tilkoma samræmda prófsins í náttúrufræði hafi ein og sér styrkt stöðu greinarinnar 

umfram það sem rekja má til nýs námsefnis, nýrrar aðalnámskrár og aukinnar vitundar 

um stöðu greinarinnar í kjölfar TIMSS-könnunarinnar. Hún undirstrikaði „misræmi 

milli ásetnings fræðsluyfirvalda í raungreinanámi og möguleika skóla til að uppfylla 

væntingar og kröfur aðalnámskrárinnar“ (Einar Guðmundsson, 2001, bls. x). 

Ef samræmd próf eiga í raun og veru að styrkja stöðu greinar hlýtur það að þurfa að 

gerast með því að styrkja skilyrði árangursríkrar kennslu innan skólanna. Slík skilyrði 

hafa víða verið skilgreind í fræðum um skólaþróun (Elmore, 2003; Fullan, 2007; Jón 

Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002; Rósa Eggertsdóttir 

o.fl., 2002; Rúnar Sigþórsson (ritstjóri) o.fl., 1999). Ef gengið er út frá umræðunni hér 

að framan má líta á starfsþróun kennara sem miðar að því að styrkja alla þætti 

kennarafræði sem lykilþátt í slíkri styrkingu (Bransford o.fl., 2005a; Shulman, 1986, 

1987). Í rannsókninni kemur fátt fram sem bendir til að þessi sé raunin. Rannsóknir frá 

Bandaríkjunum (Berry o.fl., 2003; Henry og Opfer, 2003) benda reyndar til að 

samræmd próf, ein og sér, hafi ekki haft þau áhrif að styrkja starfsþróun kennara. Til 

þarf að koma mun víðtækari ábyrgðarskylda sem setur viðmið um skilvirka starfshætti 

og fylgir þeim eftir með víðtækum stuðningsaðgerðum skóla og stjórnvalda (Ahearn, 

2000; Darling-Hammond, 2004; Elmore, 2003).  

Ummæli um stöðu íslensku og íslenskukunnáttu nemenda eru ekki síður áhyggju-

efni. Íslenskukennararnir halda því flestir fram að kunnáttu nemenda í mikilvægum 

þáttum íslensks máls fari hrakandi, jafnvel með hverju árinu sem líður. Hugsanlega er 

þetta „heimsósómatal“ sem ber að taka með fyrirvara en þessi afstaða viðmælenda er 

svo eindregin og samhljóða að fram hjá henni verður varla litið. Þar að auki renna 

niðurstöður PISA 2006 rannsóknarinnar, sem kynntar voru í desember 2007, stoðum 

undir þessar áhyggjur. Þar kemur fram að lesskilningur 15 ára nemenda var marktækt 

lakari árið 2003 en hann var árið 2000 og lesskilningi hélt áfram að hraka milli áranna 

2003 og 2006 þótt breytingin væri ekki marktæk. (Almar Miðvík Halldórsson o.fl., 

2007). Hér hlýtur að varða mestu að aflað sé vitneskju um raunverulega stöðu þessara 

mála og umfram allt brugðist við niðurstöðunum á uppbyggilegan hátt sem kemur 

kennslu og námi nemenda til góða.  

Því miður er ekki hægt að sjá að kennarar grípi til skilvirkra aðgerða til að bregðast 

við áhyggjum sínum af íslenskukunnáttu nemenda. Þótt niðurstöður prófa leiði vissu-
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lega til einstakra átaksverkefna benda niðurstöður rannsóknarinnar til að megináherslur 

kennslunnar haldist lítið breyttar þegar á heildina er litið; veigamiklir þættir tungu-

málsins verði útundan í kennslu og málfræði taki upp undir helminginn af námstíma 

nemenda. Svipuð forgangsröð kemur fram í rannsókn Ragnars Inga Aðalsteinssonar og 

Sigurðar Konráðssonar (2006). Jafnvel þar sem kennslutíminn er aukinn með val-

greinum fer hann eftir sem áður í að kenna málfræði. Hér er því ekki haldið fram að 

kennsla í málfræði sé vond enda er gert ráð fyrir henni í Aðalnámskrá grunnskóla en 

lögð áhersla á að hún sé tengd við skapandi málnotkun. Margt bendir þó til að svo sé 

ekki alltaf. Nokkrir kennaranna kalla málfræðikennslu sína „stagl“ eða „hjakk“ og telja 

hana litlu skila. Svo virðist sem málfræðikennslan gangi mjög mikið út á að læra reglur 

og skilgreiningar sem nemendur eiga að geta beitt við málfræðilega greiningu. Áherslan 

virðist vera á að búta sundur málið og fást við bútana hvern fyrir sig (Resnick og 

Resnick, 1992) fremur en að vinna á skapandi hátt með málið sem miðil til að tjá sig 

(Abrams, 2004; Dysthe, 2004; Noble og Smith, 1994; Wright, 2002). Niðurstaða 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2007) sem bendir til að málþroski íslenskra ungmenna 

staðni á aldrinum 14–16 ára, öfugt við það sem gerist í öðrum löndum sem rannsóknin 

náði til, eykur áhyggjur af stöðu íslenskukennslu og ætti að verða tilefni til ítarlegri 

rannsókna á íslenskukunnáttu nemenda á unglingastigi, kennslutilhögun í íslensku og 

þeirri tegund þekkingar og færni sem nemendur uppskera. Hér eru ekki efni til að saka 

samræmdu prófin, ein og sér, um þessa stöðu. Þó verður ekki fram hjá því litið að rann-

sóknin bendir til að einmitt þeim þáttum sem Hrafnhildur byggir mælikvarða sína á sé 

ekki mikið sinnt í kennslunni, meðal annars vegna þess að þeir eru ekki meðal þess sem 

prófað er úr á samræmda prófinu. 

Vandinn við slakan lesskilning er ekki bundinn við íslenskuna eina. Hann veldur 

einnig erfiðleikum í greinum á borð við náttúrufræði og samfélagsfræði þar sem lesefni 

er mikið. Bæði nemendur og kennarar kvarta undan þessu og í rannsókninni eru vís-

bendingar um að kennarar verji einhverjum hluta kennslustunda til að lesa fyrir nem-

endur eða láta þá lesa hvern fyrir annan sem verður að teljast vafasöm nýting á kennslu-

tíma nemenda. 

8.4 Virk námskrá í náttúrufræði og íslensku:  
Inntak, tilhögun kennslu og námsmat 

Í þessum kafla er fjallað um það svið virkrar námskrár í náttúrufræði og íslensku sem 

tengist kennslu og kennarar taka ákvarðanir um og stjórna. Í kaflanum eru rædd fjögur 
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þemu, í jafnmörgum köflum. Fyrst er rætt um inntak virku námskrárinnar, þá tilhögun 

kennslunnar og því næst námsmat. Rætt er hvernig þessir þættir birtast í kennslunni, að 

hvaða marki unnt er að rekja fyrirkomulagið til samræmdra prófa og hvaða þættir aðrir í 

starfsumhverfi og hugmyndum kennara kunna að skýra myndina. Í lokakafla eru ræddar 

niðurstöður um náttúrufræði- og íslenskukennslu á miðstigi, hvernig virka námskráin á 

unglingastiginu þróast frá 8. bekk og vísbendingar um að virka námskráin í náttúrufræði 

hafi tekið breytingum eftir að tekið var upp samræmt próf í greininni.  

8.4.1 Inntak og námsefni 

Þótt náttúrufræði og íslenska séu um margt ólíkar greinar má sjá ýmsa sameiginlega 

drætti í inntaki virkrar námskrár greinanna. Kennarar telja námskrár beggja greinanna of 

yfirgripsmiklar til að unnt sé að gera öllum efnisþáttum þeirra skil innan þeirra tíma-

marka sem greinarnar hafa, þrátt fyrir að flestir hafi viðbótartíma umfram viðmiðunar-

stundaskrá. Í báðum greinunum leiðir þetta til málamiðlana þar sem kennarar velja og 

hafna úr efnisþáttum námskrárinnar og raða þeim í forgangsröð. Þrátt fyrir nokkurn 

áherslumun er þessi forgangsröðun nokkurn veginn sú sama hjá öllum kennurunum í 

hvorri grein. Sama er að segja um það sem fengist er við innan þeirra þátta sem fá mesta 

athygli. Í náttúrufræði stendur bókleg kennsla upp úr með ríkjandi áherslu á frumulíf-

fræði og skylda þætti en víkjandi á líkama mannsins, kynfræðslu, umhverfismennt, 

vistfræði og viðhorf til umhverfis, náttúru og vísinda. Verkleg viðfangsefni eru víkjandi. 

Í íslensku eru málfræði, stafsetning, bókmenntir og ritun í forgrunni en námskrár-

þættirnir hlustun og áhorf og talað mál og tjáning víkjandi. Kennslubókum er nákvæm-

lega fylgt, einkum í náttúrufræði-, málfræði-, stafsetningar- og bókmenntakennslu og 

fyrst og fremst lögð áhersla á miðlun prófanlegrar þekkingar með kennslutilhögun að 

hætti fræðara. 

Í ljósi þessa verður að telja ólíklegt að einstaklingsbundnar kennsluhugmyndir eða 

áhugasvið innan greina ráði ákvörðunum kennara heldur einhvers konar sameiginlegir 

áhrifavaldar sem steypa hugmyndir þeirra, ákvarðanir og tilhögun í sama mótið. Þegar 

kennarar eru spurðir um á hverju þeir byggi forgangsröðun sína á námskrárþáttum og 

viðfangsefnum innan þeirra svara flestir því til að þeir miði við það sem þeir telja skil-

virkasta undirbúninginn fyrir samræmd próf. Þó er lítill minnihluti þeirra, einn til tveir 

kennarar í hvorri grein, sem slær úr og í um þetta og telur jafnvel að samræmda prófið 

breyti litlu um áherslur sínar. Flestir velja úr þá þætti sem þeir telja nýtast nemendum 
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sem undirbúningur fyrir samræmda prófið og velja viðfangsefni innan þeirra sem einnig 

henta prófinu.  

Sú mynd sem hér er dregin upp ber með sér tvennt sem mikilvægt er að gefa gaum: 

að inntak virku námskrárinnar í náttúrufræði og íslensku sé töluvert þrengra en áform-

aða námskráin gerir ráð fyrir og að í þeim námskrárþáttum sem helst eru til umfjöllunar 

sé einkum fengist við viðfangsefni sem fela í sér einfalda þekkingu og kalla á einföld 

hugsanaferli (Anderson o.fl., 2001; Bloom o.fl., 1956). Aftur á móti virðist minna feng-

ist við viðfangsefni sem kalla á og þjálfa rökhugsun og lausnaleit nemenda; það sem 

Resnick og Resnick kalla námskrá byggða á rökhugsun og Entwistle djúpnám 

(Anderson o.fl., 2001; Entwistle, 2000, 2001; McGregor, 2007; Resnick og Resnick, 

1992). Það sem kennarar segja um áhrif samræmdu prófanna í þessu samhengi virðist 

einnig í samræmi við erlendar rannsóknir sem margar hverjar benda sterklega til þess að 

afturvirkni samræmdra prófa hafi tilhneigingu til að þrengja námskrána og afmarka 

umfjöllun við prófanleg viðfangsefni á kostnað viðfangsefna sem tengjast skapandi 

viðfangsefnum, túlkun og persónuþroska (Au, 2007; Dysthe, 2004; Harlen og Deakin 

Crick, 2003; Rea-Dickins og Scott, 2007; Resnick og Resnick, 1992; Shepard, 2000).  

8.4.2 Tilhögun kennslu og námsaðlögun 

Heildarmyndin af kennslu sem við blasir í náttúrufræði og íslensku, einkum í málfræði, 

stafsetningu og að nokkru leyti í bókmenntum, er að mörgu leyti lík og að mörgu leyti í 

anda þess sem Stigler og Hiebert (1997) telja einkenna bandarísku kennarana í rannsókn 

sinni. Henni svipar einnig til lýsinga Hacker og Rowe (1997) á kennslu fræðara og Haf-

steins Karlssonar (2007) á kennsluháttum íslenskra kennara á unglingastigi. Kynningar 

kennara eru byggðar á afleiðslu þar sem hugtökin eru fyrst og fremst kynnt en lítið unnið 

með þau til að dýpka skilning og smíða nýja þekkingu út frá þeim. Við spurningum kenn-

ara er oftast einungis eitt svar og þær kalla ekki á ígrundun nemenda, rannsókn eða 

lausnaleit (McGregor, 2007; Resnick og Resnick, 1992).  

Nemendur vinna mest einir eða í valfrjálsri samvinnu sem felur ekki í sér sam-

ábyrgð einstaklinga eða fylgir öðrum samvinnunámsreglum (Johnson og Johnson, 

1999). Nemendur eru þess vegna misvirkir í hópum og kennarinn eftir sem áður eina 

uppspretta aðstoðar og hvatningar og getur þar af leiðandi ekki gefið sér tíma til að 

sinna þeim sem hugsanlega þurfa mest á því að halda. Virkni nemenda er misjöfn og í 

vettvangsnótum eru skráð allmörg dæmi þess að nemendur sátu yfir verkefnum, annað 

hvort einir eða fleiri saman í hópi, án þess að koma miklu í verk eða bera sig eftir hjálp. 
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Ekki er hægt að segja með vissu hvort þetta stafaði af því að þessir nemendur réðu ekki 

við verkefnin og höfðu gefið upp á bátinn að reyna eða hvort þeir höfðu hreinlega misst 

áhugann.  

Framangreind lýsing á við alla bóklega kennslu í náttúrufræði og alla málfræði-

kennslu, einnig þeirra kennara sem kenna aðra þætti íslenskunnar með öðrum hætti. 

Helstu frávikin sjást þar sem nemendur vinna aðra þætti íslenskunnar en málfræði eftir 

áætlun kennara og einnig í lýsingum kennara á bókmenntakennslu. Þar er meira lagt upp 

úr umræðum nemenda og verkefnum þar sem nemendur þurfa að leggja meira í að 

semja svörin sjálfir og gera jafnvel stuttar ritgerðir. Aðferðin „kynnt, spurt og spjallað“ 

er þó skammt undan í lýsingum kennara og þeirri bókmenntakennslu sem sést í vett-

vangsathugunum og oft gengur illa að virkja hluta nemenda í umræðum.  

Kennarar sem rætt var við virðast ekki mjög meðvitaðir um kennsluaðferðir og nefna 

sjaldan aðrar kennsluaðferðir á nafn en kynningar frá töflu og einstaklings- eða hópvinnu 

nemenda að verkefnum. Einn íslenskukennarinn nefnir orðhlutaleið í stafsetningarkennslu 

(Baldur Sigurðsson, 1998) og náttúrufræðikennarar nefna stöku sinnum sýnikennslu sem 

þeir flétta saman við kynningar. Einn þeirra nefnir samvinnunám sem kennsluaðferð.  

Í þeirri kennslutilhögun sem hér er lýst er ekki mikið svigrúm til námsaðlögunar 

enda þótt flestir geri sér grein fyrir því að nemendur hafa misjafnar þarfir (Tomlinson, 

2003; Tomlinson og Eidson, 2003). Niðurstaðan verður oftast sú að fara í gegnum náms-

efnið á meðalhraða þar sem bekkurinn hlustar sem hópur á kynningar kennara og nem-

endur leysa verkefni, einir eða í valfrjálsri samvinnu við aðra. Helstu frávikin frá þessu 

er einhvers konar afsláttur af skriflegum verkefnum. Að honum frátöldum geta nemend-

ur að vísu unnið á mismunandi hraða í tímum en verða þó engu að síður á endanum að 

skila því sama og aðrir með því að leggja meira á sig heima. Þetta fyrirkomulag er þó 

ekki hægt að kenna við námsaðlögun þar sem þetta eru oftar en ekki þeir nemendur sem 

helst þurfa stoðir í námi (Good og Brophy, 2003; McGregor, 2007; Tomlinson og 

Demirsky Allan, 2000) en þegar heim kemur er engin trygging fyrir því að þeir njóti 

þeirrar aðstoðar sem þeim þó stendur til boða í skólanum, frá kennara eða öðrum 

nemendum.  

Nokkrir kennarar lýsa skipulagi á námsaðlögun sem felst í að leggja fyrir nemendur 

sömu meginviðfangsefni en skipuleggja vinnu nemenda þannig að þeir þurfi að gera 

misjafnlega mikið eða kafa misjafnlega djúpt í viðfangsefni innan þessa heildarskipu-

lags. Einn þessara kennara, Ásgerður, segist enn fremur laga kröfur um heimavinnu og 

skil að nemendum og aðstæðum þeirra heima fyrir. Einna best virðist þessi viðleitni 
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ganga í þeim hluta af íslenskutímum Ásgerðar sem hún kallar áætlanatíma þar sem 

nemendur vinna samkvæmt áætlunum sem hún gerir fyrir þá. Þessum áætlanatímum fer 

þó fækkandi eftir því sem nær dregur samræmda prófinu í 10. bekk. Viðleitni þessara 

kennara virðist þó skila þeim árangri að nemendum finnst ekki minnkun að því að vera 

að vinna með mismunandi efni og á mismunandi hátt í tímum þar sem það virðist þykja 

eðlilegur hlutur. En þetta er einmitt þáttur sem sumir kennaranna, til dæmis Rannveig og 

Þröstur, telja standa í veginum fyrir námsaðlögun; að þegar kemur upp á unglingastig 

þyki nemendum minnkun að því að vera með „sérverkefni“, eins og það heitir, og fáist 

ekki til þess.  

Náttúrufræði og íslenska eru hvorar tveggja greinar sem spanna vítt svið og eru 

samsettar úr mörgum efnisþáttum. Þrátt fyrir mikla áherslu á samfléttun þessara efnis-

þátta í báðum námskránum gengur samfléttun ekki eftir nema að litlu leyti í þeim skól-

um sem rannsóknin tók til. Einungis einn náttúrufræðikennari af þeim sjö sem rætt var 

við kennir allar greinar náttúrufræðinnar, en ræðir engu að síður yfirleitt um þær í við-

talinu sem aðskilda þætti. Í hinum skólunum skipta kennarar með sér verkum og virðast 

ekki hafa mikið samstarf um kennsluna þegar frá er talin samræming á borð við verka-

skiptingu og yfirferð námsefnis. Í íslenskunni kenna flestir kennararnir sem rætt var við 

alla þætti greinarinnar. Einungis Eyjólfur og Grímur skipta með sér verkum. Þrátt fyrir 

þetta virðist vera skýr aðgreining milli efnisþátta íslenskunnar. Skýrust er hún hjá þeim 

hópi kennara sem hér hafa verið nefndir fræðarar en lengst ganga þeir kennarar í átt til 

samfléttunar efnisþáttanna sem næst komast því að teljast til lausnaleitara. Það vekur 

athygli að sá kennari sem lengst gengur í að flétta efnisþáttum saman dregur smátt og 

smátt úr þeirri samfléttun eftir því sem nær dregur samræmda prófinu og á endasprett-

inum, síðustu önn 10. bekkjar, sinnir hún fyrst og fremst málfræði og stafsetningu sem 

sérstökum viðfangsefnum og bregður sér þá í hreinræktað fræðarahlutverk.  

Hvað ræður þá þeirri einhæfu mynd sem hér er dregin upp? Hjá kennurum sjálfum 

er grynnst á skýringum sem þeir rekja til nokkurs konar samspils Aðalnámskrár grunn-

skóla og samræmdra prófa. Þeir telja námskrárnar í greinunum tveimur of yfirgrips-

miklar til þess að raunhæft sé að gera þeim skil. Þess vegna þurfi þeir að velja og hafna 

úr efnisþáttum námskránna. Það gera þeir á forsendum samræmdu prófanna með því að 

leggja áherslu á þá námskrárþætti sem þeir telja líklegast að prófað sé úr á samræmda 

prófinu og grípa til kennslutilhögunar sem gerir þeim kleift að miðla miklu námsefni á 

knöppum tíma. Þessi skýring kennara, hversu raunhæf sem hún er, er að hluta til í sam-

ræmi við túlkun Hacker og Rowe (1997) á niðurstöðum sínum um breytingar á kennslu-
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háttum enskra náttúrufræðikennara. Samkvæmt þeim hafði fræðurum fjölgað úr 34% í 

64% og rannsakendum að sama skapi fækkað fækkað úr 18% í 5% á 20 ára tímabili. Á 

síðara helmingi þessa tímabils hafði verið innleidd aðalnámskrá í náttúrufræði sem fékk 

svipaðan dóm hjá ensku kennurunum og sú íslenska fær hjá starfsfélögum þeirra í þess-

ari rannsókn; að hún sé svo yfirhlaðin af efni að eina leiðin til að gera henni skil sé með 

kennslutilhögun fræðarans. Rannsókn Hacker og Rowe náði að vísu einungis til náttúru-

fræðikennara en það sýnist rökrétt að líta megi á kennslutilhögun íslenskukennara með 

hliðsjón af henni. Sá er þó munur á aðstæðum á Íslandi og í Englandi að þar í landi er 

vandlega fylgst með því að ríkisnámskrá sé fylgt í skólum, til dæmis með reglulegum 

úttektum (OFSTED, e.d.). Hér á landi er ekki slíku eftirliti til að dreifa en segja má að 

tilætlun samræmdu prófanna um að búið sé að fara yfir ákveðið efni virki á svipaðan 

hátt.  

Við þessa skýringu verður þó að setja fyrirvara. Það er erfitt að einangra Aðalnám-

skrá grunnskóla og samræmd próf frá öðrum áhrifaþáttum sem setja mark sitt á val við-

fangsefna og tilhögun kennslu á unglingastigi. Þess vegna verður að gera ráð fyrir að 

ýmislegt fleira móti hugmyndir og ákvarðanir kennara. Einn íslenskukennaranna, sem 

þó notar nýjasta námsefnið í íslensku og telur sig hafa á því ágæt tök, viðurkennir samt 

sem áður að talað mál, framsögn og tjáning verði útundan í virkri námskrá sinni í 8. 

bekk. Hún getur ekki gefið neina sérstaka ástæðu fyrir þessu og telur jafnvel að það 

kunni að vera „bara hreinræktuð leti.“ Samstarfskona hennar úr sama skóla ýjar einnig 

að því að kennarar láti prófið ráða meiru um kennsluna en þörf sé á.  

Nokkrir náttúrufræðikennaranna nefna einnig að sitt hvað í skipulagi skólanna 

sjálfra geri sér óhægt um vik. Þeir nefna stundaskrá sem ekki geri ráð fyrir nógu löngum 

kennslustundum til að ljúka verklegri tilraun og of fjölmenna bekki til að hægt sé að 

vera með verklega kennslu. Einungis einn náttúrufræðikennaranna kemur auga á þá 

lausn á hinu síðarnefnda að skipta bekkjum þannig að hann geti unnið með öðrum hlut-

anum í verklegri vinnu meðan hinn hlutinn fæst við bóklegt viðfangsefni sem nemendur 

eru sjálfbjarga með. Einnig nefna kennarar skort á aðstöðu og búnaði til að sinna verk-

legri kennslu í náttúrufræði. Samt er náttúrufræðistofan í eina skólanum sem státar af 

slíkri stofu sáralítið notuð. Líffræðikennarinn Björk er eini náttúrufræðikennarinn sem 

kennir alla sína kennslu í sérstofu.  

Breytt kennslutilhögun, svo sem aukin verkleg kennsla í náttúrufræði og meiri þjálf-

un í ýmsum þáttum íslenskunnar, svo sem framsögn, lesskilningi og ritun, krefst flóknara 

skipulags og gerir meiri kröfur til faglegrar og kennslufræðilegrar þekkingar og færni. 
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Einn íslenskukennaranna ýjar að því að hún hafi ekki nógu sterkan bakgrunn til að þjálfa 

nemendur í framsögn. Annar íslenskukennari, sem hefur áhyggjur af lesskilningi nemenda 

sinna, segist sjálf ekki vera sátt við hvernig hún tekur á því máli en finnst hún ekki hafa 

fundið réttu leiðirnar til að bregðast við. Þriðji íslenskukennarinn lýsir miklum kvíða 

vegna þess að þrýst hefur verið á hann að taka Mályrkju upp sem námsefni enda er bók-

menntaefnið sem hann notar nú hætt að fást og sjálfgert að leggja það af. Fleiri viðmæl-

endur telja sig ekki komast í samband við nýrra námsefni í íslensku, svo sem Mályrkju, 

sem gerir ráð fyrir annars konar efnistökum í íslenskukennslu, án þess að lagður sé neinn 

dómur á gæði þess að öðru leyti. Náttúrufræðikennari lýsir því að tilraunir hans til verk-

legrar kennslu hafi runnið út í sandinn vegna þess að honum tókst ekki að hafa stjórn á 

hluta nemendanna og tryggja að þeir sem unnu lærðu það sem til stóð.  

Breyting á faglegum forsendum kennara fyrir breyttum kennsluháttum útheimtir 

starfsþróun sem eflir tök þeirra á öllum þeim sviðum sem felast í þekkingargrunni 

kennarafræði (Bransford o.fl., 2005a; Grossman o.fl., 2005; Shulman, 1986, 1987). 

Það virðist vera rótgróin hefð, á unglingastigi og jafnvel miðstigi, fyrir virkri 

námskrá af þeirri gerð sem hvað skýrast kemur fram í þessari rannsókn. Fræðararnir í 

hópi viðmælenda eru fulltrúar þessarar hefðar og einn þeirra lýsir sér oftar en einu sinni 

sem „gamaldags kennara“ í anda hennar. Hafsteinn Karlsson (2007) veltir því til dæmis 

fyrir sér hvort hægt sé að tala um íslenska kennsluhefð sem einkennist af fábreyttum 

kennsluaðferðum, kennarastýrðri miðlun efnis, kennslubókastýringu og áhrifaleysi nem-

enda. Hann bendir á að niðurstöður rannsókna á fimmtán ára tímabili gefi tilefni til að 

álykta í þessa veru (Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Kristín Jónsdóttir, 2003; Kristrún Lind 

Birgisdóttir, 2004).  

Hér er ekki unnt að kveða upp úr um hvað ræður þeim kennsluháttum sem lýst er í 

þessari rannsókn; að hvaða leyti má rekja þá beint til samræmdra prófa og að hvaða leyti 

til hefða, þekkingar og kennslufræðilegrar færni kennara. Stigler og Hiebert (1997) rekja 

kennsluhættina sem þeir lýsa meðal annars til einhliða hagsmunatengdrar ábyrgðar-

skyldu sem gerir bandaríska kennara ábyrga fyrir meðaltalsárangri nemenda fremur en 

gæðum kennslu. Það er áratuga hefð fyrir samræmdum prófum á unglingastigi í 

íslenskum grunnskólum og þar áður fyrir landsprófi miðskóla. Prófin eru vitaskuld 

afsprengi ákveðinnar menntastefnu en um leið er margt sem rennir stoðum undir þá 

ályktun að þau hafi átt sinn þátt í að móta starfshefðir á unglingastigi (Ólafur J. Proppé, 

1983). Forsendur þessara hefða eru einnig líkar því sem Shepard (2000) kallar arfleifð 20. 

aldarinnar í líkani sínu af samspili námskrár, kennslu og námsmats. Shepard bendir á að 
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samræmi verði að ríkja milli hugmynda um inntak og eðli námskrár, námskenninga og 

kennslutilhögun sem á þeim er byggð og námsmats. Hún telur að ekki sé unnt að breyta 

einum þessara þátta án samhengis við hina og bendir um leið á hættuna á að staðnaðar 

hugmyndir um námsmat sem lokamat á mælanlegum árangri standi framþróun á öðrum 

sviðum námskrár og kennslu fyrir þrifum.  

Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eru settar í samhengi við kennslulíkan Shepard 

(2000), niðurstöður Stigler og Hiebert (1997) og hugmyndir um faglega ábyrgðarskyldu 

(Ahearn, 2000; Darling-Hammond, 2004; Reeves, 2004) vaknar óhjákvæmilega spurn-

ingin: Hefur áratuga hefð fyrir hagsmunatengdum samræmdum prófum þar sem nem-

endur sitja uppi með tapið af slökum árangri og faglegt orðspor kennara og skóla veltur 

öðru fremur á því hvernig nemendahópnum reiðir af í samanburði við nágrannaskóla 

eða landsmeðaltal átt þátt í að skapa óskilvirka kennsluhefð og námsmenningu sem 

stendur í vegi fyrir þeim sem vilja ryðja nýjar brautir?  

Veik staða námsaðlögunar er í raun og veru rökrétt í þeirri kennsluhefð á unglinga-

stigi sem hér er lýst. Námsaðlögun kallar á flóknari kennslutilhögun en þá sem alla jafna 

blasir við í kennslustundum viðmælenda. Þá hrekkur skammt að kunna fagið og nauð-

syn allra þeirra þátta sem Shulman (1987) og Bransford og félagar (2005a) telja felast í 

kennarafræði verður næsta augljós. Hér verður enn fremur að gera greinarmun á náms-

aðlögun eins og hún er skilgreind hér og einstaklingsmiðun sem felst í að taka fámennan 

hóp út úr hinum almennu námsaðstæðum til að hægt sé að kenna þeim sem eftir er öll-

um á sama hátt. Svo einfalt er málið ekki því þeir sem eftir eru hafa eftir sem áður sínar 

einstaklingsbundu þarfir sem taka þarf tillit til (Ainscow og Muncey, 1989; Giangreco 

o.fl., 2000; Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2002; UNESCO, 2005). Lausnirnar eru hvorki ein-

faldar né auðfundnar en þeirra hlýtur þó að vera að leita í smiðju þeirra fræðimanna sem 

mest hafa lagt sig fram um að þróa leiðir til að laga mikilvæga þætti í kennslutilhögun, 

svo sem inntak, tilhögun, skil, námsumhverfi og samskipti að einstaklingsbundnum 

eiginleikum nemenda (Tomlinson, 2001, 2003; Tomlinson og Eidson, 2003). Um leið er 

áríðandi að gera sér grein fyrir að námsaðlögun er ekki endilega fólgin í að gera minni 

kröfur, einfalda nám og rýra um leið námsreynslu nemenda. Fyrir fjölda nemenda snýst 

námsaðlögun fyrst og fremst um að þeim séu sköpuð skilyrði sem henta þeim til að læra 

það sama og aðrir við hlið jafnaldra sinna. Slík skilyrði felast í að nemendur fái að tak-

ast á við viðfangsefni sín á þann hátt sem hentar námsháttum þeirra (McCarthy, 1987; 

McCarthy og McCarthy, 2006); öðlist sjálfstraust gagnvart náminu með því að upplifa 

fleiri sigra en ósigra (Bandura, 1994, 1995); öðlist námsvitund og læri að þekkja eigin 
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hugsun og sjálfa sig sem námsmenn (McGregor, 2007) og fá þær stoðir sem þeir þurfa 

við nám sitt (Good og Brophy, 2003). Slíkar stoðir þurfa þó ekki allar að koma frá 

kennurum heldur geta nemendur ekki síður verið hver öðrum stoð í námi sé beitt aðferð-

um á borð við skipulagt samvinnunám (Johnson og Johnson, 1999; Joyce o.fl., 2004). 

Vert er að gefa sérstakan gaum þeim hópi nemenda sem ekki fer í samræmda prófið 

í náttúrufræði. Í minnsta skólanum hafa reyndar flestir eða allir farið í prófið síðan það 

var tekið upp en í hinum skólunum hefur þessi hópur verið á bilinu 30–50% árgangsins, 

nokkuð breytilegt eftir árum. Veturinn sem rannsóknin var gerð stóð yfir tilraun í einum 

skólanna með að kenna hópnum sem ekki ætlaði í samræmda prófið sér frá áramótum. 

Sú aðlögun sem hópurinn fékk á þessum tveimur önnum náði þó ekki lengra en að fara 

hægar yfir kennslubækurnar og losa hópinn undan sérstakri upprifjun fyrir prófið. 

Kennslutilhögun og viðfangsefnum virtist ekki breytt að öðru leyti. Í hinum skólunum 

sitja þessir nemendur að mestu leyti sömu kennslu og aðrir. Misjafnt er hvort og þá að 

hvaða marki náttúrufræðikennslan er löguð að þörfum þessa hóps. Sumir kennaranna 

telja sig gera það að talsverðu leyti en viðurkenna um leið að viðleitni þeirra strandi 

jafnvel á kröfum hinna nemendanna um að tímarnir séu nýttir í kennslu sem nýtist sem 

undirbúningur fyrir prófið. Þá er viðleitni kennara til námsaðlögunar farin að leiða til 

hagsmunaárekstra innan nemendahópsins, sem samrýmist illa hugmyndinni. Einnig eru 

dæmi um nánast algert úrræðaleysi gagnvart þörfum þessara nemenda þar sem þeir sitja 

í tímum án þess að taka þátt í viðfangsefnum bekkjarins.  

Ef veik staða námsaðlögunar í skólunum fjórum er skoðuð í ljósi samræmdu próf-

anna verður enn að slá þann varnagla að erfitt er að greina þau frá öðrum þáttum sem 

móta kennslutilhögun og nám. Það vekur til dæmis spurningar að í skólanum sem gerði 

tilraun með að kenna sér þeim sem ekki ætluðu í samræmda prófið í náttúrufræði virtist 

það litlu breyta um inntak kennslunnar að samræmda prófið var ekki lengur hluti af 

námsumhverfinu. Það eina sem breyttist var að farið var hægar yfir kennslubækurnar. 

Þó virðist mega ráða af orðum flestra kennaranna og nokkurra nemendahópa að sam-

ræmdu prófin eigi töluverðan þátt, meðvitaðan eða ómeðvitaðan, í að móta hugmyndir 

kennara um námsaðlögun. Samræmda prófið er lokatakmarkið sem kennslan beinist að. 

Þar sitja allir við sama borð og það verða þeir líka að gera í undirbúningnum. Margar 

erlendar rannsóknir sem þegar hefur verið vitnað til benda til að samræmd próf eigi þátt 

í að skapa einhæfni í viðgangsefnum og aðferðum sem rennir stoðum undir að slíkt 

kunni eins að vera raunin hér á landi.  
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8.4.3 Námsmat 

Lokamat setur sterkan svip á námsmat í skólunum fjórum, hvort sem um er að ræða loka-

próf anna eða símat. Í umræðu um námsmat er oft látið í veðri vaka að jafnaðarmerki sé 

milli símats og leiðsagnarmats. Svo er þó ekki og þessi niðurstaða rannsóknarinnar er til 

dæmis í samræmi við skilgreiningar breska Assessment Reform hópsins þar sem bent er á 

að ekki sé sjálfgefið að símat, og gildir þá einu hversu þétt það fer fram, jafngildi leið-

sagnarmati (Assessment reform group, e.d.). Til þess að símat uppfylli viðmið um leið-

sagnarmat þarf það að vera byggt á samræðu við nemendur og gagnkvæmri þátttöku og 

ábyrgð kennara og nemenda (Ólafur J. Proppé, 1983) þar sem árangur nemenda er borinn 

saman við markmið kennslunnar og viðmið um árangur, mörk sett um úrbætur og nem-

endum veitt leiðsögn um hvernig þeir geta náð þeim (Assessment reform group, 2002; 

Black og Wiliam, 1998, 2006; Clarke, 2001, 2003, 2005). Ef þessi skilyrði eru ekki fyrir 

hendi verður símat fyrst og fremst röð af litlum lokamatsverkefnum (Assessment reform 

group, e.d.). 

Leiðsagnarmat virðist standa veikt í báðum greinunum. Það námsmat sem oftast 

sést í kennslustundum í skólunum er einkum fólgið í lauslegum athugunum kennara á 

því hvort nemendur hafi lokið heimavinnu og hvað sem niðurstöðum þeirra líður sitja 

allir eftir sem áður undir yfirferð verkefnanna. Hvorki í viðtölum né vettvangsathug-

unum kemur fram að markmið séu sett í upphafi kennslustunda og efni dregið saman 

eða skilningur nemenda kannaður í lokin.  

Það sem setur einna sterkastan svip á námsmat í skólunum fjórum eru mikil notkun 

skriflegra prófa og einkunnagjöf fyrir ýmiss konar verkefni: „kannanir, skyndikannanir 

og undirbúnar kannanir ... verkefni, tímaverkefni og heimaverkefni,“ eins og einn ís-

lenskukennaranna kemst að orði. Próf eru ekki síst algeng í náttúrufræði þar sem próf 

fylgja hverjum kafla kennslubókanna. Kennarar nota þau undantekningarlaust en þó 

ekki alltaf óbreytt því í þessum prófum eru eingöngu fjölvalsspurningar, og sumir 

kennaranna bæta við eigin spurningum sem reyna á að nemendur orði svörin sjálfir. 

Efnislega eru þessi próf mjög lík samræmdu prófunum og prófa ekki önnur svið 

námskrárinnar en þau meta. 

Í ljósi þeirrar niðurstöðu að samræmdu prófin prófi lítið eða jafnvel ekki suma efnis-

þætti Aðalnámskrár grunnskóla mætti ætla, við fyrstu sýn, að í skólunum væri lögð 

áhersla á að meta þá þætti sem samræmda prófið metur ekki og láta nemendur njóta þess á 

grunnskólaprófi. Svo er þó ekki og þegar nánar er að gáð er það rökrétt afleiðing af því að 

kennslan er sniðin að þeim efnisþáttum sem samræmda prófið metur. Flestir kennaranna 
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taka enda fram að auðvitað prófi þeir úr því sem þeir eru að kenna þótt þeir reyni að hafa 

form prófanna fjölbreyttara en á samræmdu prófunum. Einungis einn kennari af þeim 

fjórtán sem rætt var við, á unglingastiginu, segir frá því að hann sinni öðrum þáttum í 

íslensku, til dæmis bókmenntasögu, að afloknu íslenskuprófinu í 10. bekk og prófi þá úr 

því efni á vorprófinu.  

Eitt af því sem vekur athygli í námsmati skólanna er mikil notkun eldri samræmdra 

prófa sem námsmats. Kennarar segja að með þessu sé ætlunin að venja nemendur við 

prófformið og undirliggjandi virðist trú á að það bæti árangur nemenda að æfa sig á eldri 

samræmdum prófum (Almar M. Halldórsson, 2007). Þetta skýrir þó tæpast notkun sam-

ræmdra prófa í 9. bekk. Þar virðist ástæðan fyrst og fremst vera sú að kennurum finnst 

prófin henta til að meta það sem þeir hafa verið að kenna og gefa þeim upplýsingar um 

stöðu nemenda, jafnvel sérkennsluþarfir. Notkun prófanna í 10. bekk virðist að hluta til 

vera byggð á þessum sama tilgangi. Niðurstöðurnar eru þá notaðar til að greina stöðu 

nemenda og stýra upprifjun á síðustu önninni í 10. bekk með því að efna til átaksverkefna 

í þáttum þar sem árangur þykir ekki nógu góður.  

Það verður þó að setja ýmis spurningarmerki við þessa notkun samræmdu prófanna. 

Ef þau eru talin henta sem námsmat í 9. bekk staðfestir það væntanlega að kennslan sé 

miðuð við þessi próf. Það verður einnig að teljast vafasamt að nota samræmd próf til að 

greina námsþarfir nemenda, hvað þá þarfir fyrir sérkennslu, ekki síst ljósi þess sem þeg-

ar hefur verið sagt um hvernig prófin endurspegla Aðalnámskrá grunnskóla og hvers 

konar þekkingu þau mæla helst. Sem greining á stöðu nemenda miða þessi próf ein-

göngu að því greina veikleika og styrkleika nemenda í þeim þáttum sem ætla má að 

komi á næsta samræmda prófi. Þau eru ekki greinandi leiðsagnarmat á veikum og sterk-

um hliðum og námsþörfum nemenda í greininni yfirleitt eða á öðrum sviðum námskrár-

innar en þeim sem samræmda prófið miðast við.  

Það verður einnig að efast um að þeim tíma sem fer í að vinna með gömul sam-

ræmd próf sé vel varið. Í könnun Almars M. Halldórssonar (2007) kemur fram að 60% 

stúlkna skoðuðu eða tóku fjögur eldri próf í íslensku en höfðu samt, samkvæmt könnun-

inni, engan marktækan ávinning af því að vinna með fleiri en þrjú próf. Einnig kemur 

fram að 40% drengja skoðuðu eða tóku fjögur próf eða fleiri enda þótt samkvæmt könn-

uninni fylgdi því enginn marktækur ávinningur fyrir drengi að vinna með eldri próf yfir-

leitt. Það verður því að ætla að tíma þessara nemenda hefði verið betur varið til annars. 

Og jafnvel þótt fjölga megi stigum á samræmdu prófi með því að æfa sig á eldri prófum 

er sú spurning áleitin hvers konar nám liggi þar að baki, hvert sé réttmæti niðurstaðna 
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sem þannig eru fengnar og hversu góður undirbúningur það sé undir frekara nám í fram-

haldsskóla eða í lífsins skóla.  

Í erlendum rannsóknum má víða sjá niðurstöður og gagnrýni af þessu tagi. Linn 

(2000) sýnir til dæmis fram á hvernig meðaltalsárangur í stærðfræði og lestri eykst jafnt 

og þétt þar sem sams konar eða sömu próf eru notuð nokkur ár í röð, hrapar þegar nýtt 

próf er tekið upp en byrjar að hækka aftur við endurtekna notkun. Fleiri rannsakendur 

telja sig sjá svipaða tilhneigingu (Harlen og Deakin Crick, 2003; Shepard, 1991, 2000). Í 

erlendum rannsóknum kemur einnig fram að samræmd próf hafi áhrif á námsmat kennara 

í þá veru að ýta undir próf og annað lokamat og beina orðræðu og hugsunarhætti um 

námsmat innan skólanna að lokamati og mælanlegri frammistöðu. Þessi breyting, jafnvel 

þótt hún sé ekki alltaf augljós á yfirborðinu, skilar sér á endanum til nemenda og hefur 

áhrif á námsmenningu þeirra og viðhorf til náms, námsáhuga og sjálfstraust gagnvart 

prófunum (Assessment reform group, e.d.; Bandura, 1994, 1995; Dweck, 2000, 2006; 

Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 2003). 

8.4.4 Breytingar á virkri námskrá eftir tilkomu samræmdra prófa 

Kennararnir sem kenna náttúrufræði bæði á mið- og unglingastigi lýsa mun meiri 

sveigjanleika í kennsluháttum og meira jafnvægi milli efnisþátta Aðalnámskrá grunn-

skóla á miðstigi en unglingastigi. Vitund þeirra um samræmda prófið í 10. bekk virðist 

hverfandi á miðstigi. Námsefnið sem notað er á miðstigi er einnig öðruvísi og kennarar 

telja það standa nær reynsluheimi nemenda og vera betur tengt sýnilegri náttúru. Við 

upphaf 8. bekkjar verða ákveðin skil, sem meðal annars eru undirstrikuð með því að þá 

er byrjað að nota námsefnið Almenn náttúruvísindi sem liggur til grundvallar prófinu. 

Um leið byrjar áhersla kennara á að „komast yfir“ þetta efni. Þaðan í frá virðist tilvist 

samræmda prófsins setja það mark á virku námskrána sem lýst hefur verið í niður-

stöðum rannsóknarinnar og eykst jafnt og þétt eftir því sem nær dregur prófinu og nær 

hámarki upp úr áramótum í 10. bekk.  

Ætla má að þau einkenni á þeirri virku námskrá í náttúrufræði sem viðmælendur 

rekja beint eða óbeint til prófsins séu að miklu leyti til komin eftir að það kom til sög-

unnar. Þetta er þó ekki einhlítt. Bergur hefur að vísu takmarkaða reynslu af því að kenna 

fyrir daga prófsins en af því sem hann segir má ráða að sú námskrá sem hann fylgir í 

kennslunni ráðist miklu frekar af námsefninu en prófinu. Hann kennir eins og hann 

kennir vegna þess að það samrýmist kennsluhugmyndum hans, kunnáttu og færni en 

ekki endilega af því að prófið kalli á það. Bergur sker sig reyndar nokkuð úr hópi við-
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mælenda að þessu leyti. Allir hinir viðmælendurnir lýsa breytingum í átt til virku nám-

skrárinnar, sem hér hefur verið lýst, eftir að prófið kom til sögunnar. Lýsingar viðmæl-

enda á þessum breytingum eru misjafnar. Þeir sem telja sig hafa verið lengst frá því sem 

þeim finnst prófið nú kalla á telja sig hafa breytt mestu og eru skiljanlega ósáttastir. 

Þeim sem lýsa hugmyndum sem ekki eru eins langt frá veruleika prófanna virðist hafa 

gengið betur að standa á hugmyndum sínum. Samræmda prófið hefur, með öðrum 

orðum, beint virkri námskrá allra kennaranna í einn og sama farveginn. Sá farvegur 

liggur í áttina frá þeirri námsmenningu eða skólahefð sem Shepard (2000) lítur á sem 

framtíðarsýn 21. aldarinnar en í áttina að skólahefð eða námsmenningu sem Shepard 

kennir við arfleifð 20. aldarinnar. 

Íslenskukennslunni á miðstigi í skólunum fjórum skiptir í tvö horn. Í þremur skól-

anna hefur hún nokkurn veginn sömu megineinkenni sem svipar mjög til þeirrar myndar 

sem þegar hefur verið dregin upp af íslenskukennslu á unglingastigi. Í fjórða skólanum 

er hún gerólík; byggð á samfléttun efnisþátta, samþættingu við aðrar námsgreinar og 

þemavinna skipar töluverðan sess.  

Þessi niðurstaða kemur á óvart af ýmsum ástæðum. Fyrst og fremst vegna þess að 

íslenskukennararnir halda því fram að í 6. bekk sé tiltölulega lítil vitund um samræmda 

íslenskuprófið í 7. bekk og að þeir taki mjög lítið tillit til þess við skipulagningu kennslu 

sinnar. Prófið virðist þá ekki vera sá áhrifavaldur sem fellir íslenskukennslu í 6. bekk í 

þennan hefðbundna farveg. Í a.m.k. þremur skólanna lýsa kennararnir því að vísu að 

þeir séu með ýmsum hætti minntir á mikilvægi þess að nemendur standi sig vel á 7. 

bekkjarprófinu en enginn þeirra kannast við að það hafi afgerandi áhrif á kennsluna. Að 

haustinu í 7. bekk kveður reyndar við annan tón því þá er kennslan undirlögð af upp-

rifjun fyrir samræmda prófið. Sú upprifjun þrengir greinilega að inntaki virku námskrár-

innar í öllum skólunum en hefur minni áhrif á tilhögun kennslunnar nema í eina skól-

anum sem víkur frá hefðinni í 6. bekk. Þar fer tilhögun upprifjunarkennslunnar í sama 

farið og annars staðar.  

Það vekur einnig athygli að samkvæmt lýsingum íslenskukennaranna er munurinn á 

kennsluháttum milli miðstigs og unglingastigs miklu minni í íslensku en í náttúrufræði. 

Náttúrufræðikennararnir lýsa miklu meiri sveigjanleika í kennslu og efnisvali á mið-

stiginu í samanburði við unglingastigið. Hér skal ekki gengið mjög langt í að túlka 

þennan mun enda verður að slá þann varnagla að gagnasöfun um íslenskukennsluna á 

miðstiginu var mun ítarlegri en um náttúrufræðina. Náttúrufræðikennararnir voru allir 

þeir sömu á báðum stigum og það sem þeir sögðu um kennslu sína á miðstigi var ein-
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ungis hluti af viðtalinu sem tekið var við þá. Engu að síður vekur þessi munur þá áleitnu 

spurningu hvort hefðin fyrir námsmenningu 20. aldarinnar (Shepard, 2000) sé enn 

sterkari í íslensku en náttúrufræði og um leið hvort enn ríkari hefð fyrir samræmdum 

prófum í íslensku en í náttúrufræði hafi átt þátt í að skapa þennan mun. Önnur, og e.t.v. 

meðvirkandi, skýring gæti verið rótgróin hefð fyrir því sem einn íslenskukennaranna á 

unglingastigi kallar „þétta kennslu“ í íslensku með mikilli áherslu á málfræði. Sú hefð 

endurspeglast til dæmis greinilega í vali íslenskukennaranna á unglingastigi á námsefni, 

ekki síst því námsefni sem mestrar hylli nýtur t.d. í 10. bekk.  

Um þróunina í íslenskukennslu innan unglingastigsins segja íslenskukennararnir 

þar svipaða sögu og náttúrufræðikennararnir. Vitundin um prófið eykst eftir því sem nær 

því dregur. Við það þrengist inntak virku námskrárinnar smátt og smátt og málfræði-

áherslan á kostnað annarra efnisþátta aðalnámskrár verður meira áberandi. Um leið 

þrengir að sveigjanleika þeirra kennara sem standa lengst frá kennslutilhögun fræðara 

og tilraunir þeirra til námsaðlögunar víkja fyrir kröfunni um að „demba öllum inn í 

sama prógrammið“ til að búa þá undir samræmda prófið í 10. bekk. 

8.5 Líðan, námsáhugi og nám nemenda 

Í þessum kafla verður horft á niðurstöður af sjónarhóli nemenda. Í kaflanum eru tengd 

saman nokkur atriði sem varða nám, innri forsendur og námsuppskeru nemenda. Um-

ræðan tengir saman tvo þætti hugtakalíkans rannsóknarinnar; annars vegar það svið 

virku námskrárinnar sem varðar nám og innri forsendur nemenda og hins vegar þætti 

sem varða ávinning nemenda af námi sínu í grunnskólanum. Í kaflanum eru rædd þrjú 

þemu. Fyrst er fjallað um það sem rannsóknargögnin segja um streitu og kvíða sem 

samræmd próf valda nemendum. Þar er ekki einungis átt við hin lögboðnu próf heldur 

einnig notkun eldri samræmdra prófa. Þá eru ræddar niðurstöður sem varða námsáhuga 

nemenda og loks eru dregnar saman helstu vísbendingar rannsóknarinnar um hvers 

konar þekking og færni það er sem nemendur bera úr býtum. 

8.5.1 Líðan nemenda 

Í niðurstöðunum kemur fram að allir viðmælendur: kennarar, skólastjórar og nemendur 

kannast við að tilhugsun nemenda um prófin valdi kvíða og streitu hjá einhverjum hluta 

þeirra, bæði á mið- og unglingastigi. Enginn treystir sér þó til að giska á hversu margir 

nemendur eiga í hlut og líðan þeirra að þessu leyti hefur ekki verið könnuð í skólunum 

fjórum, til dæmis í sjálfsmati þeirra. Þetta hefur einnig lítið verið rannsakað hér á landi 



 

 275 

en kemur heim við niðurstöður rannsóknar Ingu Þóru Geirlaugsdóttur (2007) á reynslu 

nemenda í námsvanda og foreldra þeirra af samræmdum prófum. Þegar nemendur eru 

spurðir út úr um líðan sína í aðdraganda prófanna koma fram fleiri hliðar sem hvorki 

kennurum eða skólastjórum virðast vera ljósar, að minnsta kosti nefnir þær enginn þegar 

spurt er í viðtölunum. Þetta eru áhrif víðtækrar notkunar eldri samræmdra próf á nem-

endur og áhrif þess sem margir nemendur skynja sem endurteknar áminningar og brýn-

ingar kennara um að leggja að sér við undirbúninginn og hversu mikilvægt sé að fá góða 

útkomu. Þegar samræmd próf í fullri lengd hafa verið notuð sem annarpróf, t.d. á mið-

önn í 10. bekk, tala nemendur fullum fetum um að þeir hafi fallið á þeim eða staðist þau 

og það fer ekki milli mála að þeir líta á þetta sem forspá um gengi sitt á raunverulegu 

prófunum. Varla þarf að fjölyrða hvaða áhrif þetta hefur á slaka nemendur með lítið 

sjálfstraust gagnvart náminu. Af orðum nokkurra slíkra nemenda í viðtölunum mátti 

skilja að með niðurstöðu þessara prófa hefðu þeir fengið lokastaðfestingu skólans á því 

að orrustan við prófin væri töpuð. Það er umhugsunarefni hversu lítið kennarar og 

stjórnendur virðast átta sig á þessu eða hversu lítill gaumur því er gefinn í skólunum, 

hver sem ástæðan er fyrir því að þeir nemendur sem síst skyldi skuli settir í þessa stöðu. 

Hér verður að taka fram að í einum skólanna sem heimsóttur var vann námsráðgjafi 

markvisst forvarnar- og hjálparstarf vegna prófkvíða en um leið var þetta sá skólinn þar 

sem umgjörð æfingaprófanna var hvað formlegust og sýnileiki prófanna í kennslu- og 

námsmenningu hvað mestur.  

Framangreindar niðurstöður koma ágætlega heim og saman við rannsóknir og 

gagnrýni ýmissa menntunarfræðinga á þessum fleti samræmdra prófa (Black og Wiliam, 

1998, 2006; Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 2003). Black og Wiliam (1998) 

setja einnig fram gagnlega flokkun á því hvernig mismunandi nemendur bregðast við 

námsmati af því tagi sem fyrst og fremst dregur fram gjána milli þess sem nemendur 

ráða við og þess sem skólinn væntir af þeim án þess að hjálpa þeim að byggja brýr yfir 

gilið. Dweck (2000) ræðir enn fremur um lært hjálparleysi fólks sem svo oft hefur beðið 

ósigur fyrir kröfum sem til þess eru gerðar að það er farið að trúa sjálft á eigin vangetu 

og hætt að reyna. Loks má nefna að eitt af því sem ákvarðar sértækt sjálfstraust er fyrri 

reynsla fólks af sambærilegum viðfangsefnum; jákvæð reynsla styrkir sjálfstraust 

meðan neikvæð reynsla veikir það (Bandura, 1994, 1995).  

Endurteknar tilvísanir kennara til mikilvægis samræmdu prófanna og þess að búa 

sig vel undir þau eru einnig tvíeggjað sverð enda þótt áhrif þeirra séu sennilega ekki jafn 

djúpstæð og áhrif æfingaprófanna. Sumum nemendum finnst reyndar ágætt að hafa 
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þessa hvatningu og með tilvísun til flokkunar Black og Wiliam (1998) má ætla að það 

séu nemendur sem hafa nægilega sterkt sjálfstraust til að telja sér mögulegt að standa 

undir slíkum væntingum. Nokkrir nemendur eru fyrst og fremst pirraðir út í það sem 

þeim finnst vera „svolítið … þreytt“ umræða um prófin eða „of oft kveðin vísa“ og 

finnst hálf hallærislegt að láta svona. Þá eru ótaldir nemendurnir sem finnst þetta 

beinlínis ógnandi. Ef marka má Black og Wiliam eru það nemendurnir sem sjá ekki 

fram á að geta staðið undir væntingunum; skynja hverja nýja tilvísun til þess sem er í 

húfi sem nýja áminningu um að þeir standi ekki undir kröfum skólans eða væntingum 

foreldra sinna. Þessir nemendur leggja oft árar í bát, annað hvort með því að afskrifa 

möguleika sína til að ná markmiðum skólans eða með því að afneita gjánni milli krafna 

skólans og eigin frammistöðu (Black og Wiliam, 1998; Stiggins, 1999, 2004). Hvort 

tveggja er ávísun á vandræði. Sú tilfinning nemenda að þeir bregðist væntingum 

foreldra sinna og skólans með því að ná ekki árangri á hagsmunatengdum prófum er 

einnig þekkt úr rannsókn Gardner og Cowan (2005) á svokölluðum „11-plús“ prófum á 

Norður Írlandi, sem eru fyrst og fremst samkeppnispróf um inngöngu í tiltekna gerð af 

framhaldsskólum. 

Streita kennara í aðdragana samræmdra prófa er einnig þekkt í rannsóknum 

(Abrams, 2004; Noble og Smith, 1994; Wright, 2002). Í viðtölunum við nemendur kom 

fram að þeir voru naskir á þetta og nokkrir höfðu á orði að kennarar sem þeir nafn-

greindu væru stressaðri en þeir sjálfir. Einn skólastjóranna segir þetta sama og einn af 

íslenskukennurunum í 6. bekk hefur orð á streitu samkennara sinna á unglingastiginu. 

Samkvæmt rannsókn Harlen og Deakin Crick (2003) er vel þekkt að nemendur séu 

næmir á óbein skilaboð kennara sinna, sem meðal annars felast í hvatningum til dáða og 

æfingum með eldri próf, um að það sem skipti máli í skólanum sé frammistaða sem 

nægir til að standast próf hvað sem líður því námi sem að baki liggur. Með þessu má 

ætla að skólinn geti átt sinn þátt í að temja nemendum frammistöðusinnað frekar en 

þroskasinnað hugarfar (Dweck, 2000, 2006) og vinnubrögð yfirborðsnáms á kostnað 

djúpnáms (Entwistle, 2000, 2001). 

8.5.2 Námsáhugi 

Þegar nemendur eru spurðir út í áhuga sinn á viðfangsefnum náttúrufræði eða íslensku 

og beðnir að rifja upp það sem þeim hefur fundist skemmtilegast að gera tengist það 

yfirleitt verklegum viðfangsefnum í náttúrufræði og lestri sagna eða áhorfi á bíómyndir í 

íslensku. Um áhuga nemenda á bókmenntum skiptir þó algerlega í tvö horn. Það eru 
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einkum nemendur í fámennasta skólanum í dreifbýli sem lýsa áhuga á sögunum sem 

þeir hafa verið að lesa, bæði Gísla sögu og Grettlu. Þeim finnst þessar sögur frábærar. Í 

tveimur hinna skólanna er lestur Gísla sögu hins vegar andlaus barningur sem bæði 

nemendur og kennarar kvarta sárlega undan. Þessi ólíku sjónarmið nemenda er ekki 

einfalt að skýra. Kennari nemendanna sem betur gengur hefur þó augljóslega mikinn 

áhuga á bókmenntum og bókmenntakennslu og segist helst vildi kenna bókmenntir alla 

daga. Hún hefur einnig greinilegt sjálfstraust gagnvart bókmenntakennslunni og lýsir 

fjölbreyttari umfjöllun um bókmenntir en aðrir viðmælendur; leggur meðal annars 

áherslu á að nemendur fái að lesa bækur að eigin vali sér til ánægju án þess að vera 

krafðir um verkefnaskil. Lestur fornsagna er krefjandi viðfangsefni fyrir nemendur í 9. 

og 10. bekk. Þess vegna skiptir meginmáli að nemendur hafi fengið jákvæða reynslu af 

bókmenntalestri og hafi á honum áhuga sem fær þá til að ganga til verka af eljusemi 

þeirra sem búa yfir þroskamiðuðu hugarfari og sjálfstrausti á þessu sviði (Bandura, 

1994, 1995; Dweck, 2000, 2006; Harlen, 2006).  

Í einum hinna skólanna gefa nemendur úr tveimur 9. bekkjum óvænt svör um hvað 

sé helst áhugavert í íslensku. Það reynist vera æfingabókin Sagnorð sem inniheldur fyrst 

og fremst eyðufyllingaverkefni; dæmigerðar hömrunaræfingar, sem nemendur vinna 

einir, hver á sínum hraða. Þessir nemendur eru fljótir til svars um ástæðuna: Þeir fá að 

vinna frjálst í þessu efni og verkefnin eru svo auðveld. Þarna birtist harla dæmigerð af-

staða nemenda sem búið er að ala upp í frammistöðumiðuðu hugarfari (Dweck, 2000, 

2006) og þykir þægilegast að vinna verkefni sem gera litlar vitrænar kröfur og hægt er 

að ná talsverðum afköstum í. Það er heldur ekki mjög áhættusamt að gera villur í þess-

um verkefnum því ýmist fer kennarinn yfir þau uppi við töflu eða nemendur fá lausna-

blöð og fara yfir sjálfir.  

Þegar frá eru talin framangreind dæmi virðast fá viðfangsefni í virkri námskrá í 

náttúrufræði og íslensku vekja áhuga nemenda. Af niðurstöðum breskra rannsókna má 

hins vegar draga þær ályktanir að ýmislegt í námsumhverfi nemenda sé fallið til hins 

gagnstæða (Black og Wiliam, 1998, 2001, 2006; Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 

2003). Eitt af því er hve lokamat, ekki síst skrifleg próf, er áberandi þáttur í námsum-

hverfi bæði á mið- og unglingastigi. Samkvæmt niðurstöðum Harlen og Deakin Crick 

(sömu rit) hafa skrifleg próf neikvæð áhrif á flesta þá þætti sem stuðla að námsáhuga og 

óheppilegust áhrif á þá nemendur sem eiga undir högg að sækja í námi. Black og Wili-

am (1998, 2001) leggja einnig áherslu á að með skipulögðu leiðsagnarmati, þar sem 
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gengið er út frá að allir geti náð árangri, sé hægt að styrkja námsvitund (e. metacogni-

tion) allra nemenda, sjálfstraust og námsárangur. 

Það eru enn fremur margar vísbendingar, bæði frá nemendum og kennurum, um að 

námsmenning á unglingastigi einkennist af yfirborðskenndri yfirferð kennslubóka, 

miðlun einfaldrar þekkingar (Anderson o.fl., 2001) og áherslu á frammistöðu, sem 

mælist í einkunnum, fremur en nám. Námsmat er notað sem „pressa“ á nemendur og 

umbun þeirra fólgin í einkunnum fremur en viðurkenningu á því að hafa lagt sig fram. 

Einkunnir skipta meira máli en námið. Það ýtir undir yfirborðsnám (Entwistle, 2000, 

2001) og áherslu á frammistöðu og einföld verkefni sem fela í sér lágmarksáhættu á 

mistökum sem gætu grafið undan möguleikanum á frekari umbun í formi einkunnar 

(Dweck, 2000, 2006; Kohn, 1999; Shepard, 2000). Ytri umbun er hins vegar skamm-

góður hvati til náms eða annarrar hegðunar ef ekki er til staðar sú innri áhugahvöt sem 

fylgir því að hafa sjálfstraust og þroskasinnað hugarfar sem gerir nemendum kleift að 

njóta þess að takast á við krefjandi verkefni og ná árangri án þess að eiga á hættu að 

mistök varði umbunarmissi (Bandura, 1994, 1995; Dweck, 2000, 2006; Harlen, 2006).  

Nemendur á unglingastigi hafa lítið um nám sitt að segja. Hafsteinn Karlsson 

(2007) telur áhrifaleysi nemenda eitt af því sem einkennir íslenska kennsluhefð. Valdið 

yfir náminu, markmiðum þess og skipulagi (e. locus of control) er fjarlægt og utan seil-

ingar kennara, hvað þá nemenda, en þetta er eitt af því sem hefur óheppileg áhrif á 

námsáhuga (Harlen, 2006). Í virkri námskrá fer lítið fyrir þeim sveigjanleika sem Aðal-

námskrá grunnskóla 1999 gefur kennurum til að skipuleggja nám og nemendum til að 

hafa áhrif á það. Kennarar meta það svo að ef út af er brugðið dragi það úr möguleikum 

nemenda til að ná tilskildum árangri á samræmdum prófum. Innan þessara marka er fátt 

sem kennarar telja sér kleift að gera til að laga kennsluna að mismunandi eiginleikum 

nemenda (McCarthy og McCarthy, 2006; Tomlinson, 2003; Tomlinson og Eidson, 2003) 

eða byggja nauðsynlegar stoðir undir nám nemenda (Good og Brophy, 2003). Námsmat 

er að miklu leyti lokamat en ekki leiðsagnarmat sem byggir á eflandi samræðu við 

nemendur (Freire, 1996; Ólafur J. Proppé, 1983) og kennir þeim að þekkja sjálfa sig 

sem námsmenn (Anderson o.fl., 2001; McGregor, 2007) eða stuðlar að sjálfshvetjandi 

námsvirkni (Jórunn Elídóttir, 2002b). Yfirferð námsefnis er á meðalhraða þar sem 

öflugustu nemendurnir fá hugsanlega ekki „nóga næringu“ og þeir sem missa af lestinni 

eiga litla möguleika á að ná henni aftur.  
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8.5.3 Námsávinningur nemenda 

Hver er þá námsávinningur nemenda? Hvað bera þeir úr býtum að loknu grunnskólaprófi? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að í náttúrufræði hafi þeir vissulega hlotið það 

sem Aðalnámskrá grunnskóla 1999 kallar „breiðan þekkingargrunn“ og náð valdi á 

mikilvægum hugtökum innan undirgreina náttúrufræðinnar (Menntamálaráðuneytið, 

1999c, bls. 15). Þeir hafa líka lært ýmislegt um þátt náttúruvísinda í menningu þjóða og 

hvernig þekking á náttúruvísindum hefur þróast í gegnum aldirnar. Þetta er mikilvæg 

þekking sem ekki ber að vanmeta. Hins vegar veldur áhyggjum að í virkri námskrá í 

náttúrufræði á unglingastigi virðist vera víkjandi áhersla á viðfangsefni sem tengjast 

lífssýn og ábyrgð á eigin heilbrigði, ábyrgð innan samfélagsins, vistfræði og ábyrgri 

umgengni við náttúru og auðlindir. Annað umhugsunarefni er víkjandi áhersla á verklega 

þætti kennslunnar og um leið á vinnubrögð og færni á sviði vísindalegra vinnubragða. 

Í íslensku ættu nemendur að uppskera staðgóða þekkingu á málfræði og stafsetn-

ingu, miðað við tímann sem varið er til þessarar kennslu. Þó er ekki öruggt að svo sé, 

miðað við lýsingar kennara á hversu illa þessi kunnátta tolli í nemendum. Bókmenntir 

skipa enn fremur umtalsverðan sess í námi þeirra og þeir æfa sig töluvert í ritun og 

hlustun. Ítrekaðar staðhæfingar íslenskukennara um lítinn lesskilning og jafnvel þverr-

andi máltilfinningu eru áhyggjuefni. Ef þetta er rétt, sem ekki verður fullyrt út frá þess-

ari rannsókn, þýðir það að uppskera nemenda á þessum mikilvægu sviðum tungumálsins 

sé ekki sú sem eðlilegt er að gera kröfu um. Það nærir þessar áhyggjur að ekki er hægt 

að sjá að við þessu sé brugðist í skólunum þar sem rannsóknin fór fram og það er um-

hugsunarefni hve lítil merki sjást um nokkrar mikilvægar forsendur málþroska og 

góðrar málnotkunar, einkum þjálfun í hlustun og áhorfi, töluðu máli og framsögn. Þrátt 

fyrir talsverðan bókmenntalestur er hvorki hægt að ráða af viðtölum né vettvangs-

athugunum að nemendur séu þjálfaðir í læsi á mismunandi efni og gögn, þjálfaðir í að 

beita mismunandi lestrarlagi og kenndar aðferðir við lesskilning sem nýtast þeim til að 

takast á við erfiða texta. Erfiðleika við lestur og lesskilning ber einnig ítrekað á góma í 

viðtölum við kennara og nemendur um náttúrufræði án þess að þar sé heldur brugðist 

við. Svipað má segja um ritun. Þrátt fyrir að nemendur skrifi töluvert eru fá merki um að 

þeim séu beinlínis kenndar aðferðir við ritun eða þeir þjálfaðir í að rita texta fyrir mis-

munandi viðtakendur í breytilegum tilgangi.  

Af orðum sumra íslenskukennaranna má ráða að nám nemenda sé í nokkurs konar 

vítahring. Slakur málþroski og málskilningur kemur ekki einungis fram í lestri og ritun 

heldur einnig í möguleikum nemenda til að ráða við málfræði- og stafsetningarnámið. 
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Þar af leiðandi fer meiri tími í að kenna nemendum það sem þeir eru taldir þurfa fyrir 

samræmda prófið og að sama skapi gefst minni tími til að fást við skapandi viðfangsefni 

á öðrum sviðum tungumálsins. Niðurstöður Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2007) renna að 

vissu leyti stoðum undir þessar ályktanir og undirstrika nauðsyn þess að rannsaka þenn-

an þátt í íslenskukennslu nánar.  

Auk þess sem val á efnisþáttum virku námskrárinnar, bæði í náttúrufræði og 

íslensku, virðist þrengja hana meira en efni standa til verður einnig að skoða þau við-

fangsefni sem fengist er við innan þessara efnisþátta. Því miður bendir ýmislegt í þessari 

rannsókn til að þau viðfangsefni séu á þrengra sviði en æskilegt getur talist. Mest ber á 

tiltölulega einfaldri þekkingu staðreynda og skilningi sem krefst einfaldrar hugarstarf-

semi (Anderson o.fl., 2001). Að sama skapi eru lítil merki um námskrá byggða á rök-

hugsun, hugsmíðum, ígrundun og djúpnámi (Entwistle, 2001; Good og Brophy, 2003; 

McGregor, 2007; Resnick og Resnick, 1992)  

Að lokum verður að nefna vísbendingar um litla einstaklingamiðun þar sem sterkir 

nemendur fá litla næringu í samræmi við getu og þroska en hluti nemenda missir af 

lestinni í náminu, til dæmis með því að segja sig frá samræmdu prófi í náttúrufræði, án 

þess að við því sé brugðist með námi við hæfi sem byggist á menntun án aðgreiningar. 

8.6 Samantekt 

Samband samræmdra prófa við skólastarf er að mörgu leyti þverstæðukennt. Kennarar 

telja sjálfir að litið sé á niðurstöður prófanna sem dóm um faglega hæfni þeirra og gæði 

skólastarfs almennt. Slíkar ályktanir verður þó að skoða í ljósi þess að árangur nemenda 

ræðst að einhverju leyti af þáttum sem eru utan áhrifasviðs einstakra kennara og jafnvel 

skóla. Einnig verður að skoða þær í ljósi þess að ýmislegt bendir til að prófin endur-

spegli ekki efnisþætti Aðalnámskrár grunnskóla sem skyldi. Það skapar hættu á að 

dregnar séu ályktanir af niðurstöðum prófanna sem ekki eru nægilega réttmætar, til 

dæmis að ályktað sé út frá þeim um kunnáttu nemenda í greinum sem ekki er prófað í 

eða almennt um gæði kennslu eða skilvirkni skóla.  

Þrátt fyrir þetta leiðir hollusta kennara við nemendur sína og mikilvægi þess að þeir 

nái árangri á prófunum til þess að kennarar laga virka námskrá sína að því sem þeir telja 

að prófin kalli á þótt með því gangi þeir á svig við eigin kennsluhugmyndir og ákvæði 

aðalnámskrár. Í umræðunum eru leidd rök að því að þetta sveigi starfshætti kennara í átt 

að kennsluhefð sem einkennist af ósjálfstæðri fagmennsku, kennarastýrðri miðlun og 

einkunnamiðuðu lokamati. 
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Eins og er virðast samræmd próf á Íslandi fyrst og fremst þjóna tilgangi hagsmuna-

tengdrar stjórnsýsluábyrgðar. Kennarar og skólar eru gerðir ábyrgir fyrir meðaltals-

árangri nemenda án þess þó að kallað sé eftir vísbendingum um gæði kennslu og náms. 

Ábyrgðarskylda skóla og kennara er þó fremur óljós og nemendur eru látnir bera hallann 

af því er kennsla skilar ekki árangri. Margar erlendar rannsóknir benda til að hagsmuna-

tengd stjórnsýsluábyrgð af þessu tagi sé ekki skilvirk leið til umbóta í skólakerfinu. 

Rannsóknir síðustu tveggja til þriggja áratuga á skólaþróun hafa fært fræðimönnum á 

því sviði heim sanninn um hversu erfitt er fyrir stjórnvöld að ætla að „fjarstýra“ umbóta-

starfi með miðstýrðri stefnumótun og einhliða ákvörðunum sem kennurum er ætlað að 

framfylgja. Með því er litið fram hjá þekkingu, skuldbindingu og fagmennsku þeirra 

sem slíkar breytingar velta á – kennara sjálfra. Sem valkost leggja menntunarfræðingar 

til kerfi alhliða, faglegrar ábyrgðarskyldu, sem nær til kennara, skóla og stjórnvalda, þar 

sem viðmið um gæði kennslu og árangur fyrir alla nemendur eru sett ofar viðmiðum um 

mælanlegan meðaltalsárangur nemenda.  

Í þessari rannsókn sést fátt sem bendir til að samræmd próf í 10. bekk séu nýtt til 

umbóta í þágu nemenda og skólastarfs. Ekki er heldur ljóst hvernig framfaratölur eru 

notaðar en það væri út af fyrir sig áhugavert rannsóknarefni. Hins vegar staðfestir rann-

sóknin takmarkað leiðsagnargildi 7. bekkjarprófsins í skólunum fjórum. Niðurstöður 7. 

bekkjarprófsins í íslensku eru að vísu notaðar að einhverju marki í 7. bekk eftir að 

prófin koma en nánast ekkert eftir það. Notkun þeirra virðist enn fremur vera bundin við 

átaksverkefni fyrir heila bekki eða árganga, til dæmis í lestri, fremur en að þau séu not-

uð til að skipuleggja nám einstakra nemenda. Rannsóknin bendir einnig til „leiðsagnar-

gildis“ prófanna með öfugum formerkjum fyrir hluta nemenda þar sem þau brjóta niður 

sjálfstraust þeirra gagnvart náminu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda ekki sérstaklega til þess að samræmda prófið í 

náttúrufræði hafi, eitt og sér, styrkt stöðu þeirrar námsgreinar í skólunum fjórum, þrátt 

fyrir yfirlýsingar um slíkt. Prófið er hluti af breyttu námsumhverfi í greininni sem skap-

ast hefur með nýrri námskrá, nýju námsefni og aukinni umræðu um greinina í kjölfar 

slakrar útkomu íslenskra unglinga í TIMSS könnun um aldamótin. Ýmislegt í niður-

stöðunum vekur aftur á móti efasemdir um gagnsemi prófsins fyrir greinina, til dæmis 

staðhæfingar margra kennara um að virka námskráin í greininni hafi þrengst. Enn frem-

ur er stór hópur nemenda í skólunum sem rannsóknin náði til, allt upp í 50% árgangs, 

sem fer ekki í samræmda prófið í náttúrufræði. Margar vísbendingar eru um það í niður-

stöðum rannsóknarinnar að náttúrufræðikennslan henti þessum hópi illa og sé síst til 
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þess fallin að vekja áhuga hans og virkja hann í námi. Efnislegt námsumhverfi í náttúru-

fræði sem sést í rannsókninni virðist fábreytt og í flestum skólunum fer svo til öll nátt-

úrufræðikennslan fram í almennum stofum án nokkurs búnaðar til verklegrar kennslu.  

Í þessari rannsókn er ekki tekin afstaða til þess hvort áhyggjur íslenskukennara á 

unglingastigi af minnkandi málþroska, lesskilningi og jafnvel ritunarfærni nemenda eigi 

við rök að styðjast. Hins vegar veldur það áhyggjum að í rannsókninni sjást þess fá 

merki að við þessum áhyggjum sé brugðist. Í umræðum er jafnvel dregin sú ályktun að 

íslenskukennsla á unglingastigi sé í nokkurs konar vítahring; undirbúningur fyrir sam-

ræmda prófið taki meiri og meiri tíma sem dreginn er af öðrum þáttum sem gætu eflt al-

hliða málþroska nemenda og auðveldað þeim íslenskunámið í heild. 

Kennslutilhögun kennaranna í rannsókninni tekur mið af því að þeir telja sig þurfa 

að komast yfir mikið efni á knöppum tíma. Þeir bregðast við þessu með því að þrengja 

inntak virku námskrárinnar, að því er virðist á forsendum samræmdu prófanna, og með 

kennslutilhögun sem einkennist af kennarastýrðri miðlun námsefnis sem gerir þeim 

kleift að koma til skila miklu efni á knöppum tíma. Innan þess kennsluskipulags er ekki 

mikið svigrúm fyrir námsaðlögun enda byggist það á því að nemendur séu því sem næst 

allir að fást við sömu viðfangsefnin á sama tíma og sama hraða. Best gengur námsað-

lögun hjá nokkrum íslenskukennurum sem reyna að gefa nemendum kost á að kafa mis-

djúpt í efni innan sama ramma og þar sem nemendur vinna samkvæmt áætlun kennara. 

Þetta skipulag víkur þó fyrir kennslutilhögun í anda fræðara þegar líður að prófum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til að álykta að niðurstöður erlendra rann-

sókna um að samræmd próf ali af sér prófa- og einkunnamiðað námsmat á vegum skóla 

eigi við hér á landi. Athygli vekur að símat skólanna er að mestu leyti lokamat og eins 

verður að staldra við víðtæka notkun eldri samræmdra prófa sem námsmats allt frá vori í 

9. bekk. Sérstaka athygli vekur notkun samræmdra prófa sem nokkur konar stöðumats. Í 

ljósi þess að kennarar telja prófin ekki endurspegla Aðalnámskrá grunnskóla verður að 

setja mjög ákveðið spurningamerki við að þau skuli þrátt fyrir það vera notuð til að 

meta námsþarfir nemenda.  

Loks er óhjákvæmilegt að setja ákveðna fyrirvara til varnar samræmdum prófum. 

Þrátt fyrir vísbendingar um að þau setji greinanlegt mark á virku námskrána í náttúru-

fræði og íslensku, einkum á unglingastigi, eru þau áreiðanlega ekki það eina sem mótar 

hana. Þeir efnisþættir námskránna sem mestan svip setja á virku námskrána eru þeir sem 

er auðveldast að kenna og gera minnstar kröfur til kennslufræðilegrar fagþekkingar 

kennara. Nokkrir viðmælendur gefa í skyn að þeim finnist erfitt að skipuleggja kennslu í 
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þeim efnisþáttum sem eru víkjandi og telja sig jafnvel skorta forsendur til þess. Enn 

fremur virðist vera sterk hefð, einkum á unglingastigi, fyrir kennslutilhögun eins og 

þeirri sem mest er áberandi í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þessi sterka hefð gæti ýtt 

undir að kennarar oftúlki áhrif prófanna og láta þau stýra kennslu sinni umfram það sem 

þau þyrftu að gera og láti sér sjást yfir að öflug, einstaklingsmiðuð og framsækin 

kennsla sem miðar að virkni og djúpum skilningi sé í raun og veru skilvirkari undir-

búningur undir prófin en hin einhæfa tilhögun hefðarinnar (Schmoker, 1999). Að svo 

miklu leyti sem þetta er raunin hafa þá prófin áhrif á kennsluhugmyndir kennara og þá 

orðræðu og hefðir sem stýra gerðum þeirra í kennslunni fremur en bein, milliliðalaus 

áhrif á kennsluna sjálfa. 

Hitt er svo annað mál, sem ekki er reynt að skýra til fulls hér, hvernig þessar hefðir 

hafa orðið til og hversu mikinn þátt áratuga hefð fyrir samræmdu ytra námsmati í ís-

lenskum skólum hefur átt í að móta hana. Það verður einnig að segja að meðan sam-

ræmd próf og hagsmunatengd stjórnsýsluábyrgð eru jafn áberandi í námsumhverfi á 

unglingastigi og raun ber vitni er hætt við að breytingar á þessari hefð geti átt erfitt 

uppdráttar.  

Í þessari rannsókn er ekki gerð tilraun til að tengja mælanlegan árangur nemenda, 

hvorki á samræmdum prófum né skólaprófum, við starfshætti þeirra kennara sem þátt 

tóku í rannsókninni. Þess í stað er farin sú leið að horfa á árangur nemenda frá víðu 

sjónarhorni sem alhliða ávinning menntunar sem skólum ber að stuðla að. Því miður eru 

vísbendingar um það í niðurstöðum rannsóknarinnar að þessi ávinningur nemenda sé 

ekki eins mikill og hann ætti að vera og verði undir í samkeppninni við að læra það sem 

hægt er að prófa. Það eru til dæmis vísbendingar um að námið veki ekki áhuga nemenda 

og þeir læri fyrst og fremst af því að þeir þurfa þess til að fá einkunnir en ekki af því að 

námið í sjálfu sér hafi eitthvert gildi fyrir þá. Það eru einnig býsna skýr merki um náms-

menningu þar sem mæld frammistaða í formi einkunna er metin meira en nám og við-

leitni og markið ekki sett hærra en að standast lágmarkskröfur. Þá eru einnig merki um 

að nemendur forðist krefjandi og skapandi verkefni en sæki í verkefni sem ekki gera til 

þeirra miklar vitrænar kröfur og gera þeim kleift að afkasta miklu á auðveldan hátt. Það 

eru enn fremur vísbendingar um að sú þekking og færni sem nemendur bera úr býtum sé 

sú sem hægt er að prófa fremur en sú sem er mikilvægast að hafa sem veganesti út í 

lífið.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja gagnrýnar spurningar um gagnsemi sam-

ræmdra prófa í núverandi mynd. Margt bendir til að þau setji einhvers konar mark á 



 

 284 

virka námskrá í náttúrufræði og íslensku á unglingastigi grunnskóla og eigi þátt í að 

breikka bilið milli hennar og áformuðu námskrárinnar. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra 

rannsókna og ályktana fræðimanna sem vitnað er til í fræðilegum grunni rannsóknar-

innar bendir til hins sama. Hins vegar er mikilvægt að setja þann fyrirvara að það er 

erfitt að greina samræmdu prófin frá öðrum áhrifaþáttum sem setja mark sitt á virku 

námskrána. Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á lýsingum og frásögnum kenn-

ara, nemenda og skólastjóra í skólunum fjórum og því sem sást í vettvangsheimsóknum 

í þá. Út frá þessum gögnum hef ég lýst kennsluhugmyndum kennara í náttúrufræði og 

íslensku, virkri námskrá og námi nemenda í greinunum eins og það kom mér fyrir 

sjónir, dregið af því ályktanir og stutt þær fræðilegum rökum.  
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9.  AÐ LOKUM  

Í lokakafla eru þræðir þessarar ritgerðar dregnir saman og umræðan leidd til lykta með 

umfjöllun um þrjú þemu: Fyrst er litið yfir farinn veg og vikið að ýmsu sem skiptir máli 

fyrir þróun rannsóknarinnar og þeirrar ritsmíðar sem hér er lögð fram. Í öðru lagi er rætt 

um framlag þessarar rannsóknar til fræðasviðsins sem hún tilheyrir. Þeirri umræðu er skipt 

í tvennt. Fyrst er rætt um hugtakalíkan rannsóknarinnar. Þar er fléttað saman fræðilegri 

umræðu um líkanið og mati á hvernig það nýttist sem fræðilegur rammi rannsóknarinnar 

og sem farvegur fyrir greiningu rannsóknargagna. Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar 

skoðaðar og reynt að leggja mat á framlag þeirra til fræðasviðs rannsóknarinnar. Ekki er 

hægt að skiljast við viðfangsefni og niðurstöður þessarar rannsóknar án þess að ræða 

framtíð samræmdra prófa sem og ýmsar spurningar sem ekki verður svarað nema með 

áframhaldandi rannsóknum. Þetta er gert í lokakafla ritgerðarinnar.  

9.1 Yfirlit um rannsóknina 

Rannsókn, ekki síst eigindlegri, má að ýmsu leyti líkja við ferðalag. Í upphafi er það 

kannski mest í ætt við leit hirðingjans að beit fyrir búsmala sinn. Ef vel á að fara verður 

þetta ferðalag samt fyrr en seinna að verða að skipulögðum leiðangri þar sem könnuð 

eru ónumin lönd með skýr markmið, ítarlega áætlun og vandaðan undirbúning að leiðar-

ljósi. Áætlun má samt ekki verða að spennitreyju, hún verður að vera nægilega sveigjan-

leg til þess að hægt sé að breyta henni þegar þörf krefur enda þótt slíkar breytingar verði 

að vera vel rökstuddar og einungis gerðar að vel athuguðu máli.  

Þetta á að ýmsu leyti við þann leiðangur sem hér er að ljúka. Leitin að beitilöndunum 

stóð þó fremur stutt því hugmyndin að verkefninu hafði haft alllangan aðdraganda. Ég fór 

því fljótt að efna í áætlun sem var orðin nokkurn veginn fullmótuð á fyrstu mánuðum árs-

ins 2005 þótt endanleg skil hennar og samþykki drægjust fram á vor. Ýmislegt breyttist 

frá þessari áætlun. Ég glímdi til dæmis lengi við orðið „áhrif“ (samræmdra prófa) í vinnu-

heiti rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Fljótlega var fundið að þessu orði. Það 

þótti afgerandi og gildishlaðið og vísa til þess að einhliða áhrif samræmdra prófa á skóla-

starf væru fyrirfram gefin. Niðurstaðan varð sú sem kemur fram í rannsóknarspurningum 

og fylgt er að mestu í texta ritgerðarinnar: að prófin setji mark á hugmyndir kennara 

kennslu og nám. Erlendis eru rannsakendur að vísu alls ófeimnir við að nota orðin 
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„effects“ og „impact“ í þessu samhengi en ég vænti þess að þessi niðurstaða hafi orðið 

verkinu til góðs. Tilgáta mín frá upphafi var sú að prófin séu ekki, frekar en annað náms-

mat, hlutlaust mælitæki sem hægt sé að beita án þess að þau hafi áhrif á viðfang mæling-

anna. Um leið og slík tilgáta er sett fram verður að halda því til haga að „áhrif“ sam-

ræmdra prófa eru ekki endilega neikvæð. Margir talsmenn prófanna byggja jákvæða af-

stöðu til þeirra einmitt á þeim forsendum að þau styrki skólastarf og að niðurstöður þeirra 

megi nota sem uppbyggilega leiðsögn í námi (Sigurgrímur Skúlason, e.d.-b). 

Gagnrýnendur prófanna sjá aftur á móti fyrir sér að þau sveigi skólastarf af leið með ein-

hverjum hætti eða leiði til þess að uppskera nemenda af námi verði önnur en að er stefnt.  

Í upphaflegri rannsóknaráætlun gerði ég ráð fyrir að einn hluti rannsóknarinnar yrði 

greining á samræmdu prófunum í náttúrufræði og íslensku frá ákveðnu tímabili, t.d. frá 

2002 þegar samræmda prófið í náttúrufræði var tekið upp. Þessi greining hefði tekið til 

tveggja þátta: Annars vegar hvers konar þekkingu prófin mældu aðallega, t.d. miðað við 

námskrárlíkan Bloom og samstarfsmanna hans (1956) (sjá einnig Anderson o.fl., 2001) 

og hins vegar hvernig prófin endurspegluðu efnisþætti Aðalnámskrár grunnskóla 1999. 

Hvort tveggja hefði vafalaust styrkt rannsóknina, ekki síst síðara atriðið, en frá þessu 

var horfið að mestu í ljósi umfangs verkefnisins. Þó er gerð grein fyrir vægi efnisþátta á 

samræmdu prófunum í 10. bekk sem lesa má um í skýrslum Námsmatsstofnunar. Enn 

fremur voru kennararnir, sem rætt var við, spurðir ítarlega út í samhengi samræmdu 

prófanna og aðalnámskrárinnar með hliðsjón af texta námskránna um lokamarkmið og 

inntaksþætti greinanna (kafli 6.4.1).  

Þegar ég lagði upp í þennan leiðangur var mér margt hulið um samband samræmdra 

prófa við kennslu og nám. Fljótlega varð mér ljóst að ekki gæti verið um að ræða beint 

og milliliðalaust samband prófanna við það sem gerist í skólum heldur væri lykilinn að 

því að skilja þetta samband að finna meðal kennara sjálfra – þeirra sem stjórna starfinu í 

kennslustofunni. Í ljósi þessa jókst áherslan á kennsluhugmyndir kennara frá því sem 

gert var ráð fyrir í rannsóknaráætluninni og varð töluvert veigameiri þáttur í rannsókn-

inni. Til að flækja þessa mynd enn verður einnig að hafa í huga að kennsluhugmyndir 

kennara mótast af mörgum þáttum. Í umræðum og ályktunum um niðurstöður rann-

sóknarinnar eru leidd að því rök að hugsanlega sé ekki unnt að einangra mótunaráhrif 

samræmdu prófanna frá öðrum þáttum sem mynda einhvers konar vef gróinna hefða eða 

námsmenningar sem á þátt í að móta kennsluhugmyndir kennara og hvernig þeir haga 

virku námskránni.  
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Hugtakalíkan rannsóknarinnar var mikilvægur áfangi í þessum leiðangri. Í því fann 

ég þann vegvísi sem ég held, eftir á að hyggja, að hafi orðið þessari rannsókn einna 

notadrýgstur, ekki síst til að skilja hinn mikilvæga þátt kennara og hugmynda þeirra í 

því ferli sem liggur frá áformum Aðalnámskrár grunnskóla að námsreynslu og náms-

uppskeru nemenda. Líkanið er rætt ítarlegar í næsta undirkafla.  

Ég tók gagnasöfnun rannsóknarinnar með áhlaupi vorið og haustið 2005. Úrvinnsla 

á meðan á gagnasöfnuninni stóð var því takmörkuð umfram þá mikilvægu úrvinnslu 

sem fram fór milli einstaklingsviðtalanna við kennarana á unglingastigi (kafli 6.4). Eftir 

á að hyggja er tvennt í þessu sambandi sem ég hefði viljað hafa öðruvísi. Þótt freistandi 

sé að drífa gagnasöfnun af með þessum hætti græðir rannsókn af þessu tagi á því að 

henni sé dreift á lengri tíma og meira unnið úr gögnum jafnóðum. Sumir aðferða-

fræðingar mæla eindregið með slíkum vinnubrögðum (Silverman, 2005) og þau eru 

beinlínis forsenda vissra aðferða við úrvinnslu gagna og tilgátusmíð sem margir 

eigindlegir rannsakendur byggja á (Strauss og Corbin, 1998). Annað sem ég tel, eftir á 

að hyggja, að hefði styrkt rannsóknina var að ræða bráðabirgðaniðurstöður með ein-

hverjum hætti við þátttakendur, einkum kennarana, til að stuðla enn frekar að réttmæti 

(e. respondent validation) og dýpka skilning á þeim veruleika sem viðmælendur lýstu 

(Cohen o.fl., 2000; Hitchcock og Hughes, 1995).  

Það má án efa meta styrkleika og veikleika þessarar rannsóknar með ýmsum hætti. 

Veikleiki rannsóknarinnar, í einum skilningi, er afmörkun hennar. Einungis eru kannaðar 

tvær greinar í fjórum skólum. Þótt sú mynd sem þar kom fram kunni að vera sönn 

verður að fara gætilega í að yfirfæra hana á aðrar greinar og aðra skóla. Þessi afmörkun 

er þó, í öðrum skilningi, styrkur rannsóknarinnar. Afmörkun efnisins gerði kleift að kafa 

í það af dýpt, safna ríkulegum gögnum og vinna ítarlega úr þeim. Á þessum forsendum 

er hægt að halda því fram að rannsóknin hafi aukið skilning á flóknu viðfangsefni, 

dregið upp mynd sem hægt sé að rannsaka áfram í fleiri greinum og fleiri skólum og 

vakið spurningar sem verði hvati til frekari rannsókna.  

Ekki er hægt að ljúka þessu endurliti án þess að geta um glímuna við tungumálið. 

Það varð snemma ásetningur minn að skrifa þessa ritgerð á íslensku og ég er þakklátur 

fyrir þann sveigjanleika í skipulagi doktorsnáms við Kennaraháskóla Íslands sem gerði 

það kleift. Þetta var vissulega umdeilanleg ákvörðun og mér eru fræðilegir annmarkar 

hennar vel ljósir, ekki síst eftir að hafa setið heilt skólaár í erlendum háskóla við að 

vinna að rannsókninni. Þar kom þó tungumálið ekki í veg fyrir að ég kynnti rannsóknina 

og skrifaði um hana efni sem varð grundvöllur umræðna við gestgjafa mína. Við ritun 
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fræðilegu kaflanna, einkum 4. kafla, og umræðunnar kom áþreifanlega í ljós hversu 

mikið vantar upp á að íslensk tunga eigi þann orðaforða sem umræða um menntunar-

fræði þarf á að halda. Það hefur þess vegna ekki alltaf verið auðvelt að koma íslenskum 

orðum að fræðilegri hugsun þessara kafla en hugsanlega leggur þessi glíma eitthvað af 

mörkum til orðaforða íslenskra kennara og menntunarfræðinga.  

9.2 Framlag til fræða og skólastarfs 

Gildi rannsóknar mælist hvorki í erfiði rannsakandans né blaðsíðufjölda skýrslunnar. Að 

verkalokum verður spurt hvort uppskeran sé erfiðisins virði og hvað niðurstöðurnar 

leggi af mörkum til nýrrar þekkingar á rannsóknarefninu og framþróunar á sviðinu. Í 

þessum kafla verður rætt um framlag þessarar ritgerðar til þekkingar og hugsanlegrar 

nýsköpunar á rannsóknarsviðinu. Í kaflanum er fjallað um tvö efni sem þessu tengjast: 

Hugtakalíkanið, sem er í senn fræðilegur grundvöllur rannsóknarinnar og farvegur úr-

vinnslunnar, og niðurstöður rannsóknarinnar á hugmyndum kennara, virkri námskrá og 

námi nemenda í náttúrufræði og íslensku í fjórum grunnskólum.  

9.2.1 Hugtakalíkan rannsóknarinnar 

Segja má að dregið sé til líkansins úr mörgum áttum og það hefur verið alllengi í mótun 

enda þótt hugmyndin að því hafi fæðst á tiltölulega stuttum tíma. Grunnur líkansins er 

vel þekkt sýn á námskrá sem í þessu verki er einkum sótt til alþjóðlegu rannsóknanna 

TIMSS og PISA (Mullis o.fl., 2007; OECD, 2005). Þessi sýn felur í sér þrískiptingu 

námskrárinnar í áformaða, virka og áunna námskrá. Að auki er þessi þrískipting sett í 

samhengi við menntakerfi, aðstæður í skóla og nemendur sjálfa (OECD, 2005). Það er 

mikilvægt til að skilja hvernig áformaða námskráin kemur til framkvæmda í skólum og 

bilið milli áforma opinberu námskrárinnar og veruleikans í skólastofunni. Þetta bil hefur 

lengi verið rannsóknar- og umræðuefni menntunarfræðinga. Stenhouse skrifaði um það 

1975 og gerði greinarmun á námskránni sem skriflegri áætlun annars vegar og greiningu 

á því sem raunverulega gerist í skólum hins vegar (Stenhouse, 1975). Hann benti á að 

það sem raunverulega gerðist í skólum væri sjaldnast að öllu leyti í samræmi við áætl-

unina og taldi eitt af mikilvægustu viðfangsefnum rannsókna á námskrá vera að lýsa 

samhenginu milli þessara tveggja þátta námskrárinnar. Stenhouse taldi kennarana gegna 

lykilhlutverki og komst efnislega að orði á þá leið að þegar öllu væri á botninn hvolft 

gætu kennarar einir breytt veruleikanum í skólastofunni, en aðeins með því að rannsaka 

hann og skilja.  
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Fimmtán árum síðar komst McLaughlin (1989) að þeirri niðurstöðu að árangur breyt-

ingaviðleitni í menntakerfum þjóða og starfi einstakra skóla væri framar öðru háður stað-

bundnum þáttum innan skóla sem væru að mestu leyti utan seilingar stjórnvalda sem gæfu 

fyrirmæli og mótuðu stefnu. Í upphafi þessarar aldar undirstrikaði Elmore þetta sama bil 

með því að líkja stefnu stjórnvalda við fjarstýringu sem eigi að stilla starfið í skólanum 

inn á rétta rás (Elmore, 2003). Allir þessir fræðimenn undirstrika að þrátt fyrir að hvorki 

eigi að gera lítið úr stefnu, frumkvæði né aðgerðum stjórnvalda sé hlekkurinn sem mest 

veltur á – en oftast er gleymt – kennarar sjálfir, hugmyndir þeirra, fagmennska og hæfni.  

Í líkaninu sem lagt er til grundvallar þessari rannsókn er mikilvægi kennara og lykil-

hlutverk þeirra í framkvæmd ytri fyrirmæla undirstrikað. Til að skilja þennan mikilvæga 

þátt líkansins er kennaraþáttur þess byggður á samantekt (e. synthesis) um kennsluhug-

myndir kennara (Brown, 2004), kennarafræði (Shulman, 1987), framkvæmd kennslu 

(Hacker og Rowe, 1997), fagmennsku (A. Hargreaves, 2000; Trausti Þorsteinsson, 2001), 

og sjálfstraust gagnvart starfinu (Bandura, 1995; Goddard o.fl., 2004).  

Þáttur virku námskrárinnar í líkaninu er einnig byggður á hliðstæðri samantekt. 

Virku námskránni er skipt í tvö svið: kennslu, sem er háð ákvörðunum og athöfnum 

kennara, og nám, sem er háð innri forsendum og athöfnun nemenda. Þessi skipting er 

m.a. sótt til kennslulíkans Allyson Macdonald (M. Allyson Macdonald, 2002). Til að 

öðlast skilning á kennslusviði virku námskrárinnar eru dregin saman fræði um flokkun 

markmiða og inntak námskrár (Anderson o.fl., 2001; Bloom o.fl. 1956), hugsmíða-

hyggju og kennsluaðferðir byggðar á henni (Good og Brophy, 2003; Johnson og 

Johnson, 1999; Joyce o.fl., 2004; McGregor, 2007) og námsmat (Black og Wiliam, 

1998; Linn og Miller, 2005; Shepard, 2000). Hliðstæð samantekt er gerð um nám og 

námsforsendur nemenda sem nær bæði til innri forsendna nemenda og ávinnings þeirra 

af náminu. Í þessum þætti líkansins er dregin saman fræðileg umfjöllun um námsáhuga 

(Harlen, 2006; Harlen og Deakin Crick, 2003), námshætti (McCarthy, 1987; McCarthy 

og McCarthy, 2006), djúpnám og yfirborðsnám (Entwistle, 2000, 2001) og sjálfstraust 

gagnvart námi (Bandura, 1994, 1995; Dweck, 2000, 2006). 

Kennsla er lítils virði ef hún leiðir ekki til náms en það er þó ein af grundvallar-

forsendum skólastarfs að svo sé. Það er þó engan veginn sjálfgefið að athafnir kennara 

leiði til árangurs og þess vegna leggja bæði alþjóðastofnanir og stjórnvöld áherslu á 

ábyrgð skóla og kennara í þessu efni. Ein af grundvallarforsendum UNESCO fyrir námi 

án aðgreiningar, sem stofnunin skilgreinir sem mannréttindi, er að skólinn beri ábyrgð á 

að gera inntak náms aðgengilegt fyrir alla nemendur þannig að þeir séu jafnan að fást 
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við viðfangsefni sem leiða til árangurs (UNESCO, 2005). Sömu áherslu má lesa út úr 

viðleitni stjórnvalda til að búa öllum nemendum umhverfi til náms og þroska sem hentar 

þeim (Menntamálaráðuneytið, 1999a; National College for School Leadership, 2005; 

Pollard o.fl., 2004; U. S. Department of Education, e.d.). Nám getur vissulega átt sér 

stað án atbeina kennarans og uppskera þess getur orðið önnur en að var stefnt. Engu að 

síður er gengið út frá því að það sé meginhlutverk kennarans að skipuleggja athafnir 

sínar og haga þeim þannig að sem mestar líkur séu til þess að það nám sem að er stefnt 

eigi sér stað. 

Fræðileg umfjöllun um námsaðlögun er einkum sótt til Carol Ann Tomlinson en 

líkan hennar sækir að miklu leyti til sömu fræða og lögð eru til grundvallar sýn líkansins 

á virku námskrána (Tomlinson, 2003; Tomlinson og Demirsky Allan, 2000; Tomlinson 

og Eidson, 2003). Líkan Tomlinson gerir ráð fyrir að grundvöllur náms sé lagður með 

ákvörðunum kennara um tilhögun lykilþátta kennslunnar. Þessar ákvarðanir þarf að taka 

í samræmi við innri forsendur nemenda. Enda þótt kennarar hafi enga beina stjórn á 

innri forsendum nemenda og geti ekki fundið þær á eigin skinni byggist farsæl kennsla á 

því að kennarar reyni að meta og skilja þessar forsendur til þess að geta lagað kennslu 

sína að þeim.  

Líkanið er byggt á samantekt á nokkrum „plönum“ þar sem þekking er sótt í ýmsar 

áttir og henni raðað saman á nýjan hátt. Sem heildarlíkan veitir líkanið sýn yfir nám-

skrárþættina þrjá og þýðingu kennara sem þess milliliðar sem framkvæmd áformuðu 

námskrárinnar og árangur nemenda veltur á. Um leið er hægt að skoða hvern þátt 

líkansins fyrir sig sem samantekt sem getur aukið skilning á innviðum hans. Einum 

þætti líkansins, virku námskránni, er skipt í tvö svið, kennslu og nám, og fræðileg 

samantekt gerð um hvort svið fyrir sig. 

Líkanið er leiðbeinandi (e. heuristic) og vísar um leið til leitar að nýrri þekkingu og 

skilningi. Það verður aldrei fullgert eða endanlegt, ekki síst vegna þess að ný þekking 

kemur stöðugt fram um innviði þess. Þetta er styrkur líkansins fremur en veikleiki vegna 

þess að hver sá sem vinnur með líkanið og fylgist með þróun þeirra fræða sem það er 

byggt á verður að endurskoða forsendur þess á hverjum tíma. Það er enn fremur mikil-

vægt að gera sér grein fyrir að þrátt fyrir uppsetningu líkansins er það ekki línulegt 

heldur verður að gera ráð fyrir gagnvirkni og að einhverju leyti fljótandi skilum milli 

þátta þess. Þannig hafa kennarar áhrif á gerð áformuðu námskrárinnar og samspil 

kennara við virku námskrána er gagnvirkt. Um leið og kennarar og nemendur móta 

virku námskrána hefur hún áhrif á hugmyndir þeirra, þekkingu, reynslu og færni. Það 
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kemur til dæmis skýrt fram í umfjöllun Shulman (1987) um kennslufræðileg rök og 

athafnir kennara. Shulman hugsar sér þetta sem nokkurs konar hringferli sem setja má í 

samhengi við hugtakalíkan þessarar rannsóknar til að tengja saman kennaraþátt 

líkansins og virku námskrána. Shulmam hugsar sér að á grundvelli skilnings á inntaki 

námsgreina og hugmynda um tilgang þeirra taki kennarar ákvarðanir um ýmsa þætti 

kennslu sinnar; umfram allt um það hvernig þeir nota kennslufræðilega þekkingu sína 

ásamt þekkingu sinni og skilningi á námsgrein til að umbreyta henni og gera hana 

aðgengilega fyrir ólíka nemendur. Kennsluna sjálfa og námsmatið byggja þeir á þessum 

ákvörðunum. Þeir meta og íhuga eigin störf og á grundvelli alls þessa öðlast þeir nýjan 

skilning á öllu því sem á undan er gengið. Það hefur áhrif á þá sem fagmenn; skilning 

þeirra, ákvarðanir og athafnir í framtíðinni.  

Annað dæmi um fyrirbæri sem flæðir á milli þátta líkansins eru samræmdu prófin 

sjálf. Í líkaninu eru þau staðsett í áformuðu námskránni og þar eiga þau heima sem 

stjórntæki stjórnvalda. Hins vegar hafa prófin afleiðingar sem ná til allra þátta líkansins. 

Þau setja mark á hugmyndir, fagmennsku og ákvarðanir kennara og hafa afleiðingar 

fyrir virka námskrá og nám nemenda þótt slíkar afleiðingar verði að skoða í ljósi þeirra 

varnagla sem þegar hafa verið slegnir um áhrif annarra þátta. Þriðja dæmið um flæði 

milli þátta líkansins eru ýmis atriði sem tilheyra jafnt námssviði virku námskrárinnar og 

áunninni námskrá nemenda. Ég held því fram, í ljósi rannsóknarinnar, að margt af því 

sem varðar nám nemenda megi líta á jafnt sem forsendur náms og ávinning þess. Þannig 

er til dæmis um áhuga nemenda, námsvitund, sjálfstraust gagnvart námi og þroska-

sinnað hugarfar. Allt eru þetta mikilvægar innri forsendur þess að nám verði árangur-

sríkt. Um leið eru styrkleikar á þessum sviðum uppskera námsins og mikilvægt vegar-

nesti nemenda inn í óræða framíð (Delors o.fl., 1996; NCREL, 2003; RSA, 2002). Ég lít 

einnig á þennan sveigjanleika líkansins sem styrk fremur en veikleika. Hann gerir að 

verkum að minni hætta er á að líkanið útiloki eða byrgi sýn á einhverja þætti. Nám og 

kennsla er flókinn veruleiki og það verður að gæta þess að gera ekki veruleikann að 

höggvinhælu bara til þess að hann passi inn í líkan. Sveigjanleiki og breiður fræðilegur 

grundvöllur líkansins dregur úr hættu á að slíkt gerist.  

Eins og áður er sagt var líkanið og þróun þess mikilvægur áfangi í rannsókninni og 

ég tel að það hafi nýst vel sem hugtakagrunnur hennar og gleraugu til að horfa á gögnin. 

Hins vegar er ekki hægt að líta fram hjá þeirri hættu, sem minnst er á hér að framan, og 

fylgir því að ganga til verka með mótaða kenningu eða hugtakalíkan af þessu tagi. Hún 

er sú að líkanið þrengi sjónarhornið um of og byrgi sýn á aðra þætti sem ekki passa inn í 
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það. Ég hef verið meðvitaður um þetta og reynt að bregðast við því á grundvelli al-

mennra leiðbeininga um réttmæti (Hitchcock og Hughes, 1995; Silverman, 2005). Það 

væri út af fyrir sig fróðlegt að sjá hvað annar rannsakandi sem gengi að gagnasafni 

rannsóknarinnar á grundvelli hreinnar aðleiðslu og án fyrirframgefinna hugmynda 

líkansins fengi út úr þeim. Því verður auðvitað aldrei svarað en hvert snið hefur sínar 

sterku og veiku hliðar. Ég held því engu að síður fram að vegna þess að líkanið er víð-

tæk samantekt, opnar sýn til margra átta og býr yfir verulegum sveigjanleika rúmi það 

um leið töluverðan sveigjanleika við úrvinnslu gagna.  

Ég tel að líta megi á líkanið sem þróunarlíkan jafnt sem rannsóknarlíkan og að hægt 

sé að vinna eftir því við þróun og rannsóknir á námi og kennslu og við starfsþróun kenn-

ara. Það hefur alþjóðlega skírskotun og því má beita við rannsóknir og þróun hvaða 

námsgreinar sem er. Í höndum hæfra fagmanna getur líkanið orðið í senn rannsóknar- og 

þróunartæki sem hjálpar kennurum og öðrum rannsakendum skólastarfs til að skilja 

samhengið milli stefnu og framkvæmdar, hugmynda og veruleika, kennslu og náms. 

Með því móti ætti líkanið að geta orðið framlag til þess að skilja flókinn veruleika 

kennslustofunnar og skapa forsendur til umbóta. 

9.2.2 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða mark samræmd próf í náttúrufræði í 10. 

bekk og íslensku í 7. og 10. bekk setja á kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu 

og nám nemenda í þessum tveimur greinum. Rannsóknarefnið er vel þekkt erlendis frá, 

einkum frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Þar hefur verið gróska í slíkum rannsóknum 

undanfarin ár, ekki síst vegna vaxandi áherslu stjórnvalda á námskrárstaðla og samræmd 

próf sem lið í hagsmunatengdri ábyrgðarskyldu. Af þessum sökum er rannsókn sem 

þessi ekki sérstakt nýnæmi meðal þessara þjóða og niðurstöður hennar tæpast mjög 

fréttnæmar heldur. Í 2. kafla ritgerðarinnar er hins vegar sýnt fram á vaxandi áherslu á 

aðgerðir af þessu tagi í menntakerfum norrænna nágrannalanda okkar. Hér á landi er 

lengri reynsla af samræmdum prófum, sem síðasta áratuginn hafa verið tengd við ítarleg 

árgangabundin markmið í Aðalnámskrá grunnskóla, en á hinum Norðurlöndunum. Þess 

vegna má telja líklegt að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi nokkru að miðla þeim 

þjóðum og öðrum sem kynnu að hafa í hyggju að taka upp samræmd próf eða auka vægi 

þeirra í námsmati skóla. 

Hér á landi er ýmislegt vitað um kennsluhætti og nám, bæði á mið- og unglingastigi 

(Hafsteinn Karlsson, 2007; Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Kristín Jónsdóttir, 2003; 
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Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004). Hins vegar er fátt um rannsóknir þar sem samræmd 

próf eru beinlínis sett í samhengi við kennslu og nám. Slík rannsókn hefur ekki verið 

gerð síðan í byrjun níunda áratugarins. Þá var tiltölulega stutt reynsla komin á sam-

ræmdu prófin í núverandi mynd þótt í þeirri rannsókn væri byggt á reynslu af eldri 

gerðum samræmdra prófa, svo sem landsprófi miðskóla, sem núverandi kerfi leysti af 

hólmi 1977 (Ólafur J. Proppé, 1983).  

Í ljósi þessa hefur þessi rannsókn gildi fyrir íslenskt skólastarf og fræðasamfélag. 

Hún er framlag til aukins skilnings á sambandi samræmdra prófa við þá þætti hugmynda 

kennara, kennslu og náms sem lýst er í hugtakalíkani hennar. Niðurstöðurnar benda 

sterklega til þess að samræmd próf séu ekki hlutlaust mælitæki sem hægt er að beita án 

þess að það hafi áhrif á viðfang mælinganna, þ.e. nám nemenda. Rannsóknin rennir ekki 

stoðum undir fullyrðingar sumra viðmælenda úr hópi náttúrufræðikennara um að tilkoma 

prófsins hafi styrkt greinina eða fullyrðingar um að prófin séu í þágu nemenda 

(Sigurgrímur Skúlason, e.d.-b). Hún útilokar þetta þó heldur ekki né að samræmd próf 

megi nota til að stuðla að jákvæðum breytingum enda þótt það sé samdóma álit 

viðmælenda að prófin í náttúrufræði og íslensku sem nú eru haldin séu ekki vel til þess 

fallin.  

Að öllu samanlögðu eykur þessi rannsókn skilning á sambandi samræmdra prófa 

við kennslu og nám enda þótt þess verði að gæta að draga ekki af henni víðtækari álykt-

anir en efni standa til. Niðurstöður hennar leggja af mörkum til aukinnar þekkingar á 

umdeildum þætti í íslensku skólastarfi. Þær eru um flest hliðstæðar niðurstöðum 

erlendra rannsókna, einkum breskra og bandarískra, um sama efni. Það bendir til að þær 

geti átt við hér á landi þrátt fyrir ólíkar aðstæður að ýmsu leyti og að við getum lært af 

reynslu annarra hvað ber að varast og hvað ber að leggja áherslu á við framkvæmd og 

nýtingu samræmdra prófa. 

Rannsóknin virðist einnig staðfesta hugmyndir fræðimanna um lykilhlutverk kenn-

ara sem ekki er hægt að horfa fram hjá þegar stefna er sett eða unnið að þróun skóla-

starfs. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa enn fremur ljósi á hvernig þeirri ábyrgðar-

skyldu sem prófin eru hluti af er framfylgt í grunnskólum á Íslandi. Ábyrgð kennara og 

skóla er ekki skýrt skilgreind og þeir eru fyrst og fremst kallaðir til ábyrgðar með því að 

bera saman meðaltalsárangur nemenda milli skóla og landshluta. Með því eru þeir 

gerðir ábyrgir fyrir meðaltalsárangri nemenda en ekki hvernig þeir framfylgja Aðalnám-

skrá grunnskóla eða annars konar viðmiðum um gæði kennslu. Nemendur eru aftur á 
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móti látnir taka efnislegum afleiðingum af því ef kennsla hefur ekki leitt til náms eins 

og til var ætlast. 

Rannsóknin veitir einnig innsýn í erfiða líðan einhvers hluta nemenda í aðdraganda 

samræmdra prófa. Enginn í skólunum fjórum sem rannsóknin náði til virðist vita hve 

stór þessi hópur er og það hefur ekki verið kannað. Hugsanlega verður þessi rannsókn til 

að beina aukinni athygli að þessum hópi nemenda.  

Það sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýna ekki með óyggjandi hætti er hversu 

stóran þátt samræmd próf eiga í mótun þeirrar virku námskrár sem rannsóknin leiðir í 

ljós í skólum viðmælenda. Það hefur frá upphafi verið „vandi“ þessarar rannsóknar að 

greina prófin frá öðrum áhrifavöldum á því sviði. Hugsanlega er ekki hægt að ganga 

lengra en að segja að samræmd próf séu hluti af einhvers konar skólahefð eða náms-

menningu. Hún lýsir sér í fremur einhæfum kennsluháttum, ófullkomnun aðferðum við 

að tilreiða þekkingu námsgreina þannig að allir nemendur nái árangri og kennslubóka-

stýringu. Þessi hefð kann að stuðla að því, eins og vikið er að í kafla 8.6, að kennarar 

oftúlki stýringaráhrif samræmdu prófanna og láti þau hafa áhrif á kennslu sína sem þau 

þyrftu ekki að hafa.  

Þá skólahefð og námsmenningu sem kemur fram í rannsókninni verður enn fremur 

að skoða í ljósi mótsagna og togstreitu í starfsumhverfi kennara. Þær má rekja til innri 

mótsagna í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og þess að viðmælendur telja að undirbún-

ingur fyrir samræmdu prófin geri kröfur um virka námskrá sem samrýmist hvorki 

ákvæðum aðalnámskrárinnar né þeirra eigin kennsluhugmyndum. Kennararnir í rann-

sókninni telja sig engu að síður verða að hlýðnast prófunum enda er þeim hollusta við 

hagsmuni nemenda ofarlega í huga og þeir telja að umhverfið meti fagmennsku þeirra 

meira eftir meðaltalsárangri nemenda en því hvernig þeir framfylgja Aðalnámskrá 

grunnskóla.  

Þeirri skólahefð sem þessi rannsókn leiðir í ljós svipar mjög til þess sem Shepard 

(2000) kallar arfleifð 20. aldarinnar. Hana telur Shepard einkennast af 

▪ námskenningum sem sækja til atferlisstefnu og tengslanáms (e. asssociationist & 

behaviourist learning theories) þar sem þekking er brotin niður í prófanlegar 

einingar sem miðlað er til nemenda í fyrirfram ákveðinni röð, 

▪ námskrá og kennsluskipulagi sem einkennist af stöðlun þekkingar og aðgrein-
ingu nemenda í anda vísindastjórnunar og verksmiðjulíkans af skólanum, 

▪ námsmati byggðu á tölfræðilegum mælingum. 
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 Þessir þrír þættir eru splæstir saman í órjúfanlega heild þannig að einum þeirra 

verður ekki breytt án samhengis við hina. Færa má rök fyrir því að samræmd próf séu 

hluti af þessari hefð og e.t.v. um leið eitt sterkasta aflið sem viðheldur henni. Um leið 

eru hugmyndir og athafnir kennara mótaðar af þessari hefð og þær breytast ekki meðan 

þeir eru fyrst og fremst gerðir ábyrgir fyrir meðaleinkunn nemendahóps en ekki árangri 

einstakra nemenda eða kennslu samkvæmt námskrá. Og meðan hugmyndir og athafnir 

kennara breytast ekki breytist fátt sem máli skiptir í kennslustofunni vegna þess að 

kennarar eru lykillinn að slíkum breytingum (Stenhouse, 1975).  

Hugsanlega er eitt það mikilvægasta sem þessi rannsókn dregur fram – og um leið 

mesta áhyggjuefnið í niðurstöðum hennar – að þátttakendur í henni telja að í opinberu 

mati stjórnvalda séu íslenskir grunnskólakennarar sjaldan spurðir að því hvernig þeir 

framfylgi Aðalnámskrá grunnskóla heldur hvort þeir nái að halda uppi meðaleinkunn 

nemenda á samræmdum prófum. Ekkert í gögnum rannsóknarinnar mælir gegn þessu 

áliti viðmælenda og að þessu leyti til má deila ályktunum Stigler og Hiebert (1997) 

þegar þeir segja að til lengri tíma litið séu kennsluhættirnir sem þeir sjá í rannsókn sinni 

ekki mesta áhyggjuefnið heldur það að í starfsumhverfi kennara sé hvorki innbyggður 

hvati til starfsþróunar og þróunar kennsluhátta né stuðningur við hana sem langtíma-

verkefni. 

9.3 Framtíð samræmdra prófa, áframhaldandi rannsóknir  
og þróunarstarf 

Í þessum kafla er slegið saman í eitt umræðu um framtíð samræmdra prófa á Íslandi og 

þörf fyrir frekari rannsóknir og þróun á sviðinu. Þessi þrjú viðfangsefni eru nátengd. 

Varla verður kveðið upp úr um hvert eigi að vera framtíðarhlutverk prófanna nema með 

frekari rannsóknum. Ég tel einnig mikilvægt að slíkar rannsóknir tengist viðleitni til 

umbóta og þróunar starfshátta á öllum þeim sviðum skólastarfs sem í þessari rannsókn 

hafa verið tengd við samræmd próf. 

Framtíð samræmdra prófa verður að skoða í ljósi niðurstaðna rannsókna, þar á 

meðal þessarar, um afturvirkni slíkra prófa. Resnick og Resnick (1992) orða þetta ein-

faldlega þannig að við fáum það sem við metum, en við fáum ekki það sem við metum 

ekki. Þess vegna verði fyrst að vita hvað við viljum fá og þróa síðan aðferðir til að meta 

það. Framtíð samræmdra prófa má einnig meta í ljósi líkans Shepard (2000) að tvenns 

konar skólahefð eða námsmenningu og niðurstöðu þessarar rannsóknar um samræmd 

próf sem þátt í að móta íslenska skólahefð og viðhalda henni. 
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Spurningum um framtíð samræmdra prófa verður þess vegna að svara í ljósi miklu 

veigameiri spurninga: Hvers konar skólastarf viljum við? Ekki hvers konar skrifaða 

námskrá heldur hvers konar starf. Þessu er ekki svarað beint í þessari rannsókn enda var 

það ekki tilgangur hennar. Rannsóknin er þó ekki afstöðulaus hvað þetta varðar og í 

henni hefur meðal annars verið teflt fram líkani Shepard (2000) að skólasýn 21. aldar-

innar sem mótvægi við hefðina sem er arfleifð hinnar 20. Skólasýn 21. aldarinnar er í 

fyrsta lagi byggð á námskenningum félagslegrar hugsmíðahyggju. Í öðru lagi á nýrri sýn 

á námskrá sem gerir ráð fyrir námi án aðgreiningar og að allir nemendur eigi að geta 

menntast á árangursríkan hátt svo framarlega sem þeim séu búin skilyrði sem hæfa þörf-

um þeirra. Í þriðja lagi er skólasýn 21. aldarinnar byggð á kennslu- og leiðsagnarmiðuðu 

námsmati og endurgjöf sem eru ofin saman við námsferlið og verða ekki skilin frá því. 

Þegar spurningunni um hvers konar skólastarf við viljum hefur verið svarað er næst að 

svara spurningunni: Hvaða upplýsinga þarf að afla um þetta skólastarf með opinberu 

mati og hvernig er hægt að nota þær upplýsingar á uppbyggilegan hátt til umbóta? Þá 

fyrst er hægt að taka upplýsta afstöðu til þess hvaða hlutverki samræmd próf geti gegnt 

sem liður í slíkri upplýsingaöflun.  

Í lok síðasta kafla var komist að þeirri niðurstöðu að það væri áhyggjuefni að í 

opinberu mati stjórnvalda væru íslenskir grunnskólakennarar sjaldan spurðir að því 

hvernig þeir framfylgdu Aðalnámskrá grunnskóla heldur hvort þeir héldu uppi 

meðaleinkunn nemendahópsins á samræmdum prófum. Samræmd próf í núverandi 

mynd hafa í senn átt þátt í að skapa þetta áhyggjuefni og viðhalda því. Auk þess hafa, í 

þessari ritgerð, verið leidd rök að hæpnu réttmæti ályktana sem viðtakendur niðurstaðna 

prófanna draga af þeim. Í ljósi þessa verður að álykta að prófin, í núverandi mynd, séu 

ófullnægjandi mat á frammistöðu íslenska grunnskólans og því hvernig gengur að ná 

markmiðum hans. Til þess er viðfang prófanna of þröngt, form þeirra ekki nógu fjöl-

breytt, niðurstöður prófanna ekki nægilega vel nýttar, og síðast en ekki síst eru prófin 

hluti af ábyrgðarskyldu sem kallar nemendur en ekki kennara til ábyrgðar fyrir skil-

virkni og árangri kennslu.  

Þar með er ekki sagt að samræmd próf, í einhverri mynd, geti ekki verið liður í að 

afla upplýsinga um skólastarf. Slík upplýsingasöfnun hlýtur að þurfa að taka til miklu 

fleiri þátta skólastarfsins en samræmdu prófin gera nú og niðurstöður hennar þarf að 

nota á miklu marvissari hátt til umbóta. Með samræmdum prófum má afla upplýsinga 

um árangur nemenda á afmörkuðum sviðum innan námsgreina, til dæmis í lesskilningi 

eða málfræði, svo dæmi sé tekið. En þá þarf að vera ljóst hvaða svið verið er að prófa og 
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tryggt að niðurstöðurnar séu ekki yfirfærðar á önnur svið með ályktunum sem ekki eiga 

sér stoð í niðurstöðum prófanna. Próf af þessu tagi ættu þó eingöngu að vera hluti af 

kerfi mun víðtækari ábyrgðarskyldu sem nær til kennara, skóla og stjórnvalda í héraði 

sem á landsvísu. Í slíku kerfi ábyrgðarskyldu þarf að bera skólastarf saman við markmið 

og viðmið um starfshætti, árangur allra nemenda, nauðsynlegar bjargir sem stjórnvöld 

bera ábyrgð á og nýtingu niðurstaðna (Ahearn, 2000; Darling-Hammond, 2004; Elmore, 

2003; Reeves, 2004). Ekkert mælir gegn því að upplýsingar úr slíku mati séu opinberar 

svo framarlega sem þær eru ekki notaðar til að etja skólum og landshlutum saman í 

keppni um meðaleinkunnir heldur taka til allra þátta sem menntakerfið er ábyrgt fyrir 

(Ahearn, 2000). 

Um leið þarf að styrkja námsmat skóla, bæði leiðsagnarmat og lokamat, og tryggja 

að ákvarðanir um framtíð nemenda og aðgang að framhaldsnámi séu byggðar á traustari 

grunni en nú er gert. Eitt af því sem þessi rannsókn leiðir í ljós er að námsmat skólanna 

er gagnslítil viðbót við samræmdu prófin vegna þess að það tekur fyrst og fremst til 

sömu þátta en metur ekki þá námskrárþætti sem samræmdu prófin mæla ekki. Til við-

bótar virðast bæði kennarar og nemendur telja að framhaldsskólar geri lítið með skóla-

matið þannig að lítið er lagt upp úr gæðum þess. 

Þörfin fyrir frekari rannsóknir á þessu sviði fer dálítið eftir því hvers konar framtíð 

samræmdra prófa er fyrirsjáanleg. Ef tekin yrði ákvörðun um að gera prófin að lið í víð-

tækari söfnun upplýsinga til að fóðra kerfi víðtækrar, faglegrar ábyrgðarskyldu þarf að 

beina rannsóknum og þróunarstarfi að þáttum sem lúta að uppbyggingu slíks kerfis og 

hagnýtingu upplýsinga. Ef samræmd próf eiga aftur á móti að taka til heilla námsgreina, 

eins og þau gera nú, ætti að greina þau á þann hátt sem upphaflega var ætlunin að gera í 

þessari rannsókn (kafli 9.1) og leitast við að styrkja inntaks- og hugtaksréttmæti þeirra 

með því að þau endurspegli Aðalnámskrá grunnskóla betur en núverandi próf gera.  

Nauðsynlegt er að rannsaka nánar ýmsa þætti sem snúa að nemendum. Rannsaka 

þarf stöðu þeirra nemenda sem ekki fara í samræmd próf í tilteknum greinum og hvaða 

áhrif það hefur á nám þeirra og félagslega stöðu, einkum í 10. bekk. Ef haldið verður 

áfram að leggja fyrir samræmd próf í 4. og 7. bekk þarf að kanna betur leiðsagnargildi 

þeirra og hvernig hægt er að auka það. Einnig ætti að kanna hversu vel framfaratölur 

sem sýna samanburð á frammistöðu nemenda milli prófanna í 4., 7. og 10. bekk nýtast 

skólum og hvort ástæða sé til að gera ráðstafanir til að auka notagildi þeirra. Um leið 

þarf að kanna betur fullyrðingar kennara um að prófin í 4. og 7. bekk brjóti niður sjálf-

straust og áhuga nemenda sem standa höllum fæti í námi. Eins þarf að kanna líðan nem-
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enda almennt í aðdraganda prófanna og hversu stór hópur líður fyrir streitu og kvíða 

sem rekja má til prófanna og undirbúnings fyrir þau. Um leið þarf að þróa úrræði til að 

fyrirbyggja slíkan vanda og bregðast við honum ef hann gerir vart við sig. 

Meðal brýnna viðfangsefna er að halda áfram að kortleggja virka námskrá íslenskra 

grunnskóla og leiða í ljós hvernig og hvers vegna hún víkur frá hinni áformuðu. Til 

dæmis þarf að kanna betur stöðu verklegrar kennslu í náttúrufræði og hvað þarf til að 

styrkja hana, sé þess á annað borð þörf. Þá er mikilvægt að rannsaka sérstaklega 

staðhæfingar íslenskukennara um slakan málþroska og lesskilning á unglingastigi, ekki 

síst í ljósi rannsókna sem benda í sömu átt (Almar Miðvík Halldórsson o.fl., 2007; 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007). Loks má nefna stöðu og forsendur þess hvernig 

kennsla er skipulögð með árangur allra nemenda fyrir augum. Rannsóknir á þessum 

þáttum verða að haldast í hendur við starfsþróun kennara og skólaþróun sem miðar að 

því að styrkja kennslu og starf skóla á þeim sviðum sem hér hafa verið nefnd og öðrum 

sem ástæða kann að þykja til að rannsaka og þróa. Um leið þarf að styrkja innviði skóla, 

bæði á stjórnunarsviði og í kennslustofunni, og getu þeirra til að rannsaka og meta starf 

sitt og þróa það á grundvelli bæði sjálfsmats og ytra mats. 
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FYLGISKJAL 1: VIÐTALSRAMMI – STJÓRNENDUR 

Upplýsingar um skólann 

▪ Nemendafjöldi – bekkir í árgangi 

Kennsluskipulag og stefna skólans um kennslu  

▪ Ferða-/röðunarkerfi eða blandaðir bekkir á unglingastiginu – en á miðstiginu? 

▪ Hefur skólinn sérstaka stefnu um kennsluhætti (t.d. einstaklingsmiðað nám, 
notkun upplýsingatækni, grenndarkennsla o.s.frv.)? 

▪ Ef svo er – hversu formleg er hún – er hún skráð í skólanámskrá – á vef o.s.frv.? 

Námsmat og stefna skólans um það  

▪ Hvernig er í megindráttum skipulag skólans á námsmati? 

▪ Hefur skólinn formlega / skráða stefnu um það? 

▪ Hvernig fer námsmat skólans, t.d. á unglingastiginu fram? 

▪ Hvernig nýtir skólinn sér niðurstöður samræmdu prófanna? 

Fagleg stjórnun / forysta varðandi kennsluhætti 

▪ Eru deildarstjórar (eða fagstjórar) í skólanum? 

▪ Hafa þeir hlutverk við mótun kennsluhátta í skólanum? 

▪ Fá kennarar bein eða óbein skilaboð frá skólanum um hvernig beri að haga 
undirbúningi samræmdu prófanna – ef svo er, frá hverjum? 

Árangur skólans á samræmdum prófum 

▪ Hvernig hefur árangur skólans á samræmdum prófum verið undanfarin ár? 

▪ Ertu sátt(ur) við þennan árangur? 

▪ Hvað skýrir góðan / slakan árangur? 

▪ (Ef við á) Hvað þyrfti að gera til að bæta árangur? 

Undirbúningur fyrir samræmd próf 

▪ Hefur skólinn samræmdar hugmyndir eða stefnu um hvernig nemendur eru búnir 
undir samræmdu prófin (t.d. hversu mikið er kennt undir prófin – nemendur 

æfðir í próftökunni – eða á hvaða nótum er rætt við nemendur um samræmdu 

prófin o.s.frv.)? 
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▪ Ræðir þú sem skólastjóri við nemendur um samræmdu prófin? 

▪ Er þetta rætt t.d. á kennarafundum – eða stigsfundum? 

▪ Hafa t.d. rannsóknir Námsmatsstofnunar verið ræddar og skilaboð 
stofnunarinnar til skóla varðandi undirbúning undir prófin? 

Kynning til foreldra og nemenda 

▪ Hvernig eru samræmdu prófin (og þar með hvernig skólinn stendur að 
undirbúningi fyrir þau) kynnt foreldrum (fundir – fréttabréf – skólanámskrá – 

vefur o.s.frv.)? 

▪ Kemur þú að kynningu til foreldra sem skólastjóri? 

▪ Hvernig eru niðurstöður prófanna kynntar fyrir foreldrum og nemendum? 

▪ Hvernig gengur að útskýra niðurstöður prófanna fyrir foreldrum og nemendum – 
telur þú að allir skilji hvað þær þýða – t.d. samræmd einkunn, raðeinkunn og 

normaldreifðar einkunnir? 

Val nemenda á samræmdum prófum 

▪ Hversu hátt hlutfall nemenda velur að fara í samræmt próf í íslensku og 
náttúrufræði? 

▪ Veitir skólinn nemendum ráðgjöf – reynir skólinn að hafa áhrif á val nemenda? 
Ef svo er – hvað liggur til grundvallar? 

▪ Hvað stýrir vali nemenda þegar til kastanna kemur, t.d. áhrif frá skólanum, 
félögum, þrýstingur frá foreldrum, möguleikar í framhaldsskólanum o.s.frv.? 

▪ Fara allir í gegnum sama nám, hvort sem þeir velja próf eða ekki – eða er annað 
framboð til þeirra sem velja sig frá prófi? 

▪ Hversu hátt hlutfall nemenda í 4. og 7. bekk fer í prófin – er eitthvað um að sótt 
sé um undanþágur fyrir nemendur í þessum bekkjum? 

Gildi prófanna 

▪ Hvaða gildi hafa samræmdu prófin að þínu mati (f. nemendur, kennara, skólann, 
aðra)? 

▪ Hvernig nýtið þið niðurstöður prófanna? 

Áhrif prófanna almennt 

▪ Hafa samræmdu prófin áhrif á stöðu „samræmdu“ greinanna (gefa þau þessum 
greinum „status“ – skapa þau viðkomandi greinum forgang fram yfir aðrar 

o.s.frv.)? 
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▪ Hafa samræmdu prófin áhrif á stöðu annarra greina, t.d. list og verkgreina? 

▪ Hvaða áhrif hafa prófin á afstöðu nemenda til greinanna (halda þeim við efnið, 
hvetja til að standa sig)?  

▪ Finnst þér þú greina einhver heildaráhrif frá prófunum á skólalífið (t.d. 
nemendur, kennara, samskipti við foreldra)? 

▪ Skapa prófin spennu eða streitu hjá nemendum og kennurum – eða eru þau 
heilbrigð hvatning? 

▪ Hefur prófið áhrif á þína líðan eða starfsánægju? 

▪ Hvað finnst þér vera í húfi, fyrir þig sem skólastjóra og fyrir skólann (varðandi 
orðstír skólans) að nemendur komi vel út? 

Áhrif prófanna á valgreinar í skólanum 

▪ Hafa samræmdu prófin áhrif á framboð og skipulag valgreina í skólanum – eru 
t.d. valgreinar að e-m hluta nýttar til að auka tíma til að undirbúa prófin? 
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FYLGISKJAL 2: VIÐTALSRAMMI – KENNARAR Í 8.–10. BEKK 

Meginþættir í viðtali (til glöggvunar fyrir RS):  

▪ Kennsluaðferðir og skipulag kennara 

▪ Námsefni og viðfangsefni nemendanna 

▪ Námsaðlögun – áhrif á einstaklingsmiðun 

▪ Námsmat 

▪ Nemendur sem ekki fara í prófið 

▪ Leiðsagnargildi prófsins í 4. bekk – hvernig er það notað í 5. og 6. bekk? 

▪ Áhrif samræmda prófsins í 10. bekk á framangreinda þætti. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

▪ Reynsla þín af kennslu og menntunarbakgrunnur 

▪ Hvaða bekkjum á unglingastiginu kennir þú? 

Kennsluskipulag í skólunum  

▪ Ferða-/röðunarkerfi eða blandaðir bekkir á unglingastiginu 

▪ Á þetta með e-m hætti við um náttúrufræðina / íslenskuna? 

Kennsluaðferðir og -skipulag viðmælanda 

▪ Lýsa dæmigerðri kennslustund í íslensku  

– Til dýpkunar: Hvaða kennsluaðferðir notar þú helst (t.d. innlagnir, samvinna / 
hópvinna nemenda, einstaklingsvinna (t.d. í verkefnabækur), umræður. 
leikræn tjáning, (sjálfstæð) heimildavinna, þemavinna o.s.frv.) 

Íslenska: Helstu viðfangsefni nemendanna  

▪ Á hvaða viðfangsefni í íslenskunni leggur þú helst áherslu? 

– Til dýpkunar; efnisþættir aðalnámskrár: Lestur – talað mál og framsögn 
(munnleg tjáning) – hlustun og áhorf – ritun – bókmenntir og málfræði. 
Hvernig er áhersluröðin? 

▪ Hvernig gengur þér að komast yfir það sem námskráin mælir fyrir um? (Fiska 
eftir samræmi milli kennslu og námskrár). 
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Náttúrufræði: Helstu viðfangsefni nemendanna 

▪ Á hvaða viðfangsefni í náttúrufræðinni leggur þú helst áherslu, t.d. líffræði, 
eðlisfræði og jarðfræði. Hver er áhersluröðin? 

▪ En viðfangsefni innan greinanna, s.s. yfirferð kennslubóka, verkleg kennsla og 
tilraunir, vettvangsferðir, umhverfismennt o.s.frv.? 

▪ Hvernig gengur þér að komast yfir það sem námskráin mælir fyrir um? (Fiska 
eftir samræmi milli kennslu og námskrár). 

Námsefni 

▪ Hvaða kennslu- og verkefnabækur notar þú helst? 

▪ Kennsluforrit; efni af netinu (upplýsingatækni) 

▪ Heimildarit og handbækur 

Námsaðlögun / -aðgreining 

▪ Eru flestir eða allir með sama skipulag varðandi það sem nefnt hefur verið á 
undan (kennsluaðferðir, viðfangsefni og námsefni) eða er möguleiki á einhvers 

konar aðgreiningu?  

– Til dýpkunar: Hvers eðlis er sú aðgreining sem þú notar (ef einhver) t.d.: 
Vinna í sérhópum – Nemendur teknir út – Mismunandi markmið – 
Mismunandi leiðir að sömu markmiðum (mism. vinnubrögð) – Mismunandi 
námsefni /-bækur – Mismunandi hraði – Mismunandi verkefnaskil – 
Mismunandi dýpt í viðfangsefnum innan sama ramma og aðrir – Annað – 
Biðja um dæmi. 

Hversu sátt(ur) við stöðu mála  

▪ Ertu sátt(ur) við skipulagið – stöðu mála – að því leyti sem við höfum rætt eða er 
e-ð sem þú vildir hafa öðruvísi? 

▪ Ef þú ert ekki fyllilega sátt(ur) – hvað kemur í veg fyrir að skipulagið sé eins og 
þú telur æskilegast? 

Ákvarðanir um kennsluna  

▪ Á hverju byggir þú ákvarðanir þínar um kennsluna og skipulag hennar (hvað 
stýrir kennslunni)? 

– Aðalnámskrá 
– Námsbækurnar / námsefnið 
– Skólanámskráin og stefna skólans 
– Hversu sjálfráð(ur) ert þú um þessa hluti? 
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Námsmat 

▪ Hvernig hagar þú námsmati? 

▪ Í hverju er námsmat í greininni fólgið (helstu þættir í námsmati / -aðferðir við 
það)? 

▪ Hvaða þætti greinarinnar metur þú einkum og hvernig?  

▪ Hafa í huga helstu efnisþætti aðalnámskrár í greininni. 

▪ Á hverju byggjast einkunnir nemenda, þar með talin skólaeinkunn í 10. bekk 
(formleg próf, símat)? 

▪ Reynir þú að meta þá þætti sem þú telur að prófið nái ekki til (í íslensku: t.d. 
hlustun og áhorf, talað mál og framsögn, viðhorf, o.s.frv.; í náttúrufræði: t.d. 

verklegt, viðhorf, færni o.s.frv.  

▪ Eftir því sem við á: Hvernig – Hvers vegna ekki? 

Íslenska: Samræmda prófið í íslensku í 7. bekk 

▪ Hvaða gildi hefur samræmda íslenskuprófið í 7. bekk fyrir kennsluna hjá þér? 

▪ Hversu mikið og þá hvernig hefur þú niðurstöður þess til hliðsjónar þegar þú 
skipuleggur kennsluna? 

▪ Biðja um dæmi um hvernig prófið nýtist 

▪ Hvaða afstöðu hefur þú til prófsins í 7. bekk? 

▪ Koma kennarar að skilum á niðurstöðum prófsins eða útskýringum til foreldra á 
þýðingu þeirra? 

▪ Hversu vel heldur þú að foreldrar og nemendur skilji niðurstöðurnar? 

Samræmda prófið í 10. bekk 

▪ Hefur það áhrif á „status“ greinarinnar að þar er samræmt próf – styrkir það 
greinina? 

▪ Hvaða áhrif hefur samræmda prófið í 10. bekk á það hvernig þú hagar þeim 
þáttum sem við höfum rætt hér á undan: Kennsluaðferðir – námsefni – 

viðfangsefni nemenda – hvort allir vinna með sama efni og ákvarðanir þínar um 

kennsluna og námsmat? (Muna að spyrja sérstaklega um áhrif prófsins á alla 

þessa þætti). 

▪ Hvaða áhrif hefur prófið á heimavinnu? 

▪ Hvað heldur þú um prófið sjálft – hversu vel mælir það kunnáttu og færni 
nemenda í þeim þáttum sem aðalnámskráin tiltekur? 
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▪ Er eitthvað sem verður útundan – og þá hvað?  

▪ Hvað finnst nemendum um prófið? 

▪ Hefur það áhrif á áhuga á greininni, bekkjaranda, líðan viðhorf o.s.frv.? 

▪ Hefur prófið áhrif á þína líðan eða starfsánægju? 

▪ Hvað finnst þér vera í húfi, fyrir þig sem kennara og skólann að nemendur komi 
vel út? 

▪ Ef prófið hefur áhrif: Hversu langt niður ná þau – ná þau niður í 8. bekk? 

▪ Hvernig býrð þú nemendur undir próftökuna sjálfa? 

▪ Færð þú fyrirmæli, bein eða óbein, frá skólanum um undirbúning nemenda fyrir 
prófið 

▪ Væri eitthvað öðruvísi í kennslunni ef ekki væri samræmt próf í 10. bekk – 
hvað? 

▪ Hver er afstaða þín til þess að halda samræmt próf í íslensku í 10. bekk? 

▪ Tvenn jákvætt og tvennt neikvætt um samræmda prófið. 

Nemendur sem ekki ætla í prófið 

▪ Hversu stór hluti nemenda fer í samræmda prófið í greininni? 

▪ Hvað hefur áhrif á þetta val? Reynir skólinn að hafa áhrif – eða hafa foreldrar 
áhrif? 

▪ Þeir sem ekki ætla í prófið – hvaða áhrif hefur það á þátttöku þeirra og áhuga? 

▪ Hagar þú kennslunni á e-n hátt öðruvísi fyrir þessa nemendur? 

▪ Ef prófið stýrir kennslunni mikið – hvernig eru þá þessir nemendur staddir í 
kennslunni? 

▪ Hafa samræmdu prófin í 10. bekk almennt einhver áhrif á framboð og skipulag 
valgreina á unglingastiginu? Hvernig vilt þú sjá samræmd próf þróast í 

framtíðinni? 
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FYLGISKJAL 3: VIÐTALSRAMMI – ÍSLENSKUKENNARAR  
Í 6. OG 7. BEKK 

Meginþættir í viðtali (til glöggvunar fyrir RS):  

▪ Kennsluaðferðir og skipulag kennara 

▪ Námsefni og viðfangsefni nemendanna 

▪ Námsaðlögun – áhrif á einstaklingsmiðun 

▪ Námsmat 

▪ Nemendur sem ekki fara í prófið 

▪ Leiðsagnargildi prófsins í 4. bekk – hvernig er það notað í 5. og 6. bekk. 

▪ Áhrif samræmda prófsins í 10. bekk á framangreinda þætti 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

▪ Reynsla þín af kennslu og menntunarbakgrunnur 

▪ Hvaða bekkjum kennir þú? 

Kennsluskipulag í skólunum  

▪ Er einhvers konar ferða- eða röðunarkerfi í 7. bekk? 

Kennsluaðferðir og -skipulag viðmælanda 

▪ Lýsa dæmigerðri kennslustund í íslensku  

– Til dýpkunar: Hvaða kennsluaðferðir notar þú helst (t.d. innlagnir, samvinna / 
hópvinna nemenda, einstaklingsvinna (t.d. í verkefnabækur), umræður. 
leikræn tjáning, (sjálfstæð) heimildavinna, þemavinna o.s.frv.)? 

Helstu viðfangsefni nemendanna? 

▪ Á hvaða viðfangsefni í íslenskunni leggur þú helst áherslu? 

– Hafa í huga til dýpkunar efnisþætti aðalnámskrár: Lestur – talað mál og 
framsögn (munnleg tjáning) – hlustun og áhorf – ritun – bókmenntir og 
málfræði. Hvernig er áhersluröðin? 

▪ Hvernig gengur þér að komast yfir það sem námskráin mælir fyrir um? (Fiska 
eftir samræmi milli kennslu og námskrár). 
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Námsefni 

▪ Hvaða kennslu- og verkefnabækur notar þú helst? 

▪ Kennsluforrit; efni af netinu (upplýsingatækni) 

▪ Heimildarit og handbækur 

Námsaðlögun / -aðgreining 

▪ Eru flestir eða allir með sama skipulag varðandi það sem nefnt hefur verið á 
undan (kennsluaðferðir, viðfangsefni og námsefni) eða er möguleiki á einhvers 

konar aðgreiningu?  

– Til dýpkunar: Hvers eðlis er sú aðgreining sem þú notar (ef einhver) t.d.: 
Vinna í sérhópum – Nemendur teknir út – Mismunandi markmið – 
Mismunandi leiðir að sömu markmiðum (mism. vinnubrögð) – Mismunandi 
námsefni /-bækur – Mismunandi hraði – Mismunandi verkefnaskil – 
Mismunandi dýpt í viðfangsefnum innan sama ramma og aðrir – Annað – 
Biðja um dæmi. 

Hversu sátt(ur) við stöðu mála  

▪ Ertu sátt(ur) við skipulagið – eða stöðu mála – að því leyti sem við höfum rætt 
eða er e-ð sem þú vildir hafa öðruvísi? 

▪ Ef þú ert ekki fyllilega sátt(ur) – hvað kemur í veg fyrir að skipulagið sé eins og 
þú telur æskilegast? 

Ákvarðanir um kennsluna  

▪ Á hverju byggir þú ákvarðanir þínar um kennsluna og skipulag hennar (hvað 
stýrir kennslunni)? 

– Aðalnámskrá 
– Námsbækurnar / námsefnið 
– Skólanámskráin og stefna skólans 
– Hversu sjálfráð(ur) ert þú um þessa hluti? 
– Hefur samræmda prófið í 7. bekk áhrif á ákvarðanir þínar? Ef svo er hvaða? 

Námsmat 

▪ Hvernig hagar þú námsmati? 

▪ Í hverju er námsmat í íslenskunni fólgið (nefna helstu þætti í námsmati / -
aðferðir við það)? 

▪ Hvaða þætti íslenskunnar metur þú einkum og hvernig?  

– Hafa í huga efnisþætti aðalnámskrár 
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▪ Á hverju byggjast þær einkunnir sem nemendur fá – hvert er vægi símats, 
formlegra prófa o.s.frv.? 

▪ Reynirðu að meta þá þætti sem samræmda prófið hugsanlega nær ekki til (t.d. 
hlustun og áhorf, talað mál og framsögn, viðhorf, o.s.frv.)? Hvernig – Hvers 

vegna ekki?  

Samræmda prófið í íslensku í 4. bekk 

▪ Hefur samræmda íslenskuprófið í 4. bekk gildi fyrir kennsluna hjá þér? 

▪ Hversu mikið – hvernig – hefur þú niðurstöður þess til hliðsjónar þegar þú 
skipuleggur kennsluna? 

▪ Biðja um dæmi um hvernig prófið nýtist 

▪ Hvaða afstöðu hefur þú til prófsins í 4. bekk? 

▪ Koma kennarar að skilum á niðurstöðum prófsins eða útskýringum til foreldra á 
þýðingu þeirra? 

▪ Hversu vel heldur þú að foreldrar og nemendur skilji niðurstöðurnar? 

Samræmda prófið í íslensku í 7. bekk 

▪ Hefur það áhrif á „status“ greinarinnar (íslenskunnar) að þar er samræmt próf? 

▪ Hvaða áhrif hefur samræmda prófið í 7. bekk á það hvernig þú hagar þeim 
þáttum sem við höfum rætt hér á undan (Kennsluaðferðir – námsefni – 

viðfangsefni nemenda – hvor allir vinna með sama efni og ákvarðanir þínar um 

kennsluna og námsmat? (Muna að spyrja sérstaklega um áhrif prófsins á alla 

þessa þætti). 

▪ Hvaða áhrif hefur prófið á heimavinnu? 

▪ Hvað heldur þú um prófið sjálft – hversu vel mælir það kunnáttu og færni 
nemenda í þeim þáttum sem aðalnámskráin tiltekur (lestur, talað mál og 

framsögn (munnleg tjáning), hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði)? 

▪ Er eitthvað sem verður útundan – og þá hvað?  

▪ Hvað finnst nemendum um prófið? 

▪ Hefur það áhrif á áhuga á íslenskunni, líðan viðhorf o.s.frv.? 

▪ Hefur prófið áhrif á þína líðan eða starfsánægju? 

▪ Hvað finnst þér vera í húfi, fyrir þig sem kennara og fyrir skólann að nemendur 
komi vel út? 
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▪ Ef prófið hefur áhrif: Hversu langt niður ná þau – ná þau niður í 6. bekk? 

▪ Hvernig býrð þú nemendur undir próftökuna sjálfa? 

▪ Væri eitthvað öðruvísi í kennslunni er ekki væri samdæmda prófið í 7. bekk – og 
þá hvað? 

▪ Hver er afstaða þín til þess að halda samræmt próf í íslensku í 7. bekk? 

▪ Hvernig vilt þú sjá samræmd próf þróast í framtíðinni? 
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FYLGISKJAL 4: VIÐTALSRAMMI – NEMENDUR 

Meginþættir í viðtali (til glöggvunar fyrir RS):  

▪ Kennsluaðferðir og skipulag kennara 

▪ Námsefni og viðfangsefni nemendanna 

▪ Námsaðlögun – áhrif á einstaklingsmiðun 

▪ Námsmat 

▪ Nemendur sem ekki fara í prófið 

▪ Áhrif samræmda prófsins í 10. bekk á framangreinda þætti 

 

Kennsluaðferðir og -skipulag  

▪ Gætuð þið lýst fyrir mér dæmigerðri kennslustund í íslensku / náttúrufræði (fá 
lýsingar á mism. þáttum: Málfræði, bókmenntir, stafsetning annað / tilsvarandi í 

náttúrufræði) 

– Til dýpkunar: Reyna að fá fram hvaða kennsluaðferðir /-skipulag kennarinn 
notar helst: T.d. innlagnir, samvinna / hópvinna nemenda, einstaklingsvinna 
(t.d. í verkefnabækur), umræður. leikræn tjáning, (sjálfstæð) heimildavinna, 
þemavinna o.s.frv.) 

▪ Mynduð þið vilja breyta einhverju í kennslunni? 

Helstu viðfangsefni 

▪ Á hvað er helst lögð áhersla í íslenskunni / náttúrufræðinni? 

▪ Hvað er mest verið að gera í tímunum? 

– Hafa í huga til dýpkunar efnisþætti aðalnámskrár: Lestur – talað mál og 
framsögn (munnleg tjáning) – hlustun og áhorf – ritun – bókmenntir og 
málfræði. Hvernig er áhersluröðin – tilsvarandi fyrir náttúrufræðina. 

▪ Fáið þið kennsluáætlunin frá kennaranum – hvernig er hún? 

▪ Hvernig er með heimavinnuna – hvað gerið þið heima?  

Námsefni  

▪ Hvaða kennslu- og verkefnabækur notið þið helst? 

▪ Notið þið kennsluforrit, efni af netinu (upplýsingatækni), orðabækur, vinnið þið 
heimildaverkefni? 
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Námsaðlögun / -aðgreining 

▪ Eru flestir eða allir nemendur að gera það sama í tímunum (með sama námsefni, 
fylgjast að í bókunum o.s.frv.)?  

– Til dýpkunar: Ef einhver aðgreining er – hvers eðlis er hún: Vinna í sérhópum 
– Nemendur teknir út – Mismunandi markmið – Mismunandi leiðir að sömu 
markmiðum (mism. vinnubrögð) – Mismunandi námsefni /-bækur – Mismun-
andi hraði – Mismunandi verkefnaskil – Mismunandi dýpt í viðfangsefnum 
innan sama ramma og aðrir – Annað – Biðja um dæmi. 

Námsmat 

▪ Hvernig er námsmatið – próf, verkefni o.s.frv.? 

▪ Hvernig er það sett fram – einkunnir, umsagnir o.s.frv.? 

▪ Hvernig er dæmigert próf í íslensku – en í náttúrufræði? 

▪ Þegar þið hafið tekið próf – hvernig er niðurstöðunni skilað? 

▪ Hvað getið þið gert til að standa ykkur vel í náminu – fá góðar einkunnir? 

▪ Er metið hvernig þið standið ykkur í tímum – heimavinnan o.s.frv.  

Samræmda prófið 

▪ Er talað um samræmda prófið í tímunum? 

▪ Hvað haldið þið að sé best að gera til að koma vel út á samræmda prófinu? 

▪ Talar kennarinn um hvað þið getið gert til að standa ykkur vel á prófinu? 

▪ Vinnið þið gömul samræmd próf í tímum? 

▪ Skoðið þið gömul samræmd próf sjálf á netinu – hvað gerið þið við þau? 

▪ Talar kennarinn um hvernig það sem þið gerið í tímunum getur hjálpað ykkur í 
samræmdu prófunum? 

▪ Hvernig finnst ykkur að þurfa að fara í samræmt próf? 

▪ Finnst ykkur skipta miklu máli að fá góða einkunn á samræmda prófinu? 

▪ Kvíðið þið fyrir að fara í prófið? 

▪ Finnst ykkur mikilvægt að fá góða einkunn á samræmdu prófunum – ef svo er 
hvers vegna er það mikilvægt – hvað er í húfi? 

▪ Hvað haldið þið um krakka almennt – kvíða þeir fyrir að fara í prófið? 

▪ Haldið þið að eitthvað væri öðruvísi í kennslunni ef ekki væri samræmt próf? 
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10. bekkur: Nemendur sem ekki ætla í prófið 

▪ Eru einhverjir sem ekki ætla í samræmda prófið í íslensku? 

▪ Eru þeir að gera eitthvað annað en hinir sem ætla í prófið? 

10. bekkur: Framboð og skipulag valgreina 

▪ Hvaða valgreinar eru í boði? 

▪ Eftir hverju veljið þið valgreinar – hvað hefur áhrif á það (áhugi – búa sig undir 
samræmda prófið – framhaldsskólinn o.s.frv.)? 

▪ Fáið þið ráð / aðstoð í skólanum við að velja greinar? 

▪ Hafa foreldrar ykkar áhrif á hvernig þið veljið?  
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FYLGISKJAL 5: BEKKJARATHUGUN 

Dags.  Skóli  Bekkur  

Grein  Kennari  

Lykilþættir til glöggvunar fyrir RS: 

▪ Uppröðun og skipulag kennslustofu 

▪ Byrjun tíma 

▪ Kennsluaðferðir og -skipulag kennara 

▪ Námsefni og viðfangsefni nemendanna 

▪ Námsaðlögun – áhrif á einstaklingsmiðun 

▪ Heimavinna 

▪ Námsmat 

▪ Vísanir til samræmda prófsins 

▪ Lok tíma 

▪ Nemendur sem ekki fara í prófið 

 

Uppröðun og skipulag í stofunni 

 
 
 
 
 
 

Byrjun tímans 

 
 
 
 
 
 

Kennsluaðferðir og –skipulag kennarans Viðfangsefni og virkni nemenda 

 
 
 
 
 

 



 

 332 

Námsaðlögun / -aðgreining (einstaklingsmiðun) 

 
 
 
 
 
 

Heimavinna 

 
 
 
 
 

Námsmat 

 
 
 
 
 
 

Vísanir til samræmda prófsins 

 
 
 
 
 
 

Lok tímans 

 
 
 
 
 
 
 

Annað 
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FYLGISKJAL 6: VIÐFANGSEFNI OG KENNSLUAÐFERÐIR  
Í ÍSLENSKU 

Viðfangsefni íslensku 
Mjög 
mikið 

Frekar 
mikið 

Nokkuð 
Frekar 
lítið 

Mjög 
lítið 

Að læra og muna staðreyndir og hugtök  2 3    

Að skilja til að geta lýst, borið saman  4 1   

Að beita (yfirfæra) þekkingu til að leysa ný viðfangsefni   2 3   

Draga ályktanir og setja fram og rökstyðja eigið mat  
(setja fram tilgátur, draga ályktanir, leita lausna, kanna  
orsakir og afleiðingar leggja sjálfstætt mat á, rökstyðja) 

 2 3   

Námstækni og námsvitund (læra að læra, þekkja  
sjálfan sig sem námsmann) 

 3 1 1  

Læra vinnubrögð, s.s. heimildaleit   5   

Þjálfa samskipti og félagslega færni (t.d. samvinnu)  3 2   

Byggja upp viðhorf til viðfangsefna innan íslenskunnar  3 2   

Lestur  5    

Talað mál og framsögn   1 3 1 

Hlustun og áhorf  1 1 2 1 

Bókmenntir 2 1 1   

Ritun  2 3   

Málfræði 4 1    

Annað: 1     

 
 

Kennsluaðferðir í íslensku Mjög  
mikið 

Frekar 
mikið 

Nokkuð 
 

Frekar 
lítið 

Mjög 
lítið 

Bein kennsla frá töflu eða með glærum / skjávarpa 3  2   

Bein kennsla frá töflu í bland við spurningar til nemenda 2 2 1   

Einstaklingsvinna í vinnu- og verkefnabækur/-hefti 1 1 2 1  

Skrifleg verkefni úr ýmsum áttum (ljósrit)  4    

Umræður í bekknum í heild 2 1 1  1 

Sjálfstæð (heimilda)vinna hópa, efniskönnun og kynning   2 3  

Sjálfstæð (heimilda)vinna einstakl., efniskönnun og kynning   3 2  

Samvinna nemenda í hópum og kynning niðurst. 1 2 1  1 

Kvikmyndir, myndbönd, margmiðlunarefni  1 1 3  

Tölvur – upplýsingatækni   4 1  

Annað: heimavinna 1     

 
N=5 Tveir íslenskukennaranna fylltu ekki töfluna út.  
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FYLGISKJAL 7: VIÐFANGSEFNI OG KENNSLUAÐFERÐIR  
Í NÁTTÚRUFRÆÐI 

Viðfangsefni náttúrufræði 
Mjög 
mikið 

Frekar 
mikið 

Nokkuð 
Frekar 
lítið 

Mjög 
lítið 

Að læra og muna staðreyndir og hugtök  3 4    

Að skilja til að geta lýst, borið saman 1 4 1 1  

Að beita (yfirfæra) þekkingu til að leysa ný viðfangsefni  1 2 2 2  

Draga ályktanir og setja fram og rökstyðja eigið mat  
(setja fram tilgátur, draga ályktanir, leita lausna, kanna  
orsakir og afleiðingar leggja sjálfstætt mat á, rökstyðja) 

1 1 3 2  

Námstækni og námsvitund (læra að læra, þekkja  
sjálfan sig sem námsmann) 

 2 3 1 1 

Læra vinnubrögð, s.s. heimildaleit, tilraunir o.s.frv.   3 2 1 1 

Þjálfa samskipti og félagslega færni (t.d. samvinnu)  1 4 1 1 

Byggja upp viðhorf til viðfangsefna innan greinarinnar 1 2 2 2  

Annað:      

 
 
 

Kennsluaðferðir í náttúrufræði Mjög  
mikið 

Frekar 
mikið 

Nokkuð 
 

Frekar 
lítið 

Mjög 
lítið 

Bein kennsla frá töflu eða með glærum / skjávarpa 3 4    

Bein kennsla frá töflu í bland við spurningar til nemenda 2 5    

Einstaklingsvinna (í vinnu- og verkefnabækur/-hefti) 1 1 4 1  

Skrifleg verkefni úr ýmsum áttum (ljósrit)  1 5 1  

Umræður í bekknum í heild  2 4 1  

Sjálfstæð (heimilda)vinna hópa, efniskönnun og kynning   2 3 2 

Sjálfstæð (heimilda)vinna einstakl., efniskönnun og kynning   3 3 1 

Samvinna nemenda í hópum og kynning niðurst.  1 3 1 2 

Vettvangsferðir   2 3 2 

Tilraunir  1 4 2  

Kvikmyndir, myndbönd, margmiðlunarefni  1 5 1  

Tölvur – upplýsingatækni   2 3 2 

Annað      

 
N=7  
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FYLGISKJAL 8: NÁMSKRÁRLÍKAN ANDERSON O.FL.  

Þekkingarflokkar (Anderson o.fl., 2001, bls. 45–62) 

▪ Staðreyndaþekking (factual knowledge): Orðaforði, einstök þekkingaratriði og 

önnur grundvallarþekking í námsgreinum sem nemendur þurfa að hafa á valdi 

sínu til að geta fengist við flóknari verkefni. Dæmi: Tæknilegur orðaforði, tákn í 

nótnaskrift, upptalning á auðlindum. 

▪ Hugtakaþekking (conceptual knowledge): Hugtök, flokkun hugtaka og samspil 

grundvallarþátta í stærra samhengi. Þekking á lögmálum, kenningum og 

uppbyggingu. Dæmi: Tímabil jarðsögunnar, mismunandi eignarhald fyrirtækja, 

lögmál Pyþagórasar, þróunarkenningin, stjórnskipulag þingræðis.  

▪ Færniþekking (procedural knowledge): Að kunna til verka, geta beitt 

rannsóknaraðferðum, kunna að afla upplýsinga og geta valið aðferðir sem hæfa 

aðstæðum. Dæmi: Að geta notað vatnsliti til að mála, kunna að deila með heilli 

tölu, kunna að taka viðtal og geta valið aðferð til að áætla rekstrarkostnað. 

▪ Þekking á eigin hugsun og námi (námsvitund) (metacognitive knowledge): 

Þekking á hugrænni starfsemi og vitund um eigin hugarstarfsemi og námshætti. 

Dæmi: Hæfni til að sjá og draga upp heildarmynd flókinna viðfangsefna, vitund 

um hvernig ólík viðfangsefni gera ólíkar kröfur og þekking á eigin styrkleikum 

og veikleikum. 

Hugsanaferli (Anderson o.fl., 2001, bls. 66–88) 

▪ Að muna (remember): Safna upplýsingum í langtímaminni og geta kallað þær 

fram.  

▪ Að skilja (understand): Skapa þekkingu úr því sem fjallað er um í kennslu, í 

töluðu og skrifuðum máli og á myndrænan hátt. Þetta felur í sér að túlka 

upplýsingar, finna dæmi, flokka, draga saman, draga ályktanir, bera saman og 

útskýra. 

▪ Að beita (apply): Nota þekkingu til að ljúka viðfangsefni við kunnuglegar og 

nýjar aðstæður. 

▪ Að greina (analyse): Brjóta efni niður í einingar til að skilja það og sjá hvernig 

einstakir hlutar þess tengjast og mynda heildarmynd. Þetta felur í sér að greina 
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sundur einstaka þætti viðfangsefnis, flokka þá, finna mynstur og tengsl og lýsa 

þeim.  

▪ Að meta (evaluate): Fella dóma á grundvelli viðmiða um frammistöðu eða 

lýsinga á gæðum. Þetta felur í sér að safna gögnum og meta þau til að geta dæmt 

um gæði eða verðleika. 

▪ Að skapa (create): Raða eða endurraða þáttum þannig að úr verði heildarmynd. 

Þetta felur í sér að sjá nýjar hliðar á málum setja fram (mismunandi) tilgátur, 

skipuleggja framkvæmd viðfangsefnis og skapa heild úr fyrirliggjandi efniviði. 
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FYLGISKJAL 9: KENNSLUBÆKUR Í NÁTTÚRUFRÆÐI  
OG ÍSLENSKU Á MIÐ- OG UNGLINGASTIGI109 

Náttúrufræði á miðstigi 

Auðvitað - bækur 1–3 

Auðvitað - bók 1 fjallar um ljós, spegla og linsur, rafmagn og segla, sól, jörð og tungl. 

Auk þess er fjallað um veðurfar, eldvirkni, jarðsögu, landmótun og fleira. Í bókinni eru 

margvísleg verkefni og mikill fjöldi ljósmynda og skýringarteikninga sem auðvelda 

nemendum skilning á fyrirbærum í náttúrunni og tengja þau við daglegt líf.  

▪ Höfundur: Helgi Grímsson  

▪ Útgáfuár: 2001  

Í Auðvitað - bók 2 er meðal annars fjallað um krafta og vélar, hljóð og tóna, jörðina, 

sólina og stjörnur og ýmis atriði er snerta landmótun. Í bókinni eru margvísleg verkefni 

og mikill fjöldi ljósmynda og skýringarteikninga sem auðvelda nemendum skilning á 

fyrirbærum í náttúrunni og tengja þau við daglegt líf.  

▪ Höfundur: Helgi Grímsson  

▪ Útgáfuár: 2001  

Í Auðvitað - bók 3 er fjallað um vísindi í nútíð og framtíð, frumeindir, sameindir, rúmmál, 

massa, varma, hamskipti, hitaþenslu og leysni, orku og orkunotkun, haf, vatnsföll og jökla.  

▪ Höfundur: Helgi Grímsson  

▪ Útgáfuár: 2002  

Ekki er allt sem sýnist (Hljóð, Ljós, Loft, Rafmagn og Segull) 

Bókaflokkurinn Ekki er allt sem sýnist, er eðlisvísindi fyrir miðstig. Fimm hefti sem 

fjalla um hljóð, ljós, loft, rafmagn og segul.  

▪ Höfundur: Tom Fox. Höfundur fróðleikskafla: Ari Trausti Guðmundsson 

▪ Útgáfuár: 1996  

▪ Þýðing: Þóra Óladóttir  

                                                 
109 Listinn er ekki tæmandi yfir efni sem kann að vera notað í skólum viðmælenda. Eingöngu er gerð grein fyrir 
bókum sem viðmælendur nefndu í viðtölum. Ekki er sérstaklega gerð grein fyrir Íslendingasögum og skáldsögum 
sem eru nefndar í texta ritgerðarinnar og eru alþekktar. Upplýsingar um bækurnar eru fengnar af vef 
Námsgagnastofunar http://www.nams.is/ nema annars sé getið. 
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Íslenska á miðstigi 

Blákápa, Grænkápa og Rauðkápa  

Lestrarbækur fyrir miðstig. Í Blákápu eru bókmenntatextar frá mismunandi tímum og 

frá ýmsum þjóðum. Höfundar endursegja verulegan hluta Gylfaginningar svo að texti 

hæfi aldri nemenda. 

▪ Höfundar:Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir völdu efnið 

▪ Útgáfuár: 1995, 1996 

Rauðkápa hefur að geyma efni eftir íslenska og erlenda höfunda. Í bókinni eru sögur, 

frásagnir og ljóð úr nútíð og fortíð, þættir úr Íslendingasögum og þjóðsögur. Einnig er 

sagt frá Egyptum, Grikkjum og Rómverjum að fornu.  

▪ Höfundar:Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir völdu efnið 

▪ Útgáfuár: 1995 1998 

Grænkápa er þriðja og síðasta bindið. Hún hefur að geyma efni eftir íslenska og erlenda 

höfunda. Í bókinni eru sögur, frásagnir og ljóð úr nútíð og fortíð, kímnisögur, sögur af 

sæbúum og fornaldar- og riddarasögur. Einnig eru fræðandi textar um miðaldirnar. 

Grænkápu fylgir kennarahandbók og hljóðbók.  

▪ Höfundar: Guðný Ýr Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir völdu efnið 

▪ Útgáfuár: 1998 1999  

Mál til komið, Mál í mótun og Mál er miðill 

Mál til komið er námsbók í réttritun og ritun sú fyrsta í þriggja bóka flokki. Bókin 

skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum eru réttir textar til að afrita. Í öðrum hlutanum eru 

textar til að hlusta á og skrifa eftir upplestri (hljómband fylgir þessum hluta). Í þriðja 

hlutanum eru m.a. textar sem henta vel við gerð útdrátta. Grunnbókinni fylgir 

verkefnabók og hljómband.  

▪ Efni: Ritun, Stafsetning  

▪ Höfundur: Kolbrún Sigurðardóttir og Þóra Kristinsdóttir 

▪ Útgáfuár: 1991 2000  

Mál í mótun er hugsuð til einstaklingsþjálfunar en ekki hópkennslu nema að 

takmörkuðu leyti. Undirstöðureglur um stafsetningu eru kynntar og æfðar s.s. reglur um 

greinarmerki, skammstafanir, tvöfaldan samhljóða, viðskeyttan greini, ng- og nk-, n eða 
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nn, um y, ý og ey. Verkefni bókarinnar byggjast á ýmis konar textum sem nota má til 

afritunar, útdráttar eða til að skrifa eftir upplestri. Grunnbókinni fylgja verkefnabók og 

hljómband.  

▪ Efnisorð: Ritun, Stafsetning  

▪ Höfundur: Kolbrún Sigurðardóttir og Þóra Kristinsdóttir 

▪ Útgáfuár: 1994 1995 2001  

Mál er miðill er námsbók í ritun og réttritun. Hún er hugsuð til einstaklingsþjálfunar en 

ekki hópkennslu nema að takmörkuðu leyti. Undirstöðureglur um stafsetningu eru 

kynntar og æfðar. Verkefni bókarinnar byggja á ýmis konar textum sem nota má til 

afritunar, útdráttar eða til að skrifa eftir upplestri. Grunnbókinni fylgir hljómband og 

verkefnabók með fjölbreyttum verkefnum sem eiga að þjálfa enn frekar þau atriði sem 

tekin eru fyrir í grunnbókinni.  

▪ Efnisorð: Ritun, Stafsetning 

▪ Höfundur: Kolbrún Sigurðardóttir og Þóra Kristinsdóttir  

▪ Útgáfuár: 1999 2000  

Málrækt 1–3 

Málrækt 1 kom fyrst út árið 1982 sem leshefti, vinnubók og kennsluleiðbeiningar. Í 

nýrri útgáfu koma lesheftið og vinnubókin út einni bók. Námsefnið er ætlað börnum í 4. 

- 5. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með aðaláherslu á 

málfræði og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir.  

▪ Höfundur: Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk Þorbjarnardóttir og Þóra 
Kristinsdóttir  

▪ Útgáfuár: 2006  

Málrækt 2 kom fyrst út árið 1984. Ný endurskoðuð útgáfa 2007. Námsefnið einkum 

ætlað 6. bekk. Í bókinni eru hverskyns verkefni og æfingar í móðurmálinu með 

aðaláherslu á málfræði og ritun en einnig stafsetningu og bókmenntir.  

▪ Höfundur: Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk Þorbjarnardóttir og Þóra 
Kristinsdóttir 

▪ Útgáfuár: 2007  
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Í málrækt 3 er fjallað um margháttaða notkun málsins en auk þess um nafnorð, 

lýsingarorð, fornöfn, sagnorð, töluorð, orðtök og málshætti.  

▪ Höfundur: Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk Þorbjarnardóttir og Þóra 
Kristinsdóttir  

▪ Útgáfuár: 1987  

Skinna, Skræða og Skrudda 

Í Skinnu er tekið á helstu þáttum móðurmálsnáms. Í henni eru stuttir bókmenntatextar 

sem tengjast umfjöllun um íslenskt umhverfi og sögu eða endurspegla hlutskipti barna 

að fornu og nýju. Töluðu máli og tjáningu eru gerð sérstök skil í bókinni. Bókinni fylgja 

tvö verkefnahefti: Skinna - verkefnabók I og Skinna - verkefnabók II. Í þeim eru 

málfræðiverkefni, lesskilningsverkefni, ýmsir leikir, krossgátur og fróðleikspistlar.  

▪ Höfundur: Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason  

▪ Útgáfuár: Skinna – textabók, 1995; Skinna - verkefnabók I, 1995; Skinna - 
verkefnabók II, 1996 

Í Skræðu er engist er við helstu þætti móðurmáls. í bókinni eru bókmenntatextar og 

verkefni sem tengjast þema bókarinnar, Hvaðan kem ég? Áhersla er lögð á munnlega 

tjáningu og hvers kyns ritun, þrír höfundar eru kynntir sérstaklega og fjallað um útgáfu 

dagblaðs. Tvö verkefnahefti fylgja bókinni. Í þeim eru ritunar-, lesskilnings- og 

málfræðiverkefni. Einnig er fengist við líkingar og persónugervingar í ljóðum, að fylla 

út eyðublöð og að túlka merkjamál. Í síðara heftinu eru einnig skoðaðar málsgreinar og 

efnisgreinar, fengist við greinamerkjasetningu og að lesa úr upplýsingum, s.s. skífu- og 

súluritum.  

▪ Höfundur: Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason 

▪ Útgáfuár: 1997 (öll heftin) 

Í Skruddu er fengist er við helstu þætti móðurmáls. kaflarnir heita: Útvarpið, Hugarflug 

og ímyndun, Hvað mótar mann? Má ég fá orðið? og Lög og regla. Einnig eru þrír 

höfundar kynntir og mikil áhersla lögð á ritsmíðar nemenda. Tvö verkefnahefti fylgja 

bókinni.  

▪ Höfundur: Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason 

▪ Útgáfuár: Skrudda – textabók, 1998, verkefnabók I, 1999; verkefnabók II, 1996 
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Náttúrufræði á unglingastigi 

Einkenni lífvera110 

Bókin skiptist í fimm kafla. Í upphafi er fjallað um eðli vísinda, vísindalegar aðferðir og 

vinnubrögð. Síðan er fjallað um minnstu einingu lífs, einkenni og gerð lífvera og að 

lokum um samskipti milli lífvera og tengsl þeirra við umhverfið. Í lok hvers kafla er 

verkleg æfing, upprifjun úr kaflanum og verkefni. 

▪ Efni: Líffræði og umhverfismennt 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Susan M. Johnson o.fl.  

▪ Þýðing: Hálfdan Ómar Hálfdanarson og Þuríður Þorbjarnardóttir  

▪ Útgáfuár: 1996  

Erfðir og þróun 

Bókin er í fjórum köflum. Í henni er fjallað um: Sögu erfðafræðinnar og mikilvægar 

uppgötvanir í greininni á þessari öld, erfðir manna og nýjungar erfðafræði, þróun lífvera 

bæði í tengslum við líffærafræði og steingervinga, prímata, muninn á mönnum og frum-

stæðum prímötum og þróun manna. Aftast í bókinni eru orðskýringar og atriðisorðaskrá.  

▪ Efni: Líffræði 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Edward B. Snyder o.fl. 

▪ Þýðing: Þuríður Þorbjarnardóttir  

▪ Útgáfuár: 1999 

Kraftur og hreyfing 

Bókin skiptist í þrjá kafla. Fjallað er um krafta og hvernig þeir eru mældir, vinnu og 

einfaldar vélar. Einnig er fjallað um hreyfingu og þyngd, þrjú lögmál Newtons um 

hreyfingu og þyngdarlögmálið.  

▪ Efni: Eðlisfræði 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Susan M. Johnson o.fl.  

▪ Þýðing og staðfærsla: Hálfdan Ómar Hálfdanarson 

▪ Útgáfuár: 1998 2002  

                                                 
110 Í bókaflokknum Almenn náttúruvísindi eru sex bækur: Einkenni lífvera, Erfðir og þróun, Kraftur og hreyfing, 
Lifandi veröld, Orka og Sól, tungl og stjörnur.  
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Lifandi veröld 

Bókin er í átta köflum. Fjallað er um: flokkunarfræði, sögu hennar og núverandi flokk-

unarkerfi, þau fimm ríki sem algengast er nú að skipta lífverum í og lífverum innan 

þeirra er lýst. Byrjað er á einföldustu og fábrotnustu lífverunum en síðan taka við æ 

flóknari lífverur.  

▪ Efni: Líffræði 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Edward Benjamin Snyder, Georg F. Matthias, Jill D. 
Wright og Susan M. Johnson  

▪ Þýðing: Hálfdan Ómar Hálfdanarson  

▪ Útgáfuár: 1999  

Orka 

Bókin skiptist í sex kafla. Í henni er fjallað um: Eðli vísinda, vísindalegar aðferðir og 

vinnubrögð; orku í ýmsum myndum, varmaorku, rafmagn, segulmagn, hljóð, ljós og 

kjarnorku; helstu einkennum mismundandi orkumynda, hvernig þær birtast okkur og 

nýtast. Í lok hvers kafla er verkleg æfing, upprifjun úr kaflanum og verkefni. Aftast í 

bókinni eru orðskýringar og atriðisorðaskrá.  

▪ Efni: Eðlisfræði 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Susan M. Johnson o.fl.  

▪ Þýðing og staðfærsla: Hálfdan Ómar Hálfdanarson  

▪ Útgáfuár: 1997 

Sól, tungl og stjörnur 

Í bókinni er fjallað um: Sólina og sólstjörnur almennt; uppruna sólkerfisins, einkenni 

reikistjarna, tungla og annarra hluta í því; jörðina og tunglið og ýmis atriði sem tengjast 

þeim svo sem árstíðaskipti og sjávarföll. Aftast eru orðskýringar og atriðisorðaskrá.  

▪ Efni: Jarðfræði 

▪ Höfundur: Dean Hurd, Susan M. Johnson o.fl.  

▪ Þýðing: Þorsteinn Vilhjálmsson  

▪ Útgáfuár: 2001  
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Íslenska á unglingastigi 

Beygingarfræði fyrir unglingadeildir grunnskóla 

Tilraunaútgáfa, gefin út af höfundi 1997. Ekki á skrá Námsgagnastofnunar yfir kennslu-

bækur. 

▪ Efni: Málfræði 

▪ Höfundur: Ragnar Ingi Aðalsteinsson  

▪ Útgáfuár: 1997  

Fallorð, Sagnorð og Smáorð 

Æfingabækur um orðflokka.  

▪ Efni: Málfræði 

▪ Höfundur: Magnús Jón Árnason  

▪ Útgáfuár: Fallorð, 1988 1992; Smáorð, 1989; Sagnorð, 1990.  

Finnur I–III: Verkefnabækur í málfræði og stafsetningu 

Finnur I er einnota verkefnabók fyrir unglingastig grunnskóla, einkum ætluð 8. bekk. 

Fyrri hlutinn inniheldur hefðbundin málfræðiverkefni en síðari hlutinn þrettán verkefni 

þar sem áhersla er lögð á þjálfun í stafsetningu samhliða ýmsum verkefnum í málfræði. 

Hver kafli hefst á stuttum stafsetningartexta sem saminn er með hliðsjón af bókmennta-

texta í Mályrkju I.  

▪ Efni: Málfræði og stafsetning  

▪ Höfundur: Svanhildur Sverrisdóttir  

▪ Útgáfuár: 2005  

Finnur II er einnota verkefnabók í málfræði og stafsetningu, einkum ætluð 9. bekk. Hún 

tengist bókunum Málfinni og Skriffinni og hentar m.a sem viðbótarefni með Mályrkju II.  

▪ Efni: Málfræði og stafsetning  

▪ Höfundur: Svanhildur Kr. Sverrisdóttir  

▪ Útgáfuár: 2005  

Finnur III er einnota verkefnabók í málfræði og stafsetningu, einkum ætluð 10. bekk 

grunnskólans. Hún tengist bókunum Málfinni og Skriffinni svo og bókmenntahluta 

Mályrkju III.  
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▪ Efni: Málfræði  

▪ Höfundur: Svanhildur Kr. Sverrisdóttir  

▪ Útgáfuár: 2003  

Íslensk málfræði fyrir grunnskóla og framhaldsskóla 

Bókin kom fyrst út árið 1937. 5. útgáfa frá 1958, endurskoðuð. Eiríkur Hreinn Finn-

bogason annaðist þá útgáfu. Í bókinni er fjallað um orðflokka og beygingar þeirra, föll, 

hljóðfræði og orðmyndun. 17. prentun 5. útgáfu gefin út af IÐNÚ 1999. Ekki á skrá 

Námsgagnastofnunar um námsbækur í íslensku. 

▪ Efni: Málfræði, hljóðfræði 

▪ Höfundur: Björn Guðfinnsson 

▪ Útgáfuár: 1999 (17. prentun 5. útgáfu frá 1958) 

Íslenska: Kennslubók í málvísi og ljóðlist 

Í bókinni er fjallað um orðflokka, setningafræði, hljóðfræði og málnotkun. Einnig er í 

bókinni kafli um ljóðalestur. Bókin er gefin út af höfundum og er ekki á skrá Náms-

gagnastofnunar yfir kennslubækur.  

▪ Efni: Málfræði, setningafræði, hljóðfræði, ljóð 

▪ Höfundar: Jón Norland og Gunnlaugur V. Snævarr 

▪ Útgáfuár: 1997 (5. útgáfa) 

Lestrarbók handa grunnskólum 1.–4. hefti 

Lestrarbækur með úrvali sagna og ljóða. Lestrarbækur þessar voru gefnar út hjá 

Ríkisútgáfu námsbóka á árunum 1972–1979. 1. útgáfa þessara bóka kom út á árunum 

1964–1965 undir heitinu Lestrarbók handa gagnfræðaskólum. Árni Þórðarson, Bjarni 

Vilhjálmsson og Gunnar Guðmundsson völdu efnið. Þessar bækur eru ekki lengur á lista 

Námsgagnastofnunar yfir námsefni. 

Málfinnur og Skriffinnur  

Málfinnur, lítil málfræðibók er handbók sem ætlað er að veita góða yfirsýn yfir þau 

hugtök málfræðinnar sem grunnskólanemendur þurfa að hafa á valdi sínu til þess að 

gera sér grein fyrir grundvallaratriðum íslenska málkerfisins.  

▪ Efni: Málfræði  

▪ Höfundur: Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 
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▪ Útgáfuár: 2001  

Skriffinnur, lítil bók um stafsetningu og greinarmerki er handbók ætluð nemendum á ung-

lingastigi. Í bókinni er að finna allar helstu reglur um íslenska stafsetningu og greinarmerki 

ásamt dæmum. Í bókinni er aðgengilegt yfirlit yfir reglusafn íslenskrar stafsetningar.  

▪ Efni: Stafsetning 

▪ Höfundur: Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

▪ Útgáfuár: 2003  

Mályrkja I–III 

Mályrkja I er fyrsta kennslubókin í flokki Mályrkjubókanna sem er námsefni til heild-

rænnar móðurmálskennslu á unglingastigi grunnskóla. Efnið er flokkað í fjögur þemu sem 

nefnast: Skilaboð, Strákur - Stelpa, Hópurinn og Fyrirmyndir. Textar bókarinnar eru sóttir 

í bókmenntir og blöð og tengdir með margvíslegum fróðleiksgreinum um málfræði, 

stílfræði, orðaforða o.fl. Bókinni fylgja tvær vinnubækur: Vinnubók 1 og Vinnubók 2.  

▪ Efni: Bókmenntir, Lestur, Málfræði, Ritun  

▪ Höfundur: Þórunn Blöndal og höfundar efnis  

▪ Útgáfuár: 1994 1997  

Í Mályrkju II er efnið er flokkað í þrjú þemu sem nefnast: Umhverfið, Tískan og Lífs-

gleðin. Í bókinni eru fjölbreyttir bókmenntatextar, ljóð, fræðandi greinar og hugleið-

ingar, svo og kennsla um málfræði, stílfræði, orðaforða o.fl. Bókinni fylgja tvær vinnu-

bækur Mályrkja II – vinnubók og Finnur 2.  

▪ Efni: Bókmenntir, Lestur, Málfræði, Ritun  

▪ Höfundur: Þórunn Blöndal og höfundar efnis  

▪ Útgáfuár: 1996 2002  

Mályrkja III er síðasta bókin í flokknum Mályrkja. Í Mályrkju III eru kynningar á 40 

skáldum og rithöfundum frá síðustu tveim öldum, allt frá Bjarna Thorarensen til Diddu. 

Í bókinni er einnig yfirlit yfir íslenska málfræði í víðasta skilningi. Fjölmörg verkefni er 

að finna í Mályrkju III, bæði til umræðna og hópvinnu og til einstaklingsbundinnar 

úrvinnslu. Bókinni fylgir ein vinnubók Mályrkja III – verkefnabók.  

▪ Efni: Bókmenntir, Málfræði  

▪ Höfundar: Höskuldur Þráinsson og Silja Aðalsteinsdóttir  
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▪ Útgáfuár: 1998  

Málvísi 1–3 

Í Málvísi 1 er fengist við mál í samskiptum manna, talað mál, samlíkingar, orðtök og 

málshætti og orðflokkana.  

▪ Efni: Málfræði, málnotkun 

▪ Höfundur: Indriði Gíslason 

▪ Útgáfuár: 2. útgáfa 1989. Endurprentuð með leiðréttingum 1991 

Í Málvísi 2 er fjallað um notkun orðabóka, merkingu orða og mismunandi textasnið. Þá 

er fjallað um sögu og þróun íslenskrar tungu, máltækt og nýyrðasmíð. Loks er fjallað 

um beygingar fallorða og sagnorða og orðumyndun.  

▪ Efni: Málfræði, málnotkun, textagerð 

▪ Höfundur: Indriði Gíslason 

▪ Útgáfuár: 2. útgáfa 1995 

Í Málvísi 3 er fjallað um ritun (gerð útdrátta) en aðalefni bókarinnar er málfræði og 

setningafræði sem reynt er að tengja við athuganir á textum. Loks er ágrip af bragfræði 

og fjallað um setningu greinarmerkja. Málvísibækurnar voru gefnar út hjá Námsgagna-

stofnun en eru þar ekki lengur á skrá yfir kennslubækur í íslensku. 

▪ Efni: Málfræði, málnotkun, textagerð 

▪ Höfundur: Indriði Gíslason 

▪ Útgáfuár: 1986 

Orðhákur 1 og 2 

Einnota verkefnabækur. Í Orðháki 1 er fjallað um: lýsingarorð, samheiti/andheiti, tilfinn-

ingaorð, lofsyrði, orðtök, málshættir, jákvæð orð, neikvæð orð, samlíkingar, líkingar, lík-

ingaorð o.fl. Þá eru í bókinni orðagátur, þrautir og krossgátur. Orðhákur 2 fjalla verkefnin 

m.a. um margræðni orða, hlutstæð og óhlutstæð orð, víðtæk orð og sértæk, samsett orð, 

nýyrði og tilfinningaorð. Málshættir, orðtök, furðuferningar, orðasúpur og nafnarugl koma 

einnig við sögu.  

▪ Efnisorð: Málfræði, Ritun  

▪ Höfundur: Magnús Jón Árnason  

▪ Útgáfuár: 1997 (Orðhákur 1) og 1989 (Orðhákur 2) 


