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Formáli 

Á sjöunda áratugi síðustu aldar var ég nemandi í Barnaskóla Kópavogs. Ég 

sat í gluggaröðinni öll skólaárin, næstaftast. Kunni utanbókar bekkjar-

kladdann sem breyttist lítið frá ári til árs og ljóðin í móðurmálstímum, 

námsefnið í landafræði og átthagafræði. Ég minnist þess ekki að mér hafi 

nokkru sinni leiðst í skólanum en mér fannst heldur aldrei sérstaklega 

skemmtilegt. Svo varð ég unglingur, viðhorfið breyttist og fyrirmyndar-

nemandinn féll í landsprófi. Ég fetaði þó áfram menntaveginn og á það 

áreiðanlega mörgum að þakka, líklega ekki síst móður minni sem gerði 

aldrei ráð fyrir öðru. Þegar ég hafði lokið stúdentsprófi og ferðast um 

heiminn svolítið stefnulaus var það hugmynd hennar að ég færi í kennara-

nám. Áhugi minn á íslenskum fræðum er einnig frá henni kominn. 

Ég hóf doktorsnám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2006. Á 

námstíma mínum kom ég víða við, bæði sem nemandi og kennari en einnig 

sem kennsluráðgjafi, ritstjóri, verkefnisstjóri, námsefnishöfundur og nú 

síðast sem sérfræðingur hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Ég 

dvaldi um tíma í Uppsölum í Svíþjóð, bjó í risinu í S:t Olofsgatan 2 og hafði 

aðstöðu við Háskólann sem gestadoktorsnemi. Góðar minningar frá þeim 

tíma eiga eftir að fylgja mér um ókomna tíð.  

Þessi rannsóknarskrif hefðu aldrei orðið til nema með traustri 

handleiðslu dr. Ingvars Sigurgeirssonar og dr. Veturliða G. Óskarssonar. 

Örvandi samræður við Heimi Pálsson í Uppsölum skiptu mig miklu máli. 

Þessum þremur mönnum þakka ég sérstaklega. Mig langar líka að þakka 

fyrir aðstoðarkennarastyrk sem ég naut hluta námstímans, fyrir Erasmus-

styrk sem gerði mér kleift að dvelja í Uppsölum um tíma, fyrir samskipti við 

aðra doktorsnema og kennara við Háskóla Íslands og Háskólann í Uppsölum. 

Ekki síst vil ég þakka öllum stjórnendum, kennurunum og nemendum í 

skólunum átta og í þeim skólum sem tóku þátt í forathugun minni. Þau 

opnuðu dyr skólastofunnar og gáfu mér tækifæri til að afla gagna í 

rannsóknina. Slíkt er ekki sjálfsagt. Að lokum eru sérstök þakkarorð til míns 

ástkæra Bjarna, til Eddu dóttur minnar og ekki síst til Sverris sonar míns en 

skrifin urðu til með hann mér við hlið.  
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er íslenskukennsla á unglingastigi grunn-

skóla og í framhaldsskóla. Sjónum er fyrst og fremst beint að kennsluháttum 

á skólastigunum tveimur og skilum þeirra. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

er að draga fram og greina markvisst áherslu stefnumótunaraðila á kennslu-

hætti í íslensku eins og hún birtist í aðalnámskrá eða ætluðu námskránni og 

bera niðurstöðurnar saman við raunveruleikann í sjálfu skólastarfinu eða 

virku námskránni.  

Rannsóknaraðferðin er eigindleg. Á tímabilinu 2010–2011 var gagna 

aflað með vettvangsathugunum í 143 kennslustundum í fjórum grunn-

skólum og fjórum framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu og á lands-

byggðinni, með 21 einstaklingsviðtali við kennara og átta rýnihópaviðtölum 

við nemendur. Einnig er byggt á lögum um grunn- og framhaldsskóla frá 

2008, aðalnámskrám, ársskýrslum skóla, skólanámskrám og kennslu-

áætlunum. Rannsóknarspurningin er þríþætt: 1) Hvernig eru kennsluhættir í 

námsgreininni íslensku á unglingastigi og í framhaldsskóla? 2) Hver eru 

afdrif hugmynda um kennsluhætti sem stefnumótunaraðilar leggja áherslu 

á og koma meðal annars fram í lögum um grunn- og framhaldsskóla og í 

aðalnámskrá? 3) Hvernig er skilum skólastiganna háttað, hvað eiga skóla-

stigin sameiginlegt og hvað greinir þau að? Þessum þremur þáttum 

rannsóknarspurningarinnar er skipt í nokkrar undirspurningar. 

Meðal helstu niðurstaðna er að skýrt kemur fram í hinni ætluðu námskrá 

að áhersla er lögð á fjölbreytta kennsluhætti, á sjálfstæði nemenda, virkni 

og ábyrgð þeirra á eigin námi. Hins vegar skila þessar hugmyndir sér ekki 

nema að hluta til inn í sjálft skólastarfið. Skýringin á því kann að vera heldur 

neikvætt viðhorf margra kennara til aðalnámskrár eða að þeir líta ekki á 

námskrá sem tæki til að nýta í skólastarfi. Niðurstöðurnar benda einnig til 

þess að huga þurfi betur að ýmsum þáttum í íslenskukennslu, til dæmis 

fjölbreyttari kennsluaðferðum, inntaki námsins, sköpun, framsögn, tjáningu 

og vali nemenda. Hlutverk skólanámskrár er ekki í samræmi við fyrirmæli 

aðalnámskrár og skólanámskrá þarf að fá aukið vægi í skipulagi kennslunnar 

á báðum skólastigum. Skil skólastiganna eru ekki skörp hvað varðar kennslu-

hætti eða inntak náms í íslensku. Hins vegar virðist vera gjá milli kennar-

anna sjálfra á skólastigunum tveimur. Gjáin skapast meðal annars af ytri 

aðstæðum eins og bakgrunni kennaranna, kjarasamningum og stjórnsýslu 
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en einnig vegna takmarkaðs áhuga fyrir samvinnu og vegna fordóma 

framhaldsskólakennara.  

Það sem einkum greindi skólastigin að, ef frá eru talin atriði sem varða 

ytri aðstæður eins og menntun kennara og stjórnsýslumál, var að gapið milli 

hinnar ætluðu námskrár og virku námskrárinnar var minna á unglingastigi 

grunnskóla en á framhaldsskólastigi. Meiri alúð var lögð í umhverfi 

skólastofa á unglingastigi grunnskóla en í framhaldsskólum, fjölbreyttari 

kennsluaðferðir voru frekar notaðar í grunnskóla en í framhaldsskóla, ætlast 

var til að nemendur tækju meiri ábyrgð á eigin námi í framhaldsskólum og 

skilaboð til nemenda um heimanám urðu óljósari. Námsefnið varð heldur 

yfirgripsmeira og ný og flóknari hugtök bættust við, námsmat skipaði annan 

sess og ef nemendur náðu ekki lágmarkseinkunn í áfanga gat það haft áhrif 

á framvindu þeirra í námi. Að sama skapi jukust kröfur um að skila verk-

efnum á réttum tíma.  

Ekki frekar en í öðrum eigindlegum rannsóknum er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar enda úrtakið aðeins átta skólar. Niðurstöð-

urnar gefa engu að síður vísbendingar sem vonandi nýtast sem framlag í 

umræðu um skólastarf og þróun þess. Þær varpa einnig ljósi á marga aðra 

mikilvæga þætti íslenskukennslu sem eru verðugt rannsóknarefni. 

 

Lykilorð: Íslenskukennsla, kennsluhættir, aðalnámskrá, áætluð námskrá, 

virk námskrá, skil skólastiga. 
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Abstract 

On closer inspection 

The realization of the national curriculum in the teaching of Icelandic in 

lower and upper secondary schools 

The subject of this research is the teaching of Icelandic within eight lower and 

upper secondary schools. The focus is first and foremost directed toward the 

classroom practice in both levels of schooling and their respective 

differences. The central aim of the research is to elucidate and analyse policy 

makers’ emphasis on classroom practice in Icelandic as it appears in the 

national curriculum or the intended curriculum, and contrast the conclusions 

to the reality of actual school work or the enacted curriculum.  

The research methodology is qualitative. In 2011–2012, data were 

gathered by means of field studies in 143 lessons in four primary schools 

and four secondary schools in the capital region and in rural areas of 

Iceland, with 21 individual interviews with teachers and eight focus-group 

interviews with students. Moreover, the research is based on national 

educational laws, the national curriculum, annual schools reports, school 

syllabuses and curriculum plans. The research question is threefold: 1) 

What are the teaching methods in Icelandic within primary and secondary 

schools? 2) What are the consequences of the ideas that policy makers 

emphasise and are for instance manifested in laws on primary and 

secondary schools and the national curriculum? 3) How does the difference 

between these two school levels present itself, what do they have in 

common and what separates them? The issues in each of the three 

research questions are then divided into further sub-questions. 

Among the main findings of the research is that the intended curriculum, 

which policy makers publish and expect to be implemented, clearly states 

an emphasis on diverse classroom practice and students’ autonomy and 

responsibility in relation to their own studies. However, these ideas only 

partially enter into the actual school work. A reason for this might be that 

many teachers are negative in regard to the national curriculum or that 

they consider a curriculum an inappropriate tool for school work. The 

findings further suggest that a number of aspects of the teaching of 

Icelandic require more attention, for example, more diverse classroom 

practice, content, creativity, presentation, expression and student option.  
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The role of school curriculum plans is not consistent with the directives of 

the national curriculum and school curriculum plans must be given increased 

weight within the organisation of teaching on both levels of schooling. The 

differences between these levels are not easily discernable when it comes to 

classroom practice and educational content of the teaching of Icelandic. 

However, there seems to be a sharp divide between the teachers themselves 

on each level of schooling. This suture is created by, among other things, 

external factors as well as the teachers’ backgrounds, collective salary 

agreements and administrative reasons, but also by a limited interest in 

cooperation and even secondary school teachers’ prejudices.  

What most clearly separated the school levels, notwithstanding external 

aspects such as teachers’ backgrounds and administrative issues, was that 

more care was put into the environment of the classroom on the lower 

secondary level than in secondary schools and there was more diversity in 

classroom practice in the primary school. However, in secondary school, 

students were expected to take more responsibility over their own studies 

and information regarding homework was less clear, the subject matter 

taught was much broader with the addition of new and more complex 

concepts, assessment acquired a different meaning and if a student did not 

achieve a minimum grade in a specific subject it could affect the develop-

ment of further studies. By the same token, demands concerning 

assignments and their due dates became stricter.  

As with other qualitative research, it is difficult to generalise from the 

conclusions especially since the research focuses on a sample of only eight 

schools. However, the findings of the research provide cues which will 

hopefully spark and contribute to discourse surrounding schooling and its 

development. Furthermore, the findings also shed light on a number of 

other important aspects of the teaching of Icelandic which are worthy 

subjects of research.  

 

Key words: The teaching of Icelandic, teaching methods, national 

curriculum, intended curriculum, implemented curriculum, transition
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1 Inngangur 

Rannsóknin sem greint er frá í þessum skrifum beinist að kennsluháttum í 

íslensku á unglingastigi fjögurra grunnskóla og fjögurra framhaldsskóla og 

skilum skólastiganna tveggja. Með hugtakinu kennsluhættir (e. classroom 

practice) er hér átt við starf og skipulag í kennslustundum, umhverfi í skóla-

stofunni, kennsluaðferðir, viðfangsefni, námsefnisnotkun, námsmat og 

heimavinnu. Rannsóknaraðferðin var eigindleg. Rannsóknargögnin voru 

fengin með því að fylgjast með kennslu í 143 kennslustundum í íslensku, 

með 21 einstaklingsviðtali við kennara og átta viðtölum við nemendahópa á 

skólastigunum tveimur.  

Rannsóknin er lögð fram til fullnustu Ph.D.-prófs við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og samsvarar 120 ECTS-einingum. Leiðbeinendur voru dr. 

Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Háskóla Íslands, og dr. Veturliði G. 

Óskarsson, prófessor við Háskólann í Uppsölum. Auk þeirra var Heimir 

Pálsson cand.mag., dósent við Háskólann í Uppsölum, í doktorsnefnd. 

Efninu er skipt í sex meginkafla auk lokaorða. Hér í inngangi er rannsóknar-

efnið kynnt, gerð grein fyrir vali á viðfangsefni og tengslum mínum við 

rannsóknarvettvang. Í öðrum kafla eru rannsóknarspurningar kynntar og sagt 

frá markmiðum og ávinningi. Þriðji kafli inniheldur umfjöllun um þrjú lykil-

hugtök sem ég kaus að skýra nokkuð ítarlega, þau eru áætluð námskrá, virk 

námskrá og skil skólastiga. Einnig er fjallað um stöðu þekkingar á fræðasviðinu, 

um námskrárfræði og námskrárlíkan sem ég styðst við í rannsókninni. Þá er 

fjallað um sögulegan bakgrunn íslenskukennslu og niðurstöður erlendra og 

íslenskra rannsókna sem tengjast rannsóknarsviðinu. Í fjórða kafla fjalla ég um 

þekkingarfræði og það fræðilega sjónarhorn sem beitt er í rannsókninni en ekki 

síst fjalla ég um rannsóknarsniðið. Í fimmta kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum 

gagnagreiningar. Efni þess kafla er skipt í undirkafla og hefur hver þeirra 

tengingu við einhvern hluta rannsóknarspurningarinnar. Í sjötta kafla ræði ég 

um rannsóknarniðurstöðurnar með hliðsjón bæði af rannsóknarspurningum og 

þeim fræðilega grunni sem rannsóknin er byggð á. Í lokakafla er að finna stutta 

samantekt og yfirlit yfir meginþræði ritgerðarinnar. 

1.1 Rök fyrir vali á rannsóknarefni 

Þessi rannsókn er framlag mitt til menntarannsókna þar sem áhersla er lögð 

á nám og kennslu við raunverulegar aðstæður. Um leið bregður hún ljósi á 
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að hvaða leyti vilji og stefnuyfirlýsing stjórnvalda, eins og þessir þættir eru 

skilgreindir í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá, birtist þegar á hólminn er 

komið, inni í sjálfri skólastofunni og í viðtölum við bæði þá sem skipuleggja 

og halda utan um starfið og þá sem þar stunda nám. Ég geri mér vonir um 

að niðurstöðurnar verði þarft framlag til greiningar og skilnings á íslensku-

kennslu. Einnig að niðurstöðurnar nýtist í faglegri umræðu um námskrár-

gerð og stefnumótun á grunn- og framhaldsskólastigi og varpi ljósi á styrk 

og veikleika kennsluhátta á tveimur skólastigum sem og á skilum milli 

skólastiga. Rannsóknin getur þannig haft margþætt gildi fyrir fræðilega 

umræðu um íslenskukennslu, kennsluhætti og námskrárvinnu, fyrir stefnu-

mótunaraðila og kennarana sjálfa og nemendur.  

Nokkrum öldum fyrir Krist glímdi forngríski heimspekingurinn Platon við 

gátuna um eðli þekkingar líkt og menn gera í dag. Meðal þess sem Platon 

sagði var að einstaklingurinn fæddist með ákveðna þekkingu og að til-

gangurinn með námi væri að afhjúpa hana og færa fram í dagsljósið. Hann 

taldi að þekkingin og reynslan bjargaði manninum frá fáviskunni, færði hann 

úr myrkri þekkingarleysis út í ljós vitneskjunnar. Samkvæmt Platoni er 

ómögulegt að læra nokkuð nema kunna eitthvað fyrirfram, vita fyrirfram 

eitthvað um eðli þess sem verið er að kenna eða á að læra (Phillips og Soltis, 

2004). Með öðrum orðum taldi Platon að hlutverk kennarans væri að hjálpa 

nemandanum að finna svarið sjálfur því nemandinn byggi yfir ákveðinni 

þekkingu án þess kannski að gera sér grein fyrir henni.  

Viðhorf rússneska sálfræðingsins Vygotsky (1896–1934) er ekki svo fjarri 

hugmyndum Platon um hlutverk kennarans. Vygotsky taldi meðal annars að 

möguleikinn fyrir vitsmunaþroska einstaklingsins væri takmarkaður við 

ákveðið tímaskeið sem hann kallaði skeið óráðins þroska.1 Með því hugtaki 

er átt við bilið milli þess sem nemendur geta gert upp á eigin spýtur og þess 

sem þeim er mögulegt að gera með aðstoð annarra, þ.e. bilið frá þeim 

þroska sem barn nær án nokkurs stuðnings til þess þroska sem það gæti náð 

með aðstoð fullorðinna.2 Í því sambandi er talað um vinnupalla (e. scaf-

folding) sem er myndlíking til að lýsa aðferðum sem kennarar geta notað til 

að brúa bilið. Samkvæmt Vygotsky er fullur þroski á skeiði hins óráðna 

þroska háður nægum félagslegum samskiptum og handleiðslu fullorðinna 

eða nemenda sem lengra eru komnir. Til dæmis má nefna leiðsögn 

kennarans eða frjóar samræður við aðra nemendur. Vygotsky gerði ráð fyrir 

                                                           
1
 Þýðing á orðunum The Zone of Proximal Development. Það mætti einnig þýða þau sem 

svæði mögulegs þroska.  
2
 Um þessar hugmyndir má til dæmis lesa í bók Vygotsky (1978) Mind in society: The develop-

ment of higher psychological processes. 
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að fyrri þekking barna á efninu stjórnaði því hvenær þau væru reiðubúin að 

læra. Í upphafi sérhvers námsferils væri þekking þeirra takmörkuð en þau 

væru tilbúin að auka þekkinguna með viðeigandi stuðningi (Good og 

Brophy, 2008). 

Margar aldir aðskilja áðurnefndar hugmyndir Platons um nám og atferlis-

stefnuna3 sem fram kom á seinni hluta 19. aldar, á undan hugmyndum 

Vygotsky. Hins vegar eiga hugmyndir Platons, atferlisstefnan og aðrar 

kenningar um nám sem komu fram á milli þeirra sameiginlegt að gera ráð 

fyrir því að hæfileikinn til að læra sé meðfæddur. Þær greinir hins vegar á 

um í hverju þessi hæfileiki sé fólginn (Phillips og Soltis, 2004). Þær gera allar 

ráð fyrir því að nemandinn sé óvirkur í náminu og líta á nám sem vélrænt 

ferli, eins og eitthvað sem nemandinn verði fyrir frekar en að hann eigi 

sjálfur þátt í að það gerist. Hlutverk kennarans sé þá að miðla fróðleik, sem 

hann hefur náð sér í eða aflað sér, til nemenda sinna. Í nýrri kenningum eða 

hugmyndum um nám og menntun, þ.e. þeim sem fram komu á eftir 

atferlisstefnunni, er litið á nám sem ferli sem nemandinn á þátt í sjálfur og 

að þekking byggist upp í samstarfi og samvinnu. Á þann hátt er þekkingar-

vefur spunninn um mikilvægar hugmyndir og áhersla lögð á forþekkingu 

nemenda. Forsendur til náms af þessu tagi eru oft taldar bestar þegar 

fengist er við raunveruleg viðfangsefni sem höfða til nemenda og vekja 

áhuga þeirra (Dewey, 1938/2002; Guðmundur Finnbogason, 1903/1994; 

Phillips og Soltis, 2004; Slattery, 2006; Steingrímur Arason, 1919).  

Viðhorf kennara um það hvernig nám á sér stað og hvernig þekking 

verður til hlýtur að skipta sköpum þegar þeir skipuleggja kennsluhætti sína. 

Kennari sem gerir ráð fyrir að nám eigi sér stað í einrúmi leggur væntanlega 

áherslu á að skapa nemendum aðstæður til að vinna ótruflað, kennari sem 

gerir ráð fyrir að hann miðli sjálfur þekkingu notar kennslustundina til að 

ausa visku úr þekkingarbrunni sínum og kennari sem gerir ráð fyrir að nám 

eigi sér stað í samvinnu og við samræður skapar svigrúm til samskipta í 

kennslustundunum. John Dewey (1859–1952) hélt því fram að hefðbundnir 

skólar væru skipulagðir í andstöðu við hið mannlega eðli sem væri að leita 

lausna á vandamálum (Dewey, 1938/2002). Þrátt fyrir að langt sé um liðið 

síðan Dewey og ýmsir samtímamenn hans vöktu athygli á mikilvægi þess að 

nemandinn væri virkur þátttakandi í námsferlinum hefur sú hugmynd fram 

                                                           
3
 Atferlisstefnan var nánast allsráðandi innan sálfræðinnar á fyrri hluta 20. aldar, ekki síst í 

Bandaríkjunum. Áhrifa hennar gætti þó víðar, meðan annars á Íslandi. Hún gekk einkum út 
á það viðhorf að hægt væri að skoða og mæla viðfangsefnið; það kom til dæmis fram í því 
að umbuna ætti nemendum fyrir æskilega hegðun. Þannig var hegðunin rannsökuð en ekki 
hugarstarfið. Helstu fylgismenn hennar voru Watson, Pavlov og Skinner (Good og Brophy, 
2008; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2004). 
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til þessa verið lífseig að nám sé fyrst og fremst yfirfærsla á þekkingu. 

Kennarar byggja þá athafnir sínar og ákvarðanir á þeirri trú að það að afla 

sér þekkingar sé spurning um beina yfirfærslu, þekkingunni sé einfaldlega 

miðlað frá texta af einhverri gerð til nemanda. 
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2 Rannsóknin  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og rannsóknar-

spurningar eru kynntar. Einnig er fjallað um gildi rannsóknarinnar og sagt 

frá þeim ávinningi sem vonast er til að ná með henni.  

2.1 Markmið rannsóknar 

Umræða í tengslum við kennsluhætti hefur löngum verið lífleg en hún hefur 

líklega sjaldan verið meiri en undanfarin ár. Til marks um það má nefna 

sívaxandi fjölda ráðstefna um menntamál sem haldnar eru ár hvert, alþjóð-

legar rannsóknir á vegum OECD4, skrif um rannsóknarniðurstöður sem birt 

eru á ýmsum vettvangi, málstofur og fyrirlestra sem meðal annars er varpað 

út beint eða birtir á netinu. Hins vegar er lítið vitað um hvort þessi umræða 

hefur ratað til kennara eða hvaða áhrif hún hefur haft á kennsluhætti.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að afla þekkingar á íslenskukennslu 

á unglinga- og framhaldsskólastigi; greina hvernig kennsluháttum er gert 

ráð fyrir í opinberri stefnumótun, hvernig kennsluhættirnir eru í raun og 

veru og hvers vegna. Einnig að greina hvernig skilum skólastiganna tveggja 

er háttað. Rannsóknarspurningar eru meðal annars byggðar á því viðhorfi 

að gap kunni að vera milli áherslu stefnumótunaraðila og hins raunverulega 

skólastarfs; milli hinnar ætluðu námskrár og hinnar virku. Einnig eru þær 

byggðar á umræðu og skrifum um að skil skólastiganna tveggja séu of skörp 

og að samfella í námi þyrfti að vera meiri.5  

2.2 Rannsóknarspurningar 

Til að nálgast markmið rannsóknarinnar leita ég svara við eftirfarandi 

spurningum: 1) Hvernig eru kennsluhættir í námsgreininni íslensku á ung-

                                                           
4
 OECD er skammstöfun fyrir The organisation for economic co-operation and development, 

þýtt Efnahags- og framfarastofnunin. Hún er alþjóðleg stofnun með höfuðstöðvar í París. 
Hlutverk hennar er meðal annars að aðstoða stjórnvöld aðildarríkjanna við rannsóknir og 
stefnumótun á sviði efnahags- og þjóðfélagsmála. Heimasíða: http://www.oecd.org 

5
 Víða í skrifum um skólastarf er fjallað um mikilvægi samfellu í námi nemenda. Til dæmis má 

benda á skýrsluna Nám að loknum grunnskóla (1998a) og skýrslu Jóhanns G. Thorarensen 
o.fl. (2010), Skil á milli skólastiga. Þá má benda á skrif Dewey um mikilvægi óslitins þráðar 
reynslunnar en á þeirri kenningu byggir Gerður G. Óskarsdóttir rannsókn sína á skilum 
skólastiga (2012). 
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lingastigi og í framhaldsskóla? 2) Hver eru afdrif hugmynda um kennslu-

hætti sem stefnumótunaraðilar leggja áherslu á og koma meðal annars 

fram í lögum um grunn- og framhaldsskóla og í aðalnámskrá? 3) Hvernig er 

skilum skólastiganna háttað, hvað eiga skólastigin sameiginlegt og hvað 

greinir þau að? Spurningarnar afmarka ég á eftirfarandi hátt:  

1. Áætluð námskrá 

a) Hvers konar kennsluhætti í íslensku á unglingastigi grunnskóla og í 

framhaldsskóla er lögð áhersla á í stefnumótunargögnum? 

b) Hvernig ættu kennsluhættir í íslensku að vera samkvæmt aðal-

námskrá? 

c) Hvaða hlutverki gegnir aðalnámskrá í skipulagi íslenskukennslu? 

2. Virk námskrá 

a) Hvaða kennsluhættir eru ríkjandi í íslenskukennslu á unglingastigi 

og í framhaldsskóla og hvers vegna? 

3. Skil skólastiga 

a) Hvað er líkt og hvað er ólíkt í íslenskukennslu á unglingastigi grunn-

skóla og í framhaldsskóla? 

b) Hvernig háttar skilum í íslenskukennslu á skólastigunum tveimur? 

c) Hvernig háttar samskiptum kennara á skólastigunum tveimur? 

2.3 Ávinningur 

Námsgreinin íslenska er kjarnagrein í grunn- og framhaldsskóla og 

samkvæmt aðalnámskrá hefur engin námsgrein jafnstórt hlutfall af 

bundnum kennslustundum. Ein af undirstöðum menntunar hér á landi er 

traust kunnátta í íslensku. Íslensk tunga er lykillinn í samskiptum og hefur 

löngum verið talin nauðsynleg forsenda þess að við getum kallað okkur 

þjóð. Í aðalnámskrá í íslensku segir að þekking á móðurmálinu, eðli þess, 

sögu og sérkennum, sé nauðsynlegur þáttur í almennri menntun, að góð 

þekking á máli gefi færi á að beita því af listfengi og að meta gott og vandað 

mál. Einnig að gildi móðurmáls sé mikið fyrir hvern einstakling og þroska 

hans (Menntamálaráðuneytið, 2007a; Mennta- og menningarmálaráðu-

neytið 2011b; 2013). Í ljósi þessa má segja að í raun sé ótrúlegt hvað lítið er 

til af rannsóknum um það hvernig staðið er að íslenskukennslu á öllum 

skólastigum; í leik-, grunn- og framhaldsskólum, framhaldsfræðslu og í 

háskólum. Þekking á skólastarfi er undirstaða framfara og fagmennsku. Með 

því að rannsaka ítarlega inntak námskrár og kanna hver afdrif hugmynda 
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stefnumótunaraðila sem þar birtast eru, þegar komið er í sjálfa skóla-

stofuna, er verið að afla mikilvægrar vitneskju um eðli íslenskukennslu.  

Það sem gerist í skólastofunni er grundvallarþáttur í skólastarfi, þar 

mætast hugmyndir stefnumótunaraðila, hugmyndir kennara og nemenda, 

viðhorf nemenda til kennslugreinar mótast, þar dvelja nemendur daglega 

við nám og störf. Hvernig til tekst er því ákaflega mikilvægt. Rannsóknir sem 

auka þekkingu og skilning á því sem raunverulega fer fram geta skipt 

sköpum, ekki síst fyrir kennarana sjálfa og nemendur þeirra (Fullan, 2006; 

Kumaravadivelu, 1999). Kennslufræðileg umræða þykir hins vegar ekki rata 

nægilega vel til þeirra sem helst geta nýtt sér þekkinguna, það er til 

kennaranna sjálfra. Vandinn getur legið í því að kennarar eru ekki hafðir 

með í ráðum þegar rætt er um umbótastarf og rannsóknir hafa ekki tengst 

nægilega vel hinu eiginlega skólastarfi (Cannon, 2006; Fullan, 1993; 1999; 

Labaree, 2005).  

Unglingastig grunnskóla er mjög mikilvægt skólastig. Á því öðlast 

nemendur almenna undirstöðuþekkingu og undirbúning undir fullorðinsár 

hvort sem þeir velja bók- eða verknám að loknu skyldunámi eða fara út á 

almennan vinnumarkað. Unglingastigið hefur hins vegar verið rannsakað 

minna en önnur skólastig og það hefur ekki fengið verðskuldaða athygli í 

stefnumótun í menntamálum (OECD, 2011). 
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3 Fræðilegt og sögulegt baksvið rannsóknarinnar  

Í þriðja kafla þessara skrifa geri ég grein fyrir baksviði rannsóknarinnar; 

námskrárfræðum, námsgreininni íslensku og rannsóknum á fræðasviðinu. 

Með því leitast ég við að skýra og skilgreina rannsóknarvettvang minn og 

finna fræðilegar stoðir fyrir rannsóknarspurningarnar. Kaflinn hefst á 

umfjöllun um þrjú lykilhugtök, þ.e. hina ætluðu námskrá, hina virku nám-

skrá og skil skólastiga. Ég fjalla síðan um hugmyndir sem hafa haft áhrif á 

umræðu um þróun kennsluhátta og námskrárlíkana á Vesturlöndum. Þá 

fjalla ég um námskrárhugtakið sjálft og hvert hugmyndir sem ég styðst við í 

rannsókninni eru sóttar og einnig um námsgreinina íslensku, þróun hennar, 

stefnumótunarsögu og gildandi námskrá í íslensku. Kaflanum lýkur á yfirliti 

yfir rannsóknir á fræðasviðinu.  

3.1 Umfjöllun um lykilhugtök 

Í námskrárfræðum má greina margar stefnur og strauma sem sett hafa mark 

sitt á hugmyndir og umræðu um námskrá. Áður en lengra er haldið kýs ég að 

skýra hér þau þrjú lykilhugtök sem helst tengjast rannsókninni. Tvö þeirra eru 

þekkt námskrárhugtök sem mikið hefur verið skrifað um, þ.e. hin ætlaða nám-

skrá (e. planned curriculum eða intended curriculum) og hin virka námskrá (e. 

implemented curriculum).6 Þriðja hugtakið, skil skólastiga (e. transition), er ekki 

beint námskrárhugtak þótt í víðum skilningi mætti líta á það sem slíkt. Í 

rannsókninni skoða ég hvað verður um hina ætluðu námskrá í íslensku eða 

hugmyndir stefnumótunaraðila eins og þær birtast í ýmsum rituðum gögnum. 

Ég skoða hina virku námskrá, beini augum sérstaklega að kennsluháttum í 

íslensku og ber saman skólastigin tvö, unglingastig grunnskóla og framhalds-

skóla, með það í huga að greina af hvaða toga skil skólastiganna eru, hvað 

skólastigin eiga sameiginlegt og hvað greinir þau að. 

                                                           
6
 Algengt er að talað sé um þrjár hliðar námskrárhugtaksins, það er hina ætluðu námskrá, 

hina virku námskrá og hina tileinkuðu námskrá (e. attained curriculum), líkt og til dæmis er 
gert í TIMMS, alþjóðlegri könnun sem lögð hefur verið fyrir nemendur á grunnskólastigi á 
fjögurra ára fresti frá árinu 1995. Markmiðið er að kanna færni nemenda í raungreinum. 
Fjöldi þátttökulanda skiptir tugum. 
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3.1.1 Hin ætlaða námskrá  

Hugtakið hin ætlaða námskrá nær yfir stefnumótunarvinnu menntayfir-

valda. Í henni er tiltekið hvað skólastarf á að snúast um og að hverju skuli 

stefnt. Til stefnuskjala7 í menntamálum á Íslandi teljast lög um grunnskóla, 

lög um framhaldsskóla og aðalnámskrá. Ætlaða námskráin getur einnig birst 

í stefnuyfirlýsingu, líkt og í Hvítbók um umbætur í menntun (2014), styrkjum 

til þróunarverkefna, niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna eins og PISA8 og 

skýrslum frá OECD um menntun. Nefna má sem dæmi þegar niðurstöður 

opinberra rannsókna gefa vísbendingar um slaka stöðu nemenda í les-

skilningi og það verður til þess að sérstök áhersla beinist að þeim þætti 

skólastarfs (van den Akker, 2003).  

Aðalnámskrá er sett af menntamálaráðherra, samkvæmt lögum um 

grunn- og framhaldsskóla, og er ætlað að vera viðmið og leiðarvísir fyrir allt 

skólastarf í landinu.9 Í henni er kveðið á um uppbyggingu og skipan náms, 

markmið náms og kennslu eru skilgreind og uppeldis- og menntunar-

hlutverki skóla lýst. Þar er skilgreint hverjar eru skyldunámsgreinar og 

kjarnagreinar og hlutfallslegt vægi milli námsgreina. Aðalnámskrá er ætlað 

að nýtast við námsefnisgerð, skólanámskrárgerð, skipulag, áætlanagerð 

ásamt því að vera höfð til hliðsjónar við samningu samræmdra könnunar-

prófa í grunnskóla. Að námskrárvinnunni koma sérfræðingar hjá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu ásamt starfshópum sem eru skipaðir í samráði 

við fagfélög kennara. Í hópunum eru yfirleitt starfandi kennarar sem búa yfir 

menntun og reynslu af kennslu í viðkomandi fagi.  

Aðalnámskráin er beinlínis ætluð kennurum til að skipuleggja og móta 

kennslu í sinni grein. Hún skiptist í tvo hluta, almennan hluta og greina-

bundinn hluta. Það á við um aðalnámskrá bæði á grunn- og framhalds-

skólastigi. Í þessari rannsókn er fyrst og fremst horft til aðalnámskrár og 

laga um grunn- og framhaldsskóla sem voru í gildi þegar gagnaöflun rann-

sóknarinnar fór fram á árunum 2010 til 2011. Einnig eru stefnugögn og 

aðalnámskrá 2011/2013 skoðaðar í þeim tilgangi að sjá hvað sagt er þar um 

samfellu eða skil skólastiga. 

                                                           
7
 Orðið stefnumörkun er einnig notað í þessu samhengi þótt það sé ekki eins algengt.  

8
 PISA er alþjóðleg samanburðarrannsókn á vegum OECD, Efnahags- og framfarastofnunar-

innar. Niðurstöður hennar hafa verið notaðar til að bera saman árangur af grunnskólastarfi 
á milli landa. Í PISA er rannsökuð geta og hæfni 15 ára nemenda í stærðfræði, lestri, 
náttúrufræði og þrautalausn (OECD, 2013). 

9
 Ný lög um grunn- og framhaldsskóla voru samþykkt á Alþingi í júní 2008. Þau eru yfir-

gripsmikil og tóku töluverðum breytingum frá fyrri lögum frá 1995 og 1996, ekki síst lögin 
um framhaldsskólann.  
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Lögum samkvæmt ber menntamálaráðherra að sinna stefnumótun. Í því 

felst að móta skólastefnu sem talin er forsenda þess „að góður árangur náist 

við gerð nýrrar námskrár og að markmið skólastarfs séu skýr“ (Þingskjal nr. 

1363, 1997). Margt hefur verið skrifað um stefnumótun í menntamálum og 

oftar en ekki með gagnrýnum hætti. Tíðum breytingum í menntakerfinu hefur 

verið líkt við pendúl sem sveiflast öfganna milli svo að ómögulegt er að fylgja 

nýjum hugmyndum eftir (Kelly, 2009; Throne, 1994). Auk þess þykja hugmyndir 

ekki vera í takt við raunveruleikann og ósamræmi milli stefnuyfirlýsinga 

menntayfirvalda, laga og reglugerða og hins raunverulega starfs, þ.e. hinnar 

ætluðu námskrár og hinar virku. Það á jafnt við um umræðu í Bandaríkjunum, á 

Norðurlöndunum og á Íslandi (Atli Harðarson, 1994; Cornbleth, 2008; Fullan, 

2013; Goodman, 1997; Hargreaves, 1994; Kelly, 2009; Ólafur J. Proppé, 

Sigurjón Mýrdal og Bjarni Daníelsson, 1993).  

3.1.2 Hin virka námskrá  

Hin virka námskrá (e. implemented curriculum) birtist í kennsluháttum, þ.e. 

því starfi sem fram fer innan skólastofunnar eða í tengslum við það, og 

endurspeglar túlkun á hinni ætluðu námskrá. Kennsluhættir (e. classroom 

practice) fela í sér starf og skipulag í kennslustundum, umhverfi í skóla-

stofunni, kennsluaðferðir10, viðfangsefni, námsefnisnotkun, námsmat og 

heimavinnu. Viðhorf til menntunar endurspeglast eðlilega í þeim kennslu-

háttum sem einkenna skólastarf hverju sinni. 

Ef litið er á ætlaða námskrá eins og handrit að leiksýningu má líkja hinni 

virku námskrá við túlkun leikara á leiksviði. Túlkunin getur verið í miklu 

samræmi við það sem hin ætlaða námskrá gerir ráð fyrir en hún getur líka 

brugðið frá þeirri ætlun á margan hátt (Marsh, 2009; ). Kelly (2009) talar í 

þessu sambandi um að oft sé gjá (e. wide gap) milli hinnar ætluðu og hinnar 

virku námskrár (bls. 129). Margar ástæður geta verið fyrir því, til dæmis 

hefur hver skóli sín sérkenni og einnig hver skólastofa. Engir tveir nemenda-

hópar eru eins, viðhorf kennara er mismunandi, reynsla þeirra og bak-

grunnur. Allt hefur þetta áhrif á virku námskrána. En það getur einnig verið 

                                                           
10

 Hugtakið kennsluaðferð hefur ekki verið skilgreint eins ítarlega innan kennslufræðinnar og 
hugtakið námskrá þótt það sé bæði mun eldra hugtak og meira notað. Ef til vill er það 
vegna þess að það er ekki eins flókið eða það þykir liggja í augum uppi hvað átt er við með 
því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferð „sem það 
skipulag sem kennarinn hefur á samskiptum við nemendur, viðfangsefnum nemenda og 
námsefni í því skyni að nemandinn læri það sem að er keppt“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 
bls. 9). Í þessari rannsókn lít ég svo á að hugtakið feli í sér þá aðferð sem kennarinn velur til 
að skapa nemendum aðstæður til náms í kennslustundum og það samskiptamunstur sem 
þar á sér stað milli nemenda og kennara.  
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mikill munur á því sem kennarinn segist gera og því sem hann gerir í raun 

(Van den Akker, 2003). Þótt kennari telji að kennsluhættir séu í anda hinnar 

ætluðu námskrár getur rannsókn á vettvangi leitt í ljós að svo er alls ekki.  

Bandaríkjamaðurinn Elliot Eisner (1994) gerir ráð fyrir virku námskránni í 

þekktu námskrárlíkani sínu. Í skrifum hans kemur meðal annars fram að það 

sem einkum hafi áhrif á hana sé viðhorf kennara, starfskenning hans, 

aðbúnaður í skólanum og verkfærin sem hann hefur. Rúnar Sigþórsson 

(2008) talar um að virka námskráin sé flókinn vefur sem hafi tvær megin-

uppistöður, þ.e. nám og kennslu (bls. 64). Van den Akker (2003) líkir hins 

vegar námskránni við kóngulóarvef.11 Í miðju hans setur hann mikilvægasta 

orðið sem er grundvallarforsenda (e. rationale). Það mætti einnig útleggja 

sem sýn eða hvers vegna. Út frá miðjunni raðast síðan níu þættir sem geta 

verið í hvaða röð sem er: Markmið, innihald, námsathafnir, hlutverk 

kennara, námsefni og námsgögn, hópastarf (eða hópaskipting), staðsetning, 

tími og námsmat.12 Vafalaust mætti bæta þarna við fleiri þáttum eins og til 

dæmis hlutverki nemenda, námsumhverfi og heimavinnu. Þessir níu þættir 

sem van den Akker nefnir tilheyra flestir hinni virku námskrá. Með því að 

líkja þáttunum og samspili þeirra við kóngulóarvef dregur hann athygli að 

mikilvægi þess að jafnvægi ríki milli þeirra. 

Núllnámskráin (e. null curriculum) og dulda námskráin (e. hidden curri-

culum) eru námskrárhugtök sem tengjast virku námskránni. Eisner fjallaði 

fyrstur manna um núllnámskrána í bók sem kom út 1985.13 Í skrifum hans 

og annarra sem einnig hafa ritað um hugtakið kemur fram að núllnámskráin 

nái yfir það sem er ekki viðfangsefni í skólanum þrátt fyrir að það gæti vel 

tilheyrt hinni ætluðu eða hinni virku námskrá. Nefna má sem dæmi kyn-

fræði, skák eða dans. Ákvörðun um slíkt getur ýmist verið meðvituð eða 

ómeðvituð, háð tímaleysi eða peningaskorti. Námskrár geta enda aldrei 

innihaldið allt og núllnámskrá verður því alltaf til staðar í einhverri mynd. 

Hins vegar mætti hugsa sér að einhver atriði sem ættu frekar heima í 

ætluðu eða virku námskránni en tilheyra núllnámskránni þyki lítilvægari en 

önnur en svo þarf þó alls ekki að vera. Eisner gerir ráð fyrir að núllnámskráin 

hafi tvær víddir (Flinders o.fl., 1986). Hin fyrri kallast námsþættir (e. subject 

                                                           
11

 Sú hugmynd að skýra samspil eða tengsl þátta með því að setja þá upp í líkan sem líkist 
kóngulóarvef er þekkt. Það gerir til dæmis Karen Tankersley (2003) þegar hún líkir lestrar-
ferlinu við vef sem er settur saman úr sex meginþráðum. 

12
 Þýðing á orðunum „time, assessment, aims and objectives, content, learning activities, 
teachers role, materials and resources, grouping, location“. 

13
 Bókin heitir The educational imagination: On the design and evaluation of school progr-
ams. Ég vísa í þriðju útgáfu hennar í þessum skrifum. 
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matter) og gæti til dæmis verið ákveðin höfundaverk, tegund af bók-

menntum, til dæmis vísindaskáldsögur, þýddar skáldsögur eða trúarlegir 

bókmenntatextar. Hið síðari kallast námsferli (e. intellectual processes) sem 

gæti til dæmis falið í sér áherslu á myndræna leið til hugsunar, frumkvæði 

eða sköpun. Hægt er að bæta við þriðju víddinni sem Flinders, Noddings og 

Thornton (1986) kalla gildi eða viðhorf (e. attitudes) og gæti til dæmis verið 

jafnrétti eða þjóðerniskennd.  

Philip W. Jackson (1990) notaði fyrstur manna hugtakið dulda námskráin 

í bók sem kom út árið 1968 og heitir Life in classrooms. Margt hefur síðan 

verið skrifað um duldu námskrána. Einn af þeim er Kelly (2009) sem segir að 

hún nái yfir ýmsa óskráða þætti skólastarfsins, til dæmis viðhorf og viðmót 

sem nemendur mæta, óskráðar reglur sem ætlast er til að allir þekki og fari 

eftir þótt þær séu aldrei ræddar, skipulag í skólastofunni, skólabrag og siði í 

skólanum. Hann segir að þótt nemendur séu ómeðvitaðir um þá sé ekki þar 

með sagt að stefnumótunaraðilar, stjórnendur eða kennarar séu það líka. 

Atriði sem tilheyra duldu námskránni eru til dæmis það sem nemendur læra 

í skóla um hlutverk kynja, viðhorf til ýmissa mála, svo sem mikilvægi náms-

greina sem kemur meðal annars fram í því hvenær dagsins námsgrein er á 

stundaskrá eða fjöldi tíma sem hún hefur samanborið við aðrar greinar. Hún 

getur einnig tengst væntingum kennara til námsárangurs nemenda og haft 

áhrif á skólanámskrá. Jafnvel getur hún tengst atriðum eins og því að 

verðlauna nemendur fyrir vinnusemi með því að stytta kennslustundina. 

Mikilvægt er fyrir kennara að gera ráð fyrir öllum þessum þáttum þegar 

námskrá er samin (Kelly, 2009; McCutcheon, 1997).  

3.1.3 Skil eða samfella skólastiga 

Í umræðu um menntamál koma hugtökin skil skólastiga (e. transitions) og sam-

fella (e. continuity) sífellt oftar fyrir. Ýmis önnur orð eru einnig notuð í þessu 

samhengi, svo sem rof, bil, gjá, gap, flæði, tenging eða tengsl og nám á mörkum 

skólastiga. Ég kýs að nota orðin skil og samfella í skrifum mínum. Orðið samfella 

vísar til þess að um sé að ræða einhvers konar samstarf eða samvinnu milli 

skólastiga og að eitt skólastig taki við af öðru án þess að nokkur skil verði önnur 

en þau sem ráðast af mismunandi aldri og þroska nemenda og 

óhjákvæmilegum atriðum sem fylgja því að fara á milli skólastofnana.  

Í íslensku menntakerfi verða formleg skil skólastiga þrisvar sinnum; a) 

leikskóli – grunnskóli, b) grunnskóli – framhaldsskóli og c) framhaldsskóli – 

háskóli.14 Í leikskólum er gert ráð fyrir starfsemi fyrir börn fyrstu sex ár 
                                                           
14

 Í ýmsum grunnskólum verða einnig skil milli mið- og unglingastigs. Þótt þau séu vissulega 
formleg tilheyra bæði skólastigin grunnskólastiginu og um þau gilda sömu lög og reglugerðir. 
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ævinnar, grunnskóli er miðaður við tíu ár en í nýjum lögum um framhalds-

skóla (2008) er hvorki námstími til stúdentsprófs tilgreindur né fjöldi náms-

eininga sem nemendur eiga að ljúka (Kennarasamband Íslands, 2011). Fram 

til þessa hefur verið miðað við fjögurra ára námstíma í framhaldsskóla þótt 

á því hafi verið einhverjar undantekningar.  

Í ýmsum stefnumótunargögnum er margsinnis vikið að skilum milli leik- og 

grunnskóla (sjá t.d. Menntamálaráðuneytið 1999c; 2007a; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010). Jóhanna Einarsdóttir hefur einnig skrifað um 

rannsóknir sínar á þessum skilum (Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2004) og það 

gerir Gerður G. Óskarsdóttir í bók sinni Skil skólastiga (2012). Skil grunn- og 

framhaldsskóla hafa einkum verið til umræðu í sambandi við umfjöllun um 

styttingu náms til stúdentsprófs (Menntamálaráðuneytið (2004b) en einnig í 

sambandi við umræður um að skilin milli skólastiganna eigi að vera fljótandi, 

þ.e. að nemendur eigi að hafa kost á því að hefja skólagöngu á fram-

haldsskólastigi meðan þeir eru enn skráðir nemendur í grunnskóla. Í þessum 

skrifum er ekki vikið að því að nemendur geti verið lengur í grunnskóla þótt þeir 

séu komnir á framhaldsskólaaldur þannig að þarna er eingöngu talað um að 

flæðið sé í eina átt. Hér á landi eru fljótandi skil oft nefnd í sambandi við 

sérúrræði fyrir afburðanemendur á grunnskólastigi. Í fyrrnefndri bók fjallar 

Gerður G. Óskarsdóttir einnig um skil grunn- og framhaldsskóla.  

Í nýjum aðalnámskrám fyrir öll skólastigin er fjallað um sex grunnþætti 

menntunar sem einkenna eiga skólahald og vera sameiginlegir öllum skóla-

stigum. Í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2011a) er fjallað um skil skólastiga í sérstökum kafla sem ber 

heitið „Samstarf og skil milli skólastiga“. Þar er ekki síst talað um náms-

matsþáttinn en einnig er rætt um forsendur og kröfur sem þarf að skoða 

þegar nemandi hefur nám í framhaldsskóla fyrr en hefðbundnar reglur gera 

ráð fyrir. Í öðrum stefnumótunargögnum íslenskra menntayfirvalda er vikið 

að skilum, samstarfi og samfellu í ýmsum ritum. Í Skýrslu menntamálaráð-

herra til Alþingis um nýja skólastefnu (1978–1979) segir að samfella í námi 

sé grundvöllur nýrrar skólastefnu og að skólagangan eigi að vera samfelld úr 

leikskóla til háskóla. Jafnframt er tekið fram að eftir því sem unnt sé skuli 

starf á hverju stigi miða í senn að því að stuðla að sem bestum þroska og 

árangri innan þess og að búa nemandann undir næsta stig. Í 5. grein laga 

um grunnskóla (2008), þar sem fjallað er um stjórnskipan grunnskóla, segir 

að sveitarstjórn skuli koma á samstarfi leikskóla og grunnskóla annars vegar 

og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar. Í 6. grein sömu laga segir að 

stuðla beri að tengslum og samstarfi leikskóla og grunnskóla annars vegar 

og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar. Í 1. gr. laga um framhaldsskóla 

(2008) segir að nám á framhaldsskólastigi sé skipulagt sem framhald af námi 
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á grunnskólastigi. Að öðru leyti er ekki vikið að skilum milli skólastiga í 

lögunum. Lögð er áhersla á heildstæða menntastefnu en skýr skil á milli 

skólastiga þannig að nemendur geti flust eðlilega á milli leikskóla og grunn-

skóla og á milli grunnskóla og framhaldsskóla í samræmi við einstaklings-

bundna námsstöðu og þroska. Einnig skulu nemendur eiga þess kost að 

stunda nám á tveimur skólastigum samtímis henti það námi þeirra. Á hverju 

skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að 

koma til móts við mismunandi námsþarfir einstaklinga og stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Í grein 1a í drögum að Sameiginlegum hluta aðalnámskrár fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010) er tekið skýrt fram að lögð sé áhersla á sveigjanleika og samfellu í 

skólakerfinu, bæði í inntaki og starfsháttum. Í grein 2a í sama riti kemur 

fram að sameiginlegur hluti aðalnámskrár sé saminn sem leiðarljós fyrir 

aðalnámskrár skólastiganna þriggja þannig að um heildstæða námskrárgerð 

sé að ræða. Ekki er rætt um rökin fyrir þessari áherslu en leiða má líkur að 

því að samfella milli skólastiga sé talin auka gæði náms, skapa fjölbreytni og 

koma í veg fyrir endurtekningar eða eyður í námsþáttum, svo fátt eitt sé 

nefnt. Ekki er tekið fram hvernig stuðla megi að samfellu skólastiganna, 

hvers eðlis samstarf kennara á mismunandi skólastigum skuli vera, hvar eigi 

að finna tíma í slíkt eða peninga.  

Skil skólastiga hljóta að vera bæði óhjákvæmileg og eðlileg. Kemur þá 

ýmislegt til annað en aldur nemenda og þroski þeirra. Bakgrunnur kennara 

er ólíkur þar sem kennarar á framhaldsskólastigi hafa að öllu jöfnu lokið 

annars konar námi en kennarar á grunnskólastigi. Rekstrarform skólanna er 

mismunandi, þ.e. grunnskólarnir eru reknir af sveitarfélögum en framhalds-

skólar af ríkinu, hvorki er kennsluskylda kennara á þessum tveimur skóla-

stigum sú sama né launakjör. Í grunnskóla er lagt fyrir samræmt 

könnunarpróf í 4., 7. og 10. bekk og námskrá er höfð til grundvallar við 

samningu prófsins. Þetta fyrirkomulag setur mark sitt á kennsluhætti 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Rúnar Sigþórsson, 2008). Ekkert slíkt próf er 

lagt fyrir í framhaldsskóla. Ekki er gert ráð fyrir að upplýsingar um einstaka 

nemendur berist milli skólastiganna tveggja og í raun er ekki gert ráð fyrir 

samvinnu skólastiganna í kjarasamningum og óljóst er á hvaða forsendum 

hún ætti að vera. Það er einnig spurning hvaða munur er í raun á 

kennsluháttum á þessum tveimur skólastigum og hvaða augum kennarar og 

nemendur líta á þessi skil.  
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3.2 Námskrá: Skilgreiningar, hlutverk og þróun 

Samhliða breytingum og þróun í skóla- og menntamálum á síðustu ára-
tugum hefur skilningur á hugtakinu námskrá þróast og breyst. Námskrá 
hefur þannig verið skilgreind allt frá því að vera áætlun um það sem á að 
kenna í einstakri námsgrein eða áfanga til þess að vera hugtak sem nær yfir 
allt sem tengist menntun og uppeldi (Andri Ísaksson, 1983; Guðrún 
Geirsdóttir, 1997; Kelly, 2009; Marsh, 2009; Marsh og Willis, 2003; Smith, 
1996). Víðustu skilgreiningarnar gera ráð fyrir því að námskrá tengist öllu í 
skólastarfinu; markmiðum, áætlunum, kennsluháttum, umhverfi í skóla-
stofunni og skólalóðinni, viðfangsefnum í kennslustundum, viðhorfi nem-
enda, líðan þeirra og jafnvel fjármálum og ráðningu starfsfólks. Námskrá 
tengist þannig ekki aðeins öllu skólastarfinu heldur líka því sem ekki er við-
fangsefni í skólanum, meðal annars núll-námskránni og einnig ýmsum 
óskráðum þáttum skólastarfsins sem tilheyra duldu námskránni.15  

Hið mikla umfang hugtaksins hefur orðið til þess að ýmsum orðum eða 

orðhlutum er bætt við það til að skýra betur við hvað er átt eða til að 

þrengja merkinguna (Tummons, 2009; Uhrmacher, 1997). Sem dæmi um 

hugtak af þessum toga má nefna námskrárskugga (Uhrmacher, 1997) sem 

felur í sér áhrif þess eða afleiðingar að sleppa tilteknum þáttum í hinni 

ætluðu eða virku námskrá. Einnig má benda á samsett hugtök eins og 

opinbera námskrá, ritaða námskrá, óskráða námskrá, aðalnámskrá og 

skólanámskrá sem öll eru gild í umræðunni.  

Íslenska þýðingin á enska orðinu „curriculum“, þ.e. námskrá, felur í sér að 

átt sé við ritaðan texta eða skrár. Í skrifum um námskrárfræði hér á landi var 

lengi algengt að vísa til skilgreiningar Andra Ísakssonar (1983) en hann segir 

að námskrá sé áætlun eða leiðarvísir um hvað skuli gert í skólum. Andri segir 

einnig að námskrá sé „kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig mætti læra og 

kenna með árangursríkum hætti“ (bls. 26). Skýrar og einfaldar skilgreiningar 

Andra eiga vel við um hluta hinnar ætluðu námskrár, þ.e. um aðalnámskrá 

sem ráðuneyti menntamála gefur út fyrir öll skólastig, námskrá sem er ætlað 

að vera leiðarvísir og leiðbeinandi við skipulag skólastarfs. Sú merking hefur 

gjarnan verið lögð í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla og það er sú 

merking sem ég legg í hugtakið í rannsókn minni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011b) er tekið fram að námskráin sé „allt í senn, stjórntæki til að fylgja 

eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um skólastefnu og safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu“ (bls. 6). Umræður um það 
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 Fjallað var um núll-námskrána og duldu námskrána í kafla 3.1.2.  
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hver eigi að stjórna námskrárgerð og hvernig hefur lengi loðað við 

námskrármálin (Bragi Halldórsson, 2009; Börkur Vígþórsson, 2003; 

Johansson, 2003; Kelly, 2009; Rúnar Sigþórsson, 2008; van den Akker, 

2005). Sumir tala um að miðstýrð námskrá hefti faglegt skólastarf meðan 

aðrir líta á hana sem stoðkerfi til að skipuleggja skólastarfið. Í því sambandi 

benda Marsh og Willis (2003) á að ekki sé hægt að finna eitt endanlegt svar 

og að menn komi alltaf til með að hafa mismunandi skoðanir á því. Þeir tala 

enn fremur um að margir telji að pólitísk áhrif eigi að vera sem minnst og að 

faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði skóla eigi að vera sem mest. Yfirvöld eigi 

að setja lög og grunnnámskrá sem skólar hafi síðan faglegt sjálfstæði til að 

útfæra í skólanámskrá. Kelly (2009, bls. 19) segir að námskrá sé og hafi alltaf 

verið pólitískt tæki og bendir á öfgafull dæmi eins og nasismann í Þýskalandi 

og kommúnismann í Sovétríkjunum og hvernig stjórnvöld notuðu námskrár 

í þeim tilgangi að koma stefnu sinni á framfæri.  

Fólk hefur eðlilega mismunandi skoðanir á vægi námskrárinnar, því hvað 

eigi að vera í henni og hver eigi að stjórna námskrárgerð. Marsh og Willis 

(2003) benda á tvö meginsjónarmið í því sambandi, annars vegar sjónarmið 

þeirra sem aðhyllast miðstýringu og þá hugmynd að kennarar fylgi hinni 

ætluðu námskrá út í ystu æsar (e. fidelity perspective). Hins vegar eru þeir 

sem álíta að kennarar verði að hafa nokkurt svigrúm til að nota námskrá til 

að þróa kennslu sína í stað þess að láta hana stýra sér (e. process 

perspective). Talsmenn fyrrnefnda sjónarmiðsins álíta tilgangslítið að eyða 

fé og fyrirhöfn í að semja námskrá ef ekki er farið eftir henni. Því sé betra að 

hafa námskrá nákvæma og gera ráð fyrir að kennarar fylgi henni. Hitt 

sjónarmiðið, sem kannski mætti kenna við aðlögun, gerir ráð fyrir því að 

mismunandi aðstæður, þarfir og óskir kalli á ólíka útfærslu námskrár og 

þannig geti kennarar útfært námskrána í samræmi við eigin hugmyndir um 

kennslu og þarfir nemendahópsins. Sú hugmynd á samleið með póst-

módernískri16 hugsun sem einmitt gerir ráð fyrir sveigjanleika af þessu tagi.  

Í námskrárfræðum hafa komið fram á sjónarsviðið mörg námskrárlíkön17 

en lífdagi þeirra er oft stuttur (Marsh, 2009). Sum líkön hafa þó verið 

lífseigari en önnur og þau hafa sett mark sitt á námskrárumræðu allt til 

dagsins í dag. Auk þess hafa þau verið notuð sem undirstaða fyrir önnur 

                                                           
16

 Í kafla 4.2 geri ég nánari grein fyrir póstmódernisma í tengslum við umfjöllun um póst-
módernískt sjónarhorn sem ég nota við rannsóknarsnið og greiningu gagna.  

17
 Algengt er að notaðar séu ýmsar gerðir líkana til þess að skýra og skipuleggja. Líkan getur 
þannig verið eins og skipulagsmynd af hverfi, byggingu, starfsemi eða ferli. Eftir því sem 
skólastarfið hefur orðið margbrotnara virðist þörfin fyrir gott líkan við námskrárgerð og 
jafnframt við námskrárrannsóknir hafa aukist. 
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nýrri líkön. Nefna má líkan Tyler frá 1949, Taba, Pinar, Eisner og flokkunar-

markmið Bloom (Marsh, 2009). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1994) segir að 

rekja megi þessi líkön til tæknihyggu sem einkenndist meðal annars af því 

að finna einfaldar lausnir á flóknum vandamálum.  

Það líkan sem valið er að nota við námskrárgerð endurspeglar þá 

hugmyndafræði sem byggt er á. Kelly (2009, bls. 21) gerir greinarmun á 

eftirtöldum námskrárlíkönum sem hann segir að einkum hafi verið stuðst 

við í námskrárgerð síðustu áratugi. Hann telur að þótt þau séu ekki alslæm 

hafi þau ekki nýst sem skyldi í lýðræðissamfélagi nútímans.  

a) Markmiðanálgun (e. objectives model). Þeir sem aðhyllist líkan sem 
kennt er við markmiðanálgun líta svo á að markmið kennslunnar eigi 
að vera skýr og fylgismenn þess telja því ekkert rangt við líkan Tyler18 
sem gerir ráð fyrir að námskrárgerð hefjist með því að setja 
markmið.  

b) Innihald námskrár e. (content model). Þeir sem aðhyllast líkan sem 
kennt er við innihald námskrár varpa fram mikilvægum spurningum 
um val á innihaldi námskrárinnar, ekki síst í sambandi við það hvers 
konar menning og arfleifð gæti talist verðmæt fyrir mannlega 
reynslu og skilning og þess virði að hafa í námskrám (bls. 87).  

Bæði þessi líkön innihalda margt sem telst mikilvægt í námskrárgeð en 

stærsti galla þeirra beggja, segir Kelly, er skortur á einhvers konar grund-

vallargildum sem þurfa að vera undirstaða námskrárlíkans. Hann telur 

jafnframt að tilraun til að sameina þessi líkön í eitt geti ekki leitt af sér 

nothæft líkan og því sé þörf á heildstæðara líkani þar sem gengið er út frá 

ákveðnum grundvallargildum sem hafa lýðræði sem undirstöðu.   

Bandaríkjamaðurinn Patrek Slattery kom með ögrandi hætti inn í námskrár-

umræðu í bók sinni Curriculum development in the postmodern era.19 

Hugmyndir hans eiga mikla samleið með hugmyndum Kelly, meðal annars um 

grundvallargildi við námskrárgerð. Slattery kennir módernismanum um það 

sem miður hefur farið í menntamálum, gagnrýnir harkalega námskrárlíkan Tyler 

                                                           
18

 Námskárlíkan sem kennt er við Ralph Tyler felst í skipulögðu kerfi sem byggist á fjórum 
meginspurningum sem Tyler sagði nauðsynlegt að hafa í huga við námskrárgerð (Marsh, 
2009). Mikilvægt væri að leita svara við þeim í réttri röð. Markmiðið væri að búa til 
námskrá sem næði til allra þátta kennslunnar og þar sem unnið væri út frá fyrirfram 
ákveðnum markmiðum. Spurningarnar eru eftirfarandi: 1. Hver ættu markmið skóla-
starfsins að vera? 2. Hvaða viðfangsefni (e. learning experiences) eru líkleg til að stuðla að 
því að þessi markmið náist? 3. Hvernig er best að skipuleggja þessi viðfangsefni? 4. Hvernig 
er unnt að meta hvort þessi tilgangur hafi náðst? 

19
 Bókin kom fyrst út 1995 en var endurútgefin með breytingum 2006. 
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og boðar nýja róttæka sýn á námskrár í anda póstmódernisma. Í bókinni segir 

Slattery meðal annars að skólaumdæmi (e. school districts) boði oft stefnur eða 

komi með yfirlýsingar um eitthvað sem kennarar, nemendur, foreldrar og 

skólastarfsmenn telja ekki tengjast því sem skipti raunverulegu máli í skólastarfi 

og að í slíkum yfirlýsingum sé sneitt hjá mikilvægum málum. Slattery segir að 

þetta leiði oft til þess að í umræðunni sé menntaheimspeki (e. educational 

philosophies) ýtt til hliðar en hún síðan dregin fram á tyllidögum og notuð eins 

og til skrauts vegna þess að á einhvern undraverðan hátt virðist yfirlýsing um 

heimspekilega sýn í námskránni réttlæta tilvist og gildi hennar (bls. 188). 

Slattery álítur að póstmódernísk og heimspekileg umræða sé svar við þessu 

vandamáli og nauðsynleg fyrir námskrárþróun á póstmódernískum tíma (bls. 

193), þ.e. í nútímanum. Enn fremur telur hann skilning á heimspeki 

nauðsynlegan í nútímakennslufræðum.  

Póstmódernísk heimspeki, eins og póstmódernismi í heild sinni, er hugtak 

sem í sjálfu sér er erfitt eða jafnvel ómögulegt að skilgreina.20 Það er því eðlilegt 

að þótt Slattery greini frá vandamálum í sambandi við námskárgerð virðast 

hugmyndir hans um hvernig bæta megi skólakerfið og námskrána jafn óljósar 

og óáþreifanlegar og póstmódernisminn sjálfur. David Scott segir í bók sinni 

Critical essays on major curriculum theorists (2008) að út frá póstmódernísku 

sjónarhorni, sem meðal annars hafnar siðferðishugmyndum, sé ómögulegt að 

átta sig á framförum í samfélaginu (bls. 137). Að mínu mati þýðir þetta að 

póstmódernísk hugsun geti því ekki ein og sér, eða í sjálfri sér, leitt til betri 

námskrár eða námskrárþróunar en hún getur opnað augun fyrir mikilvægum 

þáttum sem annars yrðu útundan.  

Auknar kröfur um alþjóðlega staðla í menntakerfi þjóða hafa víða haft 

áhrif á námskrár síðustu árin. Á það bendir til dæmis Rúnar Sigþórsson 

(2008) og segir að þess sjáist merki í námskrám í Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð og einnig í Englandi og Bandaríkjunum. Hann segir jafnframt að 

þessi notkun staðla sé meðal annars fylgifiskur alþjóðlegra samanburðar-

rannsókna og sé ætlað að bæta námsárangur nemenda og tryggja 

umbætur. Við gerð nýrrar námskrár hér á landi sem tekur gildi 2015 og 

2016 var stuðst við samræmdan evrópskan gæðastaðal, EQF (skammstöfun 

fyrir European Qualifications Framework). Þegar þjóð hefur útfært eigin 

hæfniviðmið viðmiðaramma kallast þau NQF (skammstöfun fyrir National 

Qualifications Framework). Um þessa vinnu segir í skýrslu frá mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu (2010). 

                                                           
20

 Í kafla 4.2 fjalla ég nánar um póstmódernisma. Þar vísa ég m.a. í skrif Atkinson (2002) sem kýs 
frekar að telja upp helstu einkenni póstmódernisma en að skilgreina hann nákvæmlega. 
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Evrópuríkin samþykktu árið 2006 að innleiða heildstæða og fjölþætta 
stefnu um nám alla ævi. Nám alla ævi vísar til náms á öllum aldri; frá 
leikskólaaldri fram á efri ár og í ólíku samhengi, þar með er talið form-
legt, óformlegt og formlaust nám. Slík innleiðing er áskorun en áfangi 
í þessu ferli náðist þegar settur var fram evrópskur viðmiðarammi 
(EQF) sem hratt af stað sambærilegri vinnu að viðmiðaramma fyrir 
skólakerfi í mörgum landanna. Við þá vinnu er lögð til grundvallar ný 
framsetning námsmarkmiða í formi lærdóms (learning outcomes). 
Með auknu gagnsæi sem fæst með evrópska viðmiðarammanum er 
námsfólki og fólki á vinnumarkaði gert auðveldara að flytja sig á milli 
landa og um leið eykur hann aðgang þeirra að námi alla ævi (bls. 24). 

Sjá má að hæfniviðmiðunum er meðal annars ætlað að byggja upp samþætt 

menntakerfi. Þeim er einnig ætlað að auðvelda eftirlit og einfalda náms-

samanburð með því „að tengja viðmiðaramma landanna við EQF og styðja 

við beitingu lærdómsviðmiða (e. learning outcomes) við að meta aðferðir, 

halda uppi gæðum, meta loknar einingar og við námskrárgerð“ (bls. 25).  

Eins og hér hefur komið fram eru mörg álitamál tengd námskrám og ólík 

sjónarmið sem togast á. Annars vegar er það sjálf hugmyndafræði nám-

skrárinnar, hugmyndin um staðlað og skilvirkt menntakerfi þar sem mark-

mið eru samræmd og skilgreind nákvæmlega eða nám í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju, hugmynda Dewey og annarra sem gjarnan eru kenndir við 

framsækni, þar sem hver nemandi býr til sín eigin markmið, ber ábyrgð og 

sýnir frumkvæði. Önnur álitamál snúast um jafn ólíka þætti og til dæmis 

innihald og framsetningu, innleiðingu, framkvæmd og mat.  

3.3 Þrískipt námskrárlíkan  

Þótt ég hafi í upphafi kaflans aðeins fjallað um tvær hliðar námskrárhugtaksins, 

þ.e. hina ætluðu og hina virku námskrá, er algengt að tala um þrjár hliðar 

námskrárhugtaksins eða þrískipt námskrárlíkan þ.e. hina ætluðu námskrá (e. 

intended curriculum), hina virku námskrá (e. implemented curriculum) og hina 

áunnu námskrá (e. attained curriculum) (van den Akker, 2003; Björg 

Pétursdóttir og Allyson Macdonald, 2007; Marsh, 2009; Kelly 2009; Rúnar Sig-

þórsson, 2008). Hin ætlaða námskrá nær yfir stefnumótun menntayfirvalda, 

námskrár, áætlanir og námslýsingar og inniheldur hugmyndafræðilega sýn á 

menntun og skólastarf. Hin virka námskrá eða námskráin í framkvæmd nær yfir 

túlkun kennara á námskránni, bæði í orði og á borði, þ.e. hvernig hið 

raunverulega skólastarf fer fram. Hin áunna námskrá nær yfir reynslu og náms-

árangur nemenda. Van den Akker (2003) skiptir þessum þremur þáttum 

námskrárhugtaksins enn frekar niður svo sem sjá má á töflu 1.  



Villa! Notaðu flipann Heim til að nota Heading 1 í textanum sem þú vilt að birtist hér. 

35 

Tafla 1 – Námskrárlíkan van den Akker.  

1. Hin ætlaða Hugsjón Rökstuðningur sem liggur á bak við námskrá. 

Formleg/rituð  Ásetningur sem er til á skrifuðu formi. 

2. Hin virka 

 

Skynjuð Námskrá eins og hún er túlkuð (einkum af 
kennurum). 

Notuð Námskrá eins og hún er framkvæmd í raun og veru. 

3. Hin áunna Byggð á reynslu  Lærdómur eins og nemendur upplifa hann.  

Lærð Endanlegur lærdómur nemenda. 

Hverjum hinna þriggja þátta er skipt í efri og neðri hæð þar sem efri hæðin 

er ómælanleg og byggir á hugmyndum viðkomandi námskrárhöfunda, kenn-

ara eða nemenda en neðri hæðin er mælanleg (van den Akker 2003, bls. 

3).21 Ég styðst við þessa þrískiptingu námskrárhugtaksins í rannsókn minni 

og beini ekki síst sjónum að hinni ætluðu og hinni virku námskrá. Áunna 

námskráin fjallar um það sem hefur áunnist í náminu og hvað það er sem 

nemendur hafa lært. Þar er stuðst við mælingar á árangri en einnig viðhorf 

nemenda til námsins. 

Til þess að skoða ætlaða námskrá, þ.e. áhersluþætti sem má greina hjá 

stefnumótunaraðilum um íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla og í 

framhaldsskóla, og rökstuðning fyrir þeim sem fram kemur í lögum, nám-

skrám og námslýsingum skólanna sjálfra, rýni ég í stefnumótunarplögg og 

ýmis skrifleg gögn úr skólunum. Til þess að skoða virku námskrána, bæði 

hvernig hún er skynjuð og hvernig hún er framkvæmd, greini ég vettvangs-

nótur sem ég skráði í kennslustundum, viðtöl, myndir og skjöl og ber niður-

stöðurnar saman við hina ætluðu námskrá. Með virku námskránni á ég við 

hvernig íslenska er kennd, hvaða kennsluhættir eru ríkjandi, hvernig komið 

er til móts við mismunandi þarfir nemenda, kennsluumhverfið, viðfangsefni 

nemenda og upplifun þeirra. Ég skoða þessa þætti á skólastigunum tveimur, 

þ.e. unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla, og leita svara við rann-

sóknarspurningunum um hvað einkenni skil skólastiga, hvað skólastigin eiga 

                                                           
21

 Í ritinu Curriculum in development (bls. 10) er tekið fram að van den Akker sæki hugmynd í 
þetta líkan til Goodlad (1969) (Thijs og van den Akker, 2009). Textinn í líkaninu er byggður 
á eftirfarandi:  
Typology of curriculum representations 
INTENDED: Ideal Vision (rationale or basic philosophy underlying a curriculum)  
Formal/Written Intentions as specified in curriculum documents and/or materials  
IMPLEMENTED: Perceived Curriculum as interpreted by its users (especially teachers)  
Operational Actual process of teaching and learning (also: curriculum-in-action)  
ATTAINED: Experiential Learning experiences as perceived by learners  
Learned Resulting learning outcomes of learners  
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sameiginlegt og hvað greinir þau að. Hin áunna námskrá er þriðji og neðsti 

þáttur námskrárhugtaksins í þessu líkani. Hann inniheldur lærdóminn sem 

nemendur tileinka sér, bæði eins og þeir upplifa hann sjálfir og eins þann 

sem hægt er að mæla, til dæmis með hefðbundnum prófum. Rannsókn mín 

fjallar ekki um námsmat eða greiningu á árangri nemenda nema í tengslum 

við kennsluhætti og hina virku námskrá. Hann snertir þó viðfangsefnið og 

kemur meðal annars fram í viðtölum við nemendur þegar þeir ræða um 

árangur af íslenskukennslunni.  

Van den Akker (2003, bls. 3–4) tekur fram að hugsanlega þyki einhverj-

um þessi framsetning á námskrárhugtakinu heldur mikil einföldun því hún 

snerti einkum hefðbundið skipulag í kennslu. Hann telur að þrátt fyrir það 

sé hún bæði hentug og viðeigandi sem einhvers konar grunnhugsun um 

námskrár.  

Í áðurnefndum „kóngulóarvef“ leggur van den Akker áherslu á að gengið sé 

út frá grundvallarsýn við námskrárgerð. Sú hugmynd á samhljóm með hug-

myndum Kelly (2009) og Slattery (2006) og fleiri sem telja að oft skorti skýra 

stefnu eða einhvers konar leiðarljós stefnumótenda. Við greiningu rannsóknar-

gagna minna gerði ég ráð fyrir að finna þætti sambærilega við þræðina í 

kóngulóarvef van den Akker og nýtti mér hugmyndina um vefinn að einhverju 

leyti við gagnagreiningu. Ég ákvað hins vegar ekki fyrirfram hvaða þætti ég 

kæmi til með að draga út úr gögnunum enda er slíkt í mótsögn við þá aðferð við 

gagnagreiningu sem ég beitti og fjallað er um í fjórða kafla.  

3.4 Námskrárlíkan byggt á líkani van den Akker og Eisner 

Flinders o.fl. (1986) vísa í skrifum sínum um núllnámskrána til hugmynda 

Eisner. Þeir segja að hann geri ráð fyrir að núllnámskráin sé allt sem ekki 

finnist í skráðu (e. explicit) eða óskráðu námskránni (e. implicit).22 Þetta 

finnst þeim ekki fullnægjandi skýring og telja að þannig nýtist hugtakið ekki 

á fræðilegan hátt og varla sé hægt að skilgreina hvað í raun og veru felst í 

því. Núllnámskrána þarf því að þeirra mati að skilgreina á annan hátt en 

Eisner gerði og setja þarf ramma eða viðmið utan um þau atriði sem raun-

hæft er að hún innihaldi. Ekki nægi að gera ráð fyrir að bókstaflega allt geti 

tilheyrt henni. Þeir leggja til að núllnámskrá sé skilgreind sem allt það sem 

hægt væri að setja inn í námskrá á tilteknu skólastigi en er samt fyrir utan 

hana, þ.e. alla raunhæfa kennslu eða námsþætti í tiltekinni námsgrein.  
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 Í rannsókninni nota ég hugtökin hin ætlaða og hin virka námskrá. Skráða námskráin sam-
svarar hinni ætluðu námskrá en orðið óskráða námskráin hefur aðra merkingu en hin 
ætlaða námskrá. (Eisner notar orðin implicit og explicit.) Það á frekar við um það sem er í 
hinni virku námskrá en er ekki tilgreint í ætluðu námskránni. 
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Á mynd 1 er líkan sem ég bjó til í þeim tilgangi að skýra vensl ólíkra þátta 

námskrárhugtaka. Líkaninu er fyrst og fremst ætlað að sýna á einfaldan hátt 

vensl námskrárhugtakanna sem notuð eru í rannsóknarlíkani mínu og í 

umræðu minni um námskrár. Í þeirri umræðu kemur hugtakið dulda 

námskráin einnig fyrir en það er ekki hluti af þessu líkani enda felur það í sér 

mun óskilgreindari þætti en þeir sem hér eru sýndir.  

Mynd 1 – Vensl námskrárhugtaka. 

Á líkaninu má sjá hvernig hugtökin þrjú, ætluð námskrá, áunnin námskrá og 

virk námskrá, tengjast og hvernig núllnámskráin umlykur þau öll og er 

þannig hluti af þeim. Stóri flöturinn, 1) Öll möguleg kennsla, inniheldur allt 

sem mögulega væri hægt að setja í námskrá í íslensku, hvort sem það er 

raunhæft eða ekki. Það gæti til dæmis verið beygingarflokkun fornmáls, 

orðsifjafræði eða hljóðritun. Í fleti 2) Öll raunhæf kennsla er búið að útiloka 

það sem ekki er raunhæft að hafa í námskránni út frá gefnum forsendum, til 

dæmis miðað við aldur nemenda. Flötur 2 inniheldur því hina ætluðu 

námskrá, hina virku námskrá, og einnig það sem gæti verið kennt en er 

sleppt, það sem hvorki er í ætluðu né virku námskránni, þ.e. núllnámskrána. 

Núllnámskráin er þannig hlutmengi í fleti 2, allt sem raunhæft er að kenna. 

Sniðmengi flatar 3 og flatar 4, merktur 5 á myndinni, er áunna námskráin. 

Áunna námskráin er afrakstur nemenda eða sá lærdómur sem nemendur 

taka með sér. Hún getur verið hluti af bæði hinni virku og hinni ætluðu 

námskrá. Jafnvel má segja að hún sé sá árangur sem næst í skólastarfinu. 

Rúnar Sigþórsson (2008) kallar þennan hluta uppskeru nemenda (bls. 98). 
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3.5 Námsgreinin íslenska 

Gunnar Dal, heimspekingur og skáld, segir í bókinni Stórar spurningar (2005) 

að til þess að geta skilið nútímann sé nauðsynlegt að þekkja til fortíðarinnar 

og að ekki sé hægt að skilja hið einstaka án þess að þekkja þá heild sem það 

er brot af. Til þess að geta skilið hvernig námsgreinin íslenska er skilgreind 

og kennd í skólum í dag finnst mér nauðsynlegt að líta til baka og skoða 

jarðveginn sem hún er sprottin úr.23 Í þessum kafla dreg ég því upp einfalda 

mynd af sögu24 námsgreinarinnar en ekki síst skoða ég hvernig fjallað er um 

íslenskukennslu á unglingastigi og í framhaldsskóla í námskrám um og eftir 

síðustu aldamót.  

3.5.1 Helstu sérkenni námsgreinarinnar íslensku 

Sérstaða námsgreinarinnar íslensku felst meðal annars í því að hún er 

kjarnagrein, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi, hún er með fleiri 

kennslustundir en flestar ef ekki allar aðrar námsgreinar. Í aðalnámskrá er 

auk þess vakin athygli á því að allir kennarar eigi að sinna íslenskukennslu 

óháð því hvaða námsgrein þeir kenni (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

3.5.2 Tilurð íslensku sem námsgreinar  

Ekki aðeins er umfang námsgreinarinnar íslensku stórt heldur er saga 
hennar eldri en flestra annarra námsgreina. Sagan er í raun tvíþætt, annars 
vegar saga íslensku sem námsgreinar í grunnskóla og hins vegar í fram-
haldsskóla. Sú fyrri hófst sem alþýðufræðsla en hin síðarnefnda sem grein í 
námi heldri manna sona.  

Íslenska sem námsgrein í alþýðufræðslu var heldur fábrotin framan af og 

inntak hennar var fyrst og fremst lestur. Heimir Pálsson (2001) segir að 
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 Greinin hefur ýmist verið kölluð íslenska eða móðurmál svo sem sjá má á útgefnum nám-
skrám. Loftur Guttormsson (1993) bendir á að orðið móðurmál hafi fyrst komið fram í 
fræðslulöggjöf 1907. Heimir Pálsson (2001) vísar í skrif Guðna Jónssonar frá árinu 1932 
sem segir að greinin hafi verið kölluð móðurmál í bréfi kennara Flensborgarskóla til stifts-
yfirvalda um undirbúningsmenntun barnakennara árið 1895. Enn í dag eru bæði orðin 
notuð þótt oftar sé talað um íslenskukennslu en móðurmálskennslu. Samtök móðurmáls-
kennara eru dæmi um hið gagnstæða en þau voru stofnuð árið 1978. Einar G. Pétursson 
(1984) segir að hugtakið móðurmál hafi fyrst komið fyrir í latínu á 13. öld (l. lingua 
materna) og að það sé enn notað í ýmsum tungumálum þótt algengara hafi verið að þýða 
það á þjóðtungur svo almenningur skildi orðið. 

24
 Heimir Pálsson (2001) bendir reyndar á að enn hafi saga námsgreinarinnar ekki verið skráð 
og að margar glufur séu ófylltar og bíði frekari rannsókna. Loftur Guttormsson (1993) 
fjallar um sögu lestrarkennslu í grein sem heitir „Frá kristindómslestri til móðurmáls. Hug-
myndafræðileg hvörf í lestrarefni skólabarna um síðustu aldamót“ og víkur þar að ýmsu 
sem snertir þessa sögu. Ég styðst meðan annars við þau skrif í þessari umfjöllun. 
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íslenska sem námsgrein hafi hafist með húsagatilskipuninni 1746 en þá voru 

sett fyrirmæli um að húsbændur skyldu sjá til þess að öll börn lærðu lestur 

og kristindóm fyrir fermingu. Loftur Guttormsson (1993) segir hins vegar að 

námsgreinin hafi formlega orðið til með fræðslulögunum 1907. Fram að því 

hafi hún verið eins konar stoðgrein kristinfræðikennslu (bls. 11). Eins og við 

er að búast hafði kristilegt siðferði einkennt móðurmálskennslu en með 

fræðslulögunum var sérstaklega tekið fram að námsgreinin móðurmál hefði 

„vítt námsvið er náði meðal annars yfir lestur og þekkingu á bókmenntum 

og sögu fósturjarðarinnar“ (Loftur Guttormsson, 1993, bls. 9). Í kjölfar 

laganna kom út námsbók sem Loftur segir að hafi verið „gegnsýrð af anda 

þjóðernisrómantíkur“ í stað kristins siðferðisboðskapar. Hann segir enn 

fremur um íslenskukennslu í lærða skólanum að hún hafi verið lítil og 

einskorðast við íslenskan stíl. Þjóðlegar bókmenntir hafi fyrst fengið fastan 

sess þar með reglugerð árið 1850. Í Sögu Reykjavíkurskóla (Heimir Þor-

leifsson, 1975) kemur fram að kröfur um kunnáttu í íslensku hafi verið að 

„piltum lærist að tala hana og rita hreint, rjett og lipurt; smásaman skal og 

kynna þeim bókmenntasögu íslendinga og helztu rit“ (bls. 20). 

Á 18. og 19. öldinni höfðu boðberar upplýsingar og Fjölnismenn reynt 

með litlum árangri að höfða til þjóðerniskenndar almennings, hvatt fólk til 

að kynna sér sögu landsins og bókmenntir enda almennt talið að menntun 

væri forsenda framfara í þjóðfélaginu. Það er meðal annars umræðuefni 

Jóns Sigurðssonar um skólamál í Nýjum félagsritum árið 1842. Honum var 

hugleikinn tilgangur menntunar og taldi mikilvægt að skólahald hér á landi 

kæmist í sem best horf svo fljótt sem auðið væri, landi og þjóð til hag-

sældar. Hann benti á mikilvægi þess að reka fjölbreytta skóla til að koma til 

móts við ólíkar þarfir einstaklinga líkt og hann sagði gert í öðrum löndum. 

Hann nefndi einnig að aðrar þjóðir legðu metnað sinn í að rannsaka 

skólahald í þeim tilgangi að „bæta skóla sína sem mest“ (bls. 75). Rann-

sóknir á skólastarfi voru á þeim tíma óþekktar hér á landi. Þess má geta að 

hvorki boðskapur Fjölnismanna né Jóns Sigurðssonar náðu til nema örlítils 

brots þjóðarinnar.  

Segja má að umræðan um menntamál hafi á þessum tíma snúist um það 

hvernig staðið skyldi að menntun; hvað ætti að kenna, tímafjölda og lengd 

skólaársins, hvernig ætti að fjármagna kennsluna og að öll börn ættu að 

eiga kost á menntun en ekki eingöngu synir heldri manna (Einar Laxness, 

1987; Helgi Elíasson, 1945). En umræðan snerist einnig um það hvort ríkið 

eða kirkjan ætti að sjá um fræðslumál. Um tilgang menntunar rituðu til 

dæmis Guðmundur Finnbogason í Lýðmenntun (1903/1994) og Jón Sigurðs-

son í Nýjum félagsritum (1842). Guðmundur áleit menntun vera það sem 

gerði manninn mennskan og að þjóðfélagslegt gildi menntunar væri mikið. 
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Hann taldi minni líkur á að menntað fólk yrði þjóðfélagsleg byrði. Jón 

Sigurðsson talar um þörfina á því að koma upp millistétt á Íslandi og telur 

það eitt af hlutverkum skólanna. Hann segir að stöðugt eftirlit með skóla-

málum sé nauðsynlegt og kennarastéttin sjálf þurfi að taka þátt í breyt-

ingunum (bls. 81). Almenningur var ekki þátttakandi í þessari umræðu, hún 

var fyrst og fremst meðal mennta- og stjórnmálamanna. Þótt lítið hafi 

þokast í skólamálum framan af var fólk smám saman að vakna til vitundar 

um mikilvægi og gildi menntunar og eftir 1874 voru fræðslumál tekin til um-

fjöllunar á flestum þingum.  

Fram á 19. öld var lítið ritað um inntak kennslu á Íslandi enda kunnu fæst 

börn að skrifa og kennslan einkenndist af utanbókarlærdómi þar sem engin 

áhersla var lögð á skilning. Þessa kennsluhætti höfðu fylgismenn upp-

lýsingarstefnunnar gagnrýnt en án árangurs. Svo virðist sem það hafi ekki 

verið fyrr en með Lýðmenntun Guðmundar Finnbogasonar og barnafræðslu-

lögunum árið 1907 að umræða um þátt menntaheimspeki í skólastarfi hafi 

komið fram og skilningur skapast á mikilvægi þess að börn sæju tilgang með 

náminu og gætu tengt námið við eigin reynsluheim. Guðmundur 

Finnbogason lagði mikla áherslu á að breyta þyrfti inntaki menntunar og 

gera menn sjálfstæða og gagnrýna í hugsun. Í framhaldi af því vildi hann 

leggja niður utanbókarlærdóminn sem hann sagði alla kennslu snúast um 

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994).  

Fræðslulög frá árinu 1907 kváðu á um að öllum börnum, 10 til 14 ára, 

skyldi séð fyrir ákveðinni fræðslu sem könnuð yrði að minnsta kosti árlega 

með prófi. Litlar breytingar urðu á þessum lögum fyrr en árið 1926 en þá var 

veitt heimild til að hefja fræðslu sjö ára barna og ef aðstæður leyfðu mátti 

verja hluta starfstíma kennara til að fræða 14 til 17 ára unglinga. Árið 1936 

gengu í gildi ný fræðslulög og varð skólaskylda 7 til 14 ára barna að lögum 

(Helgi Elíasson, 1945). Sama ár var Ríkisútgáfa námsbóka stofnuð. Hlutverk 

hennar var að sjá skyldunámsskólunum fyrir viðeigandi kennslubókum og 

námsgögnum og stuðla þannig að félagslegum jöfnuði. Árið 1980 rann 

Ríkisútgáfan saman við Fræðslumyndasafn ríkisins í eina stofnun sem fékk 

heitið Námsgagnastofnun. Íslenska skólakerfið var skilgreint 1948 og gefin 

út drög að námskrá fyrir barnaskóla og gagnfræðaskóla25. Það var svo ekki 

fyrr en 1960 sem heildstæð námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 

kom út en í henni voru tilgreind markmið, námsefni í hverjum árgangi, 

athugasemdir um kennsluaðferðir, áhöld og hjálpargögn.  

                                                           
25

 Gagnfræðaskólar voru ætlaðir börnum á aldrinum 13 til 15 ára. Gagnfræðaskólastig tók við af 
barnafræðslustigi (Loftur Guttormsson, 2008). Þeir samsvara unglingadeildum grunnskóla í dag. 
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Saga framhaldsskóla á Íslandi er öllu lengri en saga almenningsskólans 

því öldum saman voru starfræktir embættismannaskólar á biskupssetrunum 

Skálholti og Hólum þar sem skólahald einskorðaðist við menntun presta. Á 

19. öld voru skólarnir sameinaðir í Hólavallarskóla í Reykjavík. Sá skóli og 

gagnfræðaskóli á Möðruvöllum, sem stofnaður var árið 1880, voru fyrir-

rennarar Menntaskólans í Reykjavík og Menntaskólans á Akureyri sem eru 

jafnfram elstu menntaskólar landsins (Auður Hauksdóttir, 2007; Bernharð 

Haraldsson og Sverrir Pálsson, 2009; Heimir Pálsson, 1998; Heimir Þorleifs-

son, 1975). Langt fram eftir 20. öldinni var stefna yfirvalda að takmarka að-

gang nemenda að menntaskólanámi. Einn af talsmönnum þess var Jónas frá 

Hriflu sem „vildi einmitt hafa unglingaskólana almenna skóla sem byggju 

nemendur undir störf í þjóðfélaginu án tillits til frekara náms“ (Kristín 

Bjarnadóttir, 2009, bls. 55). Samfella milli skólastiga var á þessum tíma ekki í 

umræðunni. Smám saman fjölgaði menntaskólum og aðgangur að þeim 

opnaðist fleirum. Fyrsti fjölbrautaskólinn var stofnaður árið 1975 með til-

komu Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Bragi Halldórsson (2009) segir að á 

þessum tíma hafi skólaþróun verið svo ör að menntamálaráðuneytið hafi 

ekki haft mannafla til að stýra henni heldur borið gæfu til að „leyfa gras-

rótarstarfinu, sem unnið var í skólunum, að hafa sinn gang og samþykkja 

einfaldlega námskrár skólanna“ (bls. 11).  

3.5.3  Undanfarar nýrrar aðalnámskrár  

Í kringum 1970 var að frumkvæði Gylfa Þ. Gíslasonar, þáverandi menntamála-

ráðherra, unnið að umfangsmiklum menntaumbótum. Markmiðið var að 

endurskipuleggja allt skyldunámið; meta og semja nýtt námsefni fyrir allar 

greinar í barna- og gagnfræðaskólum. Þetta starf var unnið á vegum Skóla-

rannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins sem var stofnuð 1968. Andri 

Ísaksson veitti henni forstöðu. Wolfgang Edelstein var sérstakur ráðgjafi 

umbótastarfsins og virkur þátttakandi. Loftur Guttormsson (1993) segir að 

það hafi varla verið tilviljun að þessar breytingar komu á sama tíma og 

gagngerar skólaumbætur hófust í vestrænum þjóðfélögum þar sem meðal 

annars var lögð áhersla á uppeldishlutverk skólanna. Afrakstur þessa voru ný 

grunnskólalög 1974, aðalnámskrá grunnskóla 1976 og í kjölfarið útgáfa 

námsefnis í anda hinna nýju hugmynda. Námskráin kom út í tíu heftum, bæði 

í almennum hluta og greinarbundin. Eitt heftið hét Móðurmál. Undanfari þess 

var álitsgerð sem Baldur Ragnarsson (1977) samdi á vegum Skólarannsókna-

deildar menntamálaráðuneytisins 1971–1972. Nýja námskráin var fyrsta 

markmiðastýrða námskráin og í henni má greina nýja hugmyndafræði sem til 

dæmis kemur fram í umfjöllun um hvers konar kennsluhætti skuli lögð 

áhersla á og kennsluaðferðir, blöndun nemenda í bekki, víðtæku mati á 
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skólastarfi og fleiru. Auk þessa var kennaranám eflt og fært á háskólastig 

(Gunnar E. Finnbogason, 1995; Gyða Jóhannsdóttir, 2006).  

Unnið var að nýrri aðalnámskrá á næstu árum í menntamálaráðuneytinu 

en í kjölfar stjórnarskipta árið 1983 var hætt við útgáfu hennar á síðustu 

stundu. Árið 1989, undir stjórn Svavars Gestssonar, kom næst út námskrá, 

aðalnámskrá grunnskóla, í einni bók en ekki mörgum heftum eins og eldri 

námskráin. Hún var byggð á grunnskólalögunum frá 1974.  

Opinber námskrá fyrir framhaldsskóla varð ekki að veruleika fyrr en árið 

1986 undir stjórn Ragnhildar Helgadóttur menntamálaráðherra. Sú námskrá 

var endurútgefin 1987 og aftur 1990. Í henni er sótt í hefð sem þegar hafði 

skapast í sambandi við skólahald í framhaldsskólum og námskráin varð 

frekar lýsing á því starfi sem þegar fór fram í skólunum (Atli Harðarson, 

2010). Einkum var byggt á Námsvísi fjölbrautaskóla (1980) sem tekinn var 

saman af kennurum við Fjölbrautaskólann á Akranesi, Fjölbrautaskóla 

Suðurnesja, Flensborgarskólann í Hafnarfirði, Framhaldsskóla á Austurlandi, 

Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi og Framhaldsskólann í Vestmanna-

eyjum. Ein helsta nýjungin var að kröfur voru gerðar um að kennarar ættu 

að semja skólanámskrá og vera faglega ábyrgir. Með þeim hætti var reynt 

að koma til móts við gagnrýni á of mikla miðstýringu. Í febrúar 1991 gaf 

menntamálaráðuneytið undir stjórn Svavars Gestssonar út stefnu sína í 

menntamálum á Íslandi, Til nýrrar aldar. Hún náði til allra tegunda 

menntunar í hinu formlega menntakerfi og mátti greina mikla áherslu á 

valddreifingu og ábyrgð hvers skóla.  

Ný grunnskólalög voru gefin út árið 1995 og í framhaldi af því hófst endur-

skoðun aðalnámskrár. Ný námskrá fyrir grunn- og framhaldsskóla kom síðan 

út árið 1999 og var þá ítarlegri en nokkru sinni fyrr. Hún var gefin út í mörgum 

heftum, sérstök almenn hefti fyrir hvort skólastig og svo greinaskipt hefti fyrir 

hverja námsgrein. Með þessari námskrá var miðstýringin aukin sem aldrei 

fyrr, ekki síst á framhaldsskólastigi. Alþingi hafði sett fram nýja skólastefnu 

1997 og í Skýrslu menntamálaráðherra til Alþingis (1997) kemur fram að 

vænta megi mikilla breytinga. Tekið er fram að leggja eigi áherslu á að hver 

nemandi fái kennslu við hæfi og í samræmi við mismunandi áhugamál, og 

greinilegt er að æskilegt er talið að bæta árangur nemenda. Í þessari skýrslu 

kemur einnig fram að nú sé í fyrsta sinn lögð á það sérstök áhersla að stutt sé 

við íslenskukennsluna í öllum námsgreinum grunnskólans. 

Undanfari endurskoðaðrar aðalnámskrár, sem kom út árið 1999 í 

stjórnartíð Björns Bjarnasonar menntamálaráðherra, var stefnumótunar-

hefti með titli í slagorðastíl líkt og árið 1991, Enn betri skóli – þeirra réttur 

okkar skylda (Menntamálaráðuneytið, 1998b). Með því er í fyrsta sinn tekið 
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saman heildstætt yfirlit yfir skólastefnu menntayfirvalda sem dreift er opin-

berlega inn á hvert heimili á landinu. Tekið er fram að menntun sé æviverk, 

gagnrýn hugsun og umburðarlyndi leggi grunn að farsæld, nemendur verði 

að geta látið í ljós skoðanir sínar og þeir eigi að vera óhræddir við 

breytingar, þora að taka áhættu og bera ábyrgð á gerðum sínum. Bóknám 

og verknám á að þróa samhliða en ekki sem andstæður, viðfangsefni eiga 

að vera að eigin vali og við hæfi hvers og eins. Skólinn þarf að leggja áherslu 

á þverfaglegt nám, námshvatningu og sveigjanleika. Nám á að vera 

heildstætt og merkingarbært fyrir nemandann. Áhersla er lögð á traust 

samstarf heimila og skóla og á þátttöku uppalenda í skólagöngu barna 

sinna. Skýrt er tekið fram að þeir hafi veigamiklu hlutverki að gegna í mál-

uppeldi (bls. 8–13). Enn fremur segir að með heildstæðri móðurmálskennslu 

sé átt við að leggja skuli áherslu á þá þætti málfræði á hverju skólastigi sem 

nýtist nemendum í því sem þeir eru að fást við, til dæmis í lestri, ritun, tal-

máli og umfjöllun um bókmenntir (bls. 31–32).  

Ítarlegri sextíu síðna útgáfu af þessu stefnumótunahefti með undir-

titlinum Grundvöllur endurskoðunar aðalnámskráa (Menntamálaráðu-

neytið, 1998b) var dreift til stofnana og „fyrir Alþingi, formlega umsagnar-

aðila og aðra, sem vilja nánari upplýsingar um einstaka þætti í stefnunni“ 

(bls. 5). Eitt af því sem þarna er talað um eru þrjátíu og þrjár stoðir nýrrar 

námskrárstefnu. Þarna er sérstaklega kveðið á um hlutverk íslensku-

kennslunnar, að upplýsingatækni verði verkfæri í öllum námsgreinum, 

fjölbreyttar og æskilegar kennsluaðferðir, jafnrétti til náms, bestu mennt-

unarúrræði fyrir nemandann og sveigjanlegt skólakerfi.  

Í öllum aðalnámskrám sem gefnar hafa verið út er námsgreininni 

íslensku skipt í þætti, mismarga hverju sinni. Frá upphafi hafa þættirnir 

verið nefndir eftirfarandi nöfnum: Áhorf, bókmenntir, framsögn, hlustun, 

leikræn tjáning, lestur, málfræði, málvísi, ritleikni, ritun, skrift, stafsetning, 

stílagerð, tal, talað mál, talæfingar og tjáning. Hinir fjölbreyttu þættir 

námsgreinarinnar íslensku hafa alla tíð haft mismikið vægi í skólastarfi en án 

nokkurs vafa hefur verið lögð mest áhersla á málfræði og bókmenntir. Fram 

eftir allri 20. öldinni virðast þættirnir hafa verið kenndir eins og aðskildar 

greinar (Ingvar Sigurgeirsson, 1993) sem hver hafði sinn tíma á stundatöflu 

nemenda. Löngum hefur þó verið bent á mikilvægi þess að tengja þá saman. 

Það gerir Guðmundur Finnbogason (1903/1994) þegar hann skrifar um 

móðurmálskennslu:  

En vér megum ekki gleyma því að mannsálin er engin kommóða með 
mörgum skúffum og sitt í hverri, skynjanir í einni, ímyndanir í annarri, 
tilfinningar í þriðju o.s.frv., heldur er hún lifandi heild, þar sem einum 
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þættinum er brugðið og slungið um annan, viðkvæmur vefur, þar sem 
allir þræðir titra, sé einn þeirra snortinn (bls. 37). 

Það er ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldarinnar sem greina má áherslu á 

móðurmálskennslu af svipuðum toga og Guðmundur skrifar um hér. Í aðal-

námskrá 1989 er talað um að leggja áherslu á heildstæð viðfangsefni 

(Menntamálaráðuneytið, 1989) og í námskránni 1999 mátti greina mikla 

breytingu frá árinu 1989 en þá koma til sögunnar ýmsir þættir sem ekki 

höfðu verið nefndir áður. Auk áherslu á að kenna ætti íslensku heildstætt 

var nú mikil áhersla lögð á tölvu- og upplýsingatækni sem átti að vera einn 

af lykilþráðum í námskránni.  

Í Skýrslu forvinnuhóps á námssviði móðurmáls (Menntamálaráðuneytið, 

1997) kemur skýrt fram að í námskránni sé lögð áhersla á þrenns konar 

markmið, þ.e. færnimarkmið, þekkingarmarkmið og viðhorfsmarkmið. Hug-

tökin nytsemdarrök, námsrök og menntunar- eða menningarrök voru notuð 

sem lykilhugtök sem og heildstæð kennsla, samfella, gleði og ánægja. Einnig 

koma fram leiðarljósin leikur, ábyrgð og siðvit, félagsleg hæfni, umburðar-

lyndi og jafnrétti, heildræn sýn, leit og gagnrýnin hugsun, sköpun, framtak 

og áræðni, tilgangur, þýðing og hagnýting náms og upplýsingatækni. Þetta 

átti við um námskrána bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Þá voru 

tilgreind sérstök lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið26 í nám-

skrám beggja skólastiga. Í skýrslunni segir enn fremur að megináherslan sé 

lögð á heildstæða móðurmálskennslu og að „sviðin eigi að tengjast og 

skarast, þættirnir að fléttast saman og hvað eigi að styðja annað“ (Mennta-

málaráðuneytið, 1997, bls. 5). 

3.5.4 Stefnumótun síðustu áratuga  

Heildarendurskoðun aðalnámskrárinnar fyrir öll skólastig frá árinu 1999 

hófst um 2006. Ekki var gefinn út stefnumótunarbæklingur af því tilefni líkt 

og þegar námskrárnar komu út 1989 og 1999 enda var fyrst og fremst verið 

að endurskoða námskrá en ekki að ráðast í neinar grundvallarbreytingar. 

Námskrá fyrir grunnskólann var gefin út á rafrænu formi 2007 og tók hún að 

fullu gildi árið 2010. Í grein sem Kristín Jónsdóttir skrifar í Skímu, fagtímarit 

íslenskukennara, árið 2009 dregur hún saman nokkur helstu áhersluatriðin 

og nýmæli sem finna mátti í námskránni. Fram kemur að enn er lögð 

áhersla á þrenns konar markmið, þ.e. færnimarkmið, þekkingarmarkmið og 

                                                           
26

 Þrepamarkmið sáust í fyrsta sinn í námskrám fyrir grunnskóla sem voru gefnar út 1999. 
Þau voru tekin út þegar námskrárnar voru endurskoðaðar en fylgdu með sem viðaukar. 
Litið var á þrepamarkmið sem nánari útfærslu á áfangamarkmiðum 4., 7. og 10. bekkjar og 
voru tilgreind þrepamarkmið fyrir hvern árgang.  
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viðhorfsmarkmið en áhersla er lögð á að minnka umfang námskrárinnar frá 

1999 og því eru til dæmis engin þrepamarkmið tilgreind lengur (bls. 14). 

Aðrar breytingar eru einkum þær að ekki er gert er ráð fyrir að setninga-

fræði sé kennd í grunnskóla, meiri áhersla er sögð vera á að tengja betur 

milli skólastiga, minni áhersla á tölvu- og upplýsingamennt, meiri áhersla á 

lestur og ritun, sem og fjölmenningu.  

Í aðalnámskrám í íslensku á báðum skólastigum er tiltekið að hverju beri að 

stefna í kennslu. Auk ýmissa þekkingaratriða er talað um að nemendur eigi að 

öðlast skilning á sögulegu, menningarlegu og félagslegu gildi máls og 

bókmennta, átta sig á eðli móðurmálsins og lögmálum þess, fræðast um 

málnotkun í fjölmiðlum, læra að virða og meta móðurmálið, temja sér 

umburðarlyndi gagnvart málnotkun annarra, ná góðri færni á öllum sviðum 

málnotkunar, geta tjáð skoðanir, hugmyndir og tilfinningar og öðlast traust á 

eigin málnotkun. Nemendur eiga að tileinka sér jákvætt viðhorf til 

tungumálsins, nýta móðurmálskunnáttu sína í leik og námi, þjálfast í notkun 

handbóka og gagnabanka, fá margbreytileg tækifæri í samræmi við þroska, 

hæfileika og áhugamál og öðlast sjálfstæði í vinnubrögðum. Einnig er talað um 

mikilvægi samstarfs til dæmis við heimilin, að nemendur eigi að vinna jafnt og 

þétt yfir allt skólaárið og fá reglulega upplýsingar um stöðu sína í námi og 

framfarir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011a; 2011b; Menntamála-

ráðuneytið, 1999a; 2007a;). Þótt í þessum námskrám sem hafa komið út frá 

1999 svífi yfir vötnum hugmyndafræði sem vel getur talist í anda þess sem Kelly 

(2009) kallar lýðræðislega námskrá og ákveðin gildi séu til staðar hafa þau ekki 

verið sérstaklega skýr og í raun hefur vantað í námskrárnar nákvæmari 

skilgreiningar á því hvað átt sé við með ýmsum lykilhugtökum.27  

Árið 2008 voru sett ný lög um leik-, grunn- og framhaldsskóla. Með þeim 

voru boðaðar miklar breytingar, ekki síst í framhaldsskóla, og mörkuð ný 

menntastefna sem útfærð var í nýjum námskrám fyrir skólastigin þrjú. 

Almennir hlutar nýrra námskráa voru gefnir út á vef mennta- og menningar-

málaráðuneytisins vorið 2011. Ný námskrá í íslensku fyrir grunnskólastig var 

gefin út í ársbyrjun 2013 en ný námskrá í íslensku fyrir framhaldsskólann 

hefur ekki komið út síðan 1999. Miðað er við að allir framhaldsskólar kenni 

samkvæmt nýjum námsbrautalýsingum á haustönn 2015.  

                                                           
27

 Guðmundur B. Kristmundsson segist álíta að höfundar grunnskólalaganna hafi leitað í 
smiðju erlendra sérfræðinga um kennslu móðurmálsins og telur að þar svífi andi heild-
stæðrar móðurmálskennslu yfir vötnum (1998, bls. 121–130). Með því á hann við að greina 
megi hugmyndir sem svipar til þeirra sem einkenna kennsluhreyfinguna „Whole Language“ 
en hún sækir líkt og fleiri efni í hugmyndafræði sína meðan annars til Dewey, Piaget og 
Vygotsky (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2004). 
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Í nýjum aðalnámskrám grunnskóla og framhaldsskóla er fjallað um nýja 

menntastefnu. Í formála þeirra kemur fram að rammi námskrárinnar sé í 

anda gildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga. Einnig er bent á að 

innan rammans hafi verið þróaðir sex grunnþættir sem mynda kjarna 

menntastefnunnar og varða starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum 

skólastigum. Um hlutverk þessara þátta er fjallað ítarlega í báðum nám-

skrám enda er þeim ætlað að skapa mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi 

og birtast í inntaki námsgreina. Í nýjum lögum um framhaldsskólann er gert 

ráð fyrir að framhaldsskólar setji sér sjálfir námskrá sem menntamála-

ráðherra staðfestir. Í 23. grein laganna kemur fram að með því sé verið að 

fylgja eftir því markmiði laganna að skólar sýni frumkvæði og sjálfstæði við 

mótun náms og framkvæmd kennslu (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Á töflu 2 er yfirlit yfir aðalnámskrár sem gefnar hafa verið út fyrir grunn- 

og framhaldsskólann frá upphafi og til dagsins í dag. Aðeins einu sinni hafa 

verið gefnar út aðalnámskrár fyrir bæði skólastigin samtímis, þ.e. bæði 

almennur hluti og greinabundnar námskrár. Það var gert árið 1999 en þá 

komu út 12 hefti á nokkurra mánaða tímabili, bæði almennur hluti 

námskrárinnar og greinahefti. 

Tafla 2 – Aðalnámskrár frá árinu 1976, bæði almennur hluti og námsgreinin íslenska. 

 Framhaldsskóli 
almennur hluti 

Framhaldsskóli 
íslenska 

Grunnskóli 
almennur hluti 

Grunnskóli 
íslenska 

1976     

1986     

1987     

1989     

1990     

1999     

2004     

2006     

2007     

2011     

2013     

3.5.5 Almennt um kennslu samkvæmt aðalnámskrá  

Í almennum hluta aðalnámskrár fyrir grunn- og framhaldsskóla (Mennta-

málaráðuneytið, 2004a; 2006) er sett fram menntastefna stjórnvalda og 
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þær grunnhugmyndir um nám og menntun sem markmið námskrárinnar 

eru byggðar á.28 Þar má finna leiðarljós til að fylgja í skólastarfi, mennta-

hugsjón og rökstuðning fyrir markmiðum í greinabundnum heftum eða um-

fjöllun um hverja grein fyrir sig. Þessar hugmyndir í námskrárhlutanum eru 

óháðar námsgreinum og eiga að einkenna allt skólastarf. Þær eru hluti af 

menntastefnu sem aðrir þættir námskrárinnar eru byggðir á. Hún kemur 

ekki fram á einum stað í námskránni heldur gengur eins og stef í gegnum 

texta hennar. Ekki er tekið fram að byggt sé á niðurstöðum rannsókna, til-

tekinni hugmyndafræði eða kenningum um þroska og menntun.  

Hlutverk grunn- og framhaldsskóla er samkvæmt námskrá (Menntamála-

ráðuneytið, 2004a; 2006) tvíþætt, annars vegar að veita formlega fræðslu, 

góða og alhliða almenna menntun, og hins vegar félagsmótun þar sem 

nemendur eru búnir undir frekari menntun, líf og starf í lýðræðissamfélagi 

sem er í sífelldri þróun. Þessir þættir tvinnast saman á þann hátt að almenn 

menntun er sögð forsenda félagsmótunarinnar. Til þess að námið verði 

mannbætandi bæði fyrir nemandann og þjóðfélagið þurfi að felast í 

menntuninni að lögð sé rækt við heilbrigði og hollar lífsvenjur, siðferðis-

vitund, ábyrgðartilfinningu og samfélagslega ábyrgð, heilbrigðan metnað, 

virðingu fyrir öðrum, gagnrýna og sjálfstæða hugsun, hæfileika til þess að 

bregðast við nýjum aðstæðum, sterka sjálfsmynd og menningarvitund. 

Í námskránni er bent á leiðir til þess að skólarnir geti sinnt þessu 

hlutverki sínu. Lítill sem enginn munur kemur fram á grundvallarsjónar-

miðum um nám og menntun í aðalnámskrám skólastiganna tveggja. Í grunn-

skólanámskránni er bent á að sveigjanleiki sé mikilvægur og að hver skóli 

þurfi að móta eigin stefnu og velja árangursríkar leiðir, fjölbreytt viðfangs-

efni og kennsluaðferðir við hæfi. Hlutverk grunnskóla sé að búa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðissamfélagi í samvinnu við heimilin. Allt frá upphafi 

skólagöngu eigi að miðast við að nemendur í lok grunnskólans hafi öðlast 

sjálfstraust og öryggi, kunni að læra, hafi kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra 

vinnubragða, geti unnið með öðrum og kunni að tjá sig skýrt og 

skilmerkilega í töluðu og rituðu máli. Nemendur eiga að fá viðfangsefni í 

samræmi við getu, þarfir, þroska, hæfileika og áhuga, þjálfast í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og öðlast hæfni í að leysa verkefni í samstarfi við aðra. 

Stuðla á að því að nemendur setji sér markmið í náminu. Áhersla er lögð á 

fjölbreytni í vinnubrögðum og vandaðar og árangursríkar kennsluaðferðir 

                                                           
28

 Í námskránum er að finna útfærslu á mennta- og skólastefnu sem birtist í lögum nr. 
80/1996 um framhaldsskóla og lögum um grunnskóla nr. 66/1995 ásamt breytingum á 
þeim sem gerðar höfðu verið og samþykkar á Alþingi vorið 2006. 
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sem „efla með nemendum námfýsi og vinnugleði“ (bls. 15). Sérstök áhersla 

er lögð á notkun upplýsingatækni í öllum námsgreinum.  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2004a) eru talin 

upp enn fleiri gildi sem leggja beri áherslu á í öllu námi, þar á meðal 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust, sjálfsvirðingu, umburðar-

lyndi, öguð vinnubrögð, gagnrýna hugsun, dómgreind og námsáhuga. Þá 

segir að við lok náms í framhaldsskóla sé stefnt að því að nemendur hafi 

fengið alhliða menntun við hæfi hvers og eins. Nemendur eigi að læra að 

njóta menningarlegra verðmæta og hvetja beri þá til stöðugrar þekkingar-

leitar, þeir eiga að öðlast góða þekkingu á íslensku samfélagi og kunna skil á 

réttindum og skyldum einstaklings í lýðræðisþjóðfélagi. Í samræmi við þessa 

áherslu eigi kennsluhættir að vera fjölbreyttir, mótast af sveigjanleika og 

vera í samræmi við þá skólastefnu sem skólar leitast við að framfylgja. 

Þessi umfjöllun um kennsluhætti og viðfangsefni í almenna hluta á við 

um alla kennslu, þar með talið íslenskukennslu. Þarna koma fram 

hugmyndir um skil skólastiganna, kennsluhætti og viðfangsefni nemenda á 

báðum skólastigum en það eru meginviðfangsefni rannsóknar minnar.  

3.5.6 Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska  

Í íslenskuhluta aðalnámskrár fyrir grunnskóla frá árinu 2007 er almenn 

umfjöllun um námsgreinina. Fyrsta málsgreinin er svohljóðandi: „Traust 

kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða haldgóðrar menntunar, lestur 

öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti 

forsenda þátttöku í samfélaginu“ (bls. 4). Í þessum texta er að finna skil-

greiningu á mikilvægi fagsins. Í námskránni má greina frekari útlistun á 

þessu hlutverki námsgreinarinnar og jafnframt er bent á að íslenska sé í eðli 

sínu margþætt námsgrein og að miklu skipti að öll íslenskukennsla taki mið 

af því. Tekið er fram að mikilvægast sé að nám í móðurmáli sé heildstætt og 

að hver þáttur styðji annan þannig að þeir myndi saman eina heild. 

Meginmarkmið með íslenskunámi er sagt vera að nemendur öðlist jákvætt 

viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því (bls. 5). 

Í námskránni er fjallað um hlutverk tungumálsins og mikilvægi þess sem 

samskiptatækis. Tungumálið er sagt vera bæði skapandi og mótandi og að 

traust undirstaða í því auki hæfni nemenda í að beita íslenskunni á áhrifa-

ríkan hátt og vega og meta upplýsingar úr margvíslegum miðlum. Í um-

fjöllun um hvern hinna fjögurra flokka segir að lestur sé undirstaða allrar 

menntunar, auki orðaforða, þekkingu og reynslu og stuðli að færni í mann-

legum samskiptum og að lestrarfærni sé nauðsynleg til þess að geta tekið 

virkan þátt í samfélaginu. Hún er einnig sögð forsenda lestraráhuga og þess 



Villa! Notaðu flipann Heim til að nota Heading 1 í textanum sem þú vilt að birtist hér. 

49 

að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Bent er á mikilvægi 

þess að lestrarþjálfun sé fjölbreytt og fari fram á öllum skólastigum. Ritfærni 

nýtist til þess að miðla efni til annarra og eykur möguleika á að njóta þess 

sem vel er gert á sviði ritunar. Gott vald á töluðu máli, framsögn og sam-

ræðum er mikilvægt til þess að tjá skoðanir sínar, taka virkan þátt í sam-

félagsumræðunni og miðla af þekkingu sinni auk þess sem vald á munnlegri 

tjáningu í móðurmáli er undirstaða tungumálanáms og nýtist í öllum öðrum 

námsgreinum. Að lokum er málfræðiþekking sögð mikilvæg fyrir umræður 

um mál og málfar, til að vera betri málnotandi, til að læra erlend tungumál 

og til að hafa full not af orðabókum og handbókum. 

Víða í námskránni er bent á leiðir til að ná markmiðum hennar. Eitt 

helsta áhersluatriðið er að skipuleggja skuli kennsluna með hliðsjón af því 

að íslenska sé heildstætt fag en ekki safn margra óskyldra þátta. Tekið er 

fram að sköpunarmáttur tungumálsins eigi að vera í öndvegi og að góð sam-

vinna skóla og heimila um máluppeldi og móðurmálskennslu sé lykilatriði. 

Viðfangsefni nemenda eiga að vera fjölbreytt og æskilegt þykir að sam-

þætta íslensku við nám í öðrum greinum. Söguaðferðin29 er sögð henta vel í 

því sambandi en ekki tekið fram á hvaða aldursstigi svo líklega er átt við öll 

aldursstig. Einnig eru stór verkefni sögð henta til að gera nám heildstætt.  

3.5.7 Aðalnámskrá framhaldsskóla: Íslenska 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999a) eru 

sex áfangar skilgreindir sem kjarnaáfangar í íslensku, sbr. töflu 3:30  

Tafla 3 – Kjarnaáfangar í íslensku í framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá 1999. 

Tveggja eininga íslenskuáfangar 

ÍSL 102 Læsi, ritun og tjáning 

ÍSL 202 Bókmenntir og málfræði 

ÍSL 212 Mál- og menningarsaga 

Þriggja eininga íslenskuáfangar 

ÍSL 303 Bókmenntir og tungumál frá landnámi til 
siðaskipta 

ÍSL 403 Bókmenntir og tungumál frá siðaskiptum til 1900 

ÍSL 503 Bókmenntir frá 1900 

Algengt er að skólar bjóði fyrstu þrjá tveggja eininga áfangana sem tvo 

þriggja eininga áfanga sem kallast ÍSL 103 og ÍSL 203. Nemendur þurfa að 

uppfylla lágmarkskröfur til að eiga rétt á að skrá sig í þá áfanga svo í raun er 

um getuskiptingu að ræða. Auk kjarnaáfanganna eru í námskránni skil-

                                                           
29

 Söguaðferðin (e. storyline) er kennsluaðferð sem byggist á þemavinnu. Hún á rætur sínar 
að rekja til Skotlands. Meðal þess sem lögð er áhersla er virkni nemenda, umræður, para- 
og hópavinnu. Sjá t.d. vefinn The Scottish Storyline Method – http://www.storyline.org. 

30
 Sjá lýsingu á þessum áföngum í viðauka 1. 
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greindir fjórir kjörsviðsáfangar, annars vegar í íslensku á málabraut og hins 

vegar í íslensku á félagsfræðabraut. Nemendum á öllum brautum er frjálst 

að velja þessa áfanga.  

Tafla 4 – Fjórir kjörsviðsáfangar í framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá 1999. 

Á málabraut 

ÍSL 603 Íslensk og almenn málvísindi 

ÍSL 613 Skáldsögur og almenn bók-
menntafræði 

Á félagsfræðabraut 

ÍSL 623 Félagsleg málvísindi 

ÍSL 633 Mál og menningarheimur barna og 
ungmenna 

Í íslenskuhluta aðalnámskrárinnar fyrir framhaldsskóla frá árinu 1999 er 

almenn umfjöllun um námsgreinina á blaðsíðum 7–14. Þar er meðal annars 

fjallað um mikilvægi greinarinnar og tekið fram að traust kunnátta í íslensku 

sé ein meginundirstaða menntunar hér á landi og að mikilvægt sé að 

framhaldsskólanemendur öðlist skilning á sögulegu, menningarlegu og 

félagslegu gildi máls og bókmennta (bls. 7). Ekki er skýrt sérstaklega hvað 

átt er við með „traustri“ kunnáttu. Íslenskunámi er í námskránni skipt í sex 

þætti sem „eiga að styðja hver annan, tengjast og skarast og fléttast saman í 

eina heild (bls. 8). Þættirnir eru lestur, talað mál og framsögn, hlustun og 

áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. Fjallað er sérstaklega um hvern þátt 

og bent á hvert sé mikilvægi hans en jafnframt minnt á að íslenskukennsla í 

framhaldsskóla eigi að vera heildstæð og því eigi að leggja „áherslu á 

innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna, innbyrðis jafnvægi þeirra og eðlilega 

stígandi í náminu“ (bls. 9).  

Meðal þess helsta sem talað er um í umfjöllun um mikilvægi í íslensku-

kennslu er að nemendur nái góðri færni á öllum sviðum málnotkunar, geti 

tjáð skoðanir, hugmyndir og tilfinningar og að þeir öðlist traust á eigin mál-

notkun. Að nemendur tileinki sér á íslensku ýmis hugtök um tölvu- og 

upplýsingatækni og hugleiði mikilvægi tungutækni fyrir framtíð íslensks 

máls í tölvuveröld. Að nemendum sé bent á námsaðferðir til úrbóta vegna 

námserfiðleika og að haft sé náið samstarf við nemendur og foreldra um 

skipulag kennslu, lestrarþjálfun og úrræði til úrbóta í lestri. Þá er talið mikil-

vægt að tengja þjálfun í töluðu máli og framsögn við bókmenntalestur, 

lestur ýmissa annarra texta og umfjöllun um mál og málnotkun. Lestur er 

talinn vera mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar einstaklinga og til að geta 

túlkað ýmiss konar myndir, línurit og töflur sem oft má finna í texta og að 

geta tengt saman hina fjölbreyttu þætti ritunar. Bókmenntir eru sagðar vera 

mikilsverðar í íslenskri menntun og menningu og mikilvægt að þekkja 

íslenskar bókmenntir, geta notið þeirra, miðlað þeim, samið nýjar og kynnst 

erlendum bókmenntum til að víkka sjóndeildarhringinn. Einnig er fjallað um 
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þekkingu á undirstöðuhugtökum um bókmenntir, bæði í tengslum við 

móðurmálskennslu og umfjöllun um bókmenntir á öðrum tungumálum.  

3.6 Rannsóknir á fræðasviðinu 

Margar erlendar námskrárrannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að 

afla upplýsinga fyrir menntayfirvöld til að nýta við stefnumótun. Johansson 

(2003) bendir til dæmis á að á árunum 1940–1970 hafi námskrárrannsóknir 

í Svíþjóð að mestu leyti verið framkvæmdar í þeim tilgangi einum. Það á 

áreiðanlega við um rannsóknir í öðrum löndum frá þessu tímabili. Slíkar 

rannsóknir, sem og ýmsar aðrar rannsóknir sem eru börn síns tíma, hafa 

vissulega mótað rannsóknarsöguna og skapað grunn að nútímalegri 

rannsóknum. Umfangsmiklar rannsóknir háskólafólks á menntasviði verða 

sífellt stærra hlutfall rannsókna hér landi. Þá hafa ýmiss konar úttektir á 

skólastarfi á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins og námsmats-

rannsóknir einnig verið áberandi undanfarna áratugi. Slíkt er í samræmi við 

aukið vægi námsmats í námskrám á Vesturlöndum og samanburðar-

rannsóknir eins og PISA á vegum OECD.31 

Til eru margar erlendar rannsóknir tengdar námskrárfræðum. Nefna má 

rannsóknir á viðhorfi nemenda til ákveðinna námsgreina, ekki síst raungreina, 

rannsóknir á notkun tölva í tungumálanámi, rannsóknir á samskiptum í 

skólastofunni, um mun á viðhorfi kynja til raungreina, rannsóknir á getumiklum 

og getulitlum nemendum, notkun kennslubóka og brottfall úr námi.  

Rannsóknarhefð í menntavísindum á ekki langa sögu hér á landi. Hún 

nær í raun aðeins aftur um nokkra áratugi eða til svipaðs tíma og unnið var 

að því að skipuleggja uppbyggingu háskólanáms í félagsvísindum og færa 

kennaramenntun yfir á háskólastig (Gyða Jóhannsdóttir, 2006). Til að byrja 

með voru rannsóknir á námskrám og kennsluháttum ekki umfangsmiklar og 

við menntaumbætur var stuðst við niðurstöður erlendra rannsókna. Gyða 

Jóhannsdóttir (2006) segir að fáar rannsóknarskýrslur háskólakennara séu 

til frá þessum upphafsárum menntarannsókna en þó megi sjá að athugun 

hafi verið gerð á stafsetningarkennslu kennara sem sóttu námskeið í 

móðurmálskennslu eldri barna 1975 og 1976. Hún segir einnig að árið 1977 

hafi hópur nemenda í samvinnu við lektor í íslensku unnið að könnun á 

lestrarvenjum barna og unglinga. Nokkuð hefur ræst úr undanfarin ár, 

einkum með tilkomu framhaldsnáms kennara bæði við Kennaraháskóla 

Íslands, síðar Menntavísindasvið, Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og Há-
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 Sjá um PISA og OECD í neðanmálsgrein í kafla 3.1.1.  
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skólann á Akureyri.32 Skortur á rannsóknum á íslenskukennslu er þó til-

finnanlegur og engin rannsókn er til hér á landi þar sem athyglinni er beint 

sérstaklega að afdrifum áætlaðrar námskrár í íslensku eða að samanburði á 

íslenskukennslu á tveimur skólastigum líkt og gert er í þeirri rannsókn sem 

hér er til umfjöllunar. 

Nokkrar íslenskar menntarannsóknir tengjast rannsóknarsviði mínu þótt 

engin þeirra sé beinlínis af sama toga. Ég nefni fyrst rannsókn Ingvars Sigur-

geirssonar, The role, use and impact of curriculum materials in intermediate 

level Icelandic classrooms (1992). Markmiðið með henni var að kanna 

notkun námsefnis á miðstigi grunnskóla, áhrif þess á kennsluhætti og 

viðhorf kennara og nemenda til útgefins námsefnis. Annað markmið hennar 

var að greina það námsefni sem Námsgagnastofnun gaf út fyrir kennslu á 

miðstigi. Í stuttu máli má segja að niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að kennsluhættir væru einhæfir og að kennslubækur stýrðu stærstum 

hluta kennslunnar.  

Starfsmenn Félagsvísindastofnunar rannsökuðu á vegum menntamála-

ráðuneytisins stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum (Auður 

Magndís Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, 

Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009). Rannsóknin var eigind-

leg og náði til tíu grunnskóla. Helstu niðurstöður sem tengjast lestrar-

kennslu á unglingastigi voru þær að kennslan væri ómarkviss eða að henni 

væri ekkert sinnt, að fastmótaðar kennsluaðferðir væru ekki fyrir hendi og 

ekki væri gerð nein tilraun til að mæta mismunandi þörfum kynja. Kennarar 

höfðu áhyggjur af áhugaleysi nemenda og töldu sig skorta stuðning til að 

nota viðeigandi kennslu- og matsaðferðir. Þeir töldu einnig að skortur væri á 

                                                           
32 Af innlendum rannsóknum má nefna: Jóhanna G. Kristjánsdóttir (1988): Róið á námskrármið: 

Ferlisathugun tengd námskrárgerð og sérkennslu; Ingvar Sigurgeirsson (1992): The Role, Use 
and Impact of Curriculum Materials in Intermediate Level Icelandic Classrooms; Jóhanna 
Kristjánsdóttir (1992): Um markmið; Allyson Macdonald (2000): Stefnur og straumar í 
náttúrufræðimenntun: Áhrif þeirra á námskrá og kennslu; Hanna Kristín Stefánsdóttir (2000): 
Áhrif Aðalnámskrár grunnskóla 1989 á skólanámskrár; Kristín Jónsdóttir (2003): Kennsluhættir á 
unglingastigi, námsaðgreining og einstaklingsmiðað nám: Rannsókn á viðhorfum kennara við 
unglingadeildir grunnskóla í Reykjavík; Svanborg R. Jónsdóttir (2005): Ný námsgrein verður til: 
Nýsköpunarmennt í grunnskóla; Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2007): Á mótum 
tveggja heima: Samstarf heimila og leikskóla; Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2007): Námsmat í 
höndum kennara; Hafsteinn Karlsson (2007): Kennsluhættir í íslenskum og finnskum skólum; 
Guðrún Geirsdóttir (2008): ‘We are caught up in our own world’ Conceptions of curriculum 
within three different disciplines at the University of Iceland; Kristrún Lind Birgisdóttir (2004): 
Einstaklingsmiðað nám og kennsla í grunnskólum: Vinna kennarar í anda menntastefnunnar 
sem mótuð var með gildandi lögum og námskrám?; Birna Klara Björnsdóttir (2008), Tilbrigði við 
stef: Um námskrárfræði og þróun í námskrám í tónmennt 1960–2007; Rúnar Sigþórsson (2008): 
Mat í þágu náms eða nám í þágu mats? 
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námsefni þar sem áhersla væri lögð á lestrarkennslu. Símenntunarmögu-

leikar tengdir lestrarkennslu þóttu ekki vera nægilegir.  

 Tvær nýlegar úttektir á íslenskukennslu sem ég vann ásamt öðrum fyrir 

mennta- og menningarmálaráðuneytið tengjast rannsóknarefninu að hluta 

til. Í annarri er gerð grein fyrir íslenskukennslu í þremur grunnáföngum í 

átta framhaldsskólum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011). Gögnum var safnað með 

vettvangsathugunum og viðtölum við nemendur, kennara og stjórnendur. 

Einnig var skólanámskrám, kennsluáætlunum og prófum safnað úr skólun-

um til greiningar og rafrænir spurningalistar sendir til forráðamanna og 

kennara. Niðurstöður bentu til þess að fábreyttir kennaramiðaðir kennslu-

hættir einkenni íslenskukennslu á framhaldsskólastigi. Fátt bendir til þess að 

áhersla sé lögð á fjölbreytta nálgun í efni og aðferðum, túlkun, sköpun, 

tjáningu eða viðfangsefni í samræmi við hæfileika og áhugamál – líkt og 

kveðið er á um í aðalnámskrá. Inn á milli mátti þó sjá þess merki að áhersla 

væri lögð á slíka kennsluhætti og þar virtust nemendur njóta sín einna best. 

Kennarar töldu sig bundna af kröfum námskrár um yfirferð mikils efnis og 

sögðu að þær kröfur kæmu í veg fyrir að þeir fetuðu nýjar slóðir eða beittu 

fjölbreyttum kennsluaðferðum líkt og mælst væri til í námskránni.   

Hin úttektin var gerð á ritunarkennslu í tólf grunnskólum á Íslandi 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012). Markmið hennar 

fólst einkum í að skoða kennslu, námskröfur og námsmat í ritun með hliðsjón 

af markmiðum íslenskukennslu í aðalnámskrá grunnskóla frá 2007. Einnig var 

skoðað hvernig nemendum er kennt að öðlast stigvaxandi hæfni til að koma 

hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli á fjölbreyttan hátt og hvernig námi 

kennaranema í ritun er hagað í Háskólanum á Akureyri og á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í úrtakinu voru skólar sem höfðu komið 

vel út á ritunarþætti samræmdra prófa eða unnið áhugaverð þróunarverkefni 

í ritunarkennslu. Gögnum var safnað með vettvangsathugunum og viðtölum 

við kennara, nemendur og stjórnendur. Auk þess var ýmsum skriflegum 

gögnum úr skólunum safnað saman. Helstu niðurstöður sem tengjast þessari 

rannsókn voru að ritunarkennslan í skólunum tólf samrýmdist vel flestum 

markmiðum aðalnámskrár ef frá eru talin þau markmið sem leggja áherslu á 

sköpun. Bæði kennarar og kennaranemar töldu sig skorta þekkingu til að 

sinna þeim þætti svo vel færi. Samstarf milli kennara í mismunandi árgöngum 

var lítið og heildstæða stefnu í ritunarkennslu var hvergi að finna. Samstarf 

við forráðamenn var lítið, ekki síst á unglingastigi. 

Rannsókn Þórunnar Jónu Hauksdóttur (2011), Samfella í námi milli 

grunn- og framhaldsskóla: Áhrif stefnumótunar um hröðun í námi milli 
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grunn- og framhaldsskóla á námsframvindu bráðgerra nemenda snýst um 

námsframvindu, námsárangur, líðan og viðhorf sunnlenskra grunnskóla-

nemenda sem hófu nám í Fjölbrautaskóla Suðurlands áður en tíu ára grunn-

skólagöngu var lokið. Í niðurstöðum hennar kemur meðal annars fram að 

nemendum fannst námið í framhaldsskólanum erfiðara en námið í grunn-

skólanum og að aukin ábyrgð nemenda á heimanámi væri íþyngjandi. Ekki 

er fjallað um íslenskukennslu sérstaklega í þessari rannsókn og niðurstöður 

hennar eiga eingöngu við um þá nemendur sem flýtt var í námi en ekki 

nemendur almennt. 

Af öðrum rannsóknum má nefna meistaraprófsverkefni Kristínar 

Jónsdóttur (2003), Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004) og Hafsteins Karls-

sonar (2007). Kristín og Kristrún Lind öfluðu gagna með spurningalistum í 

rannsóknum sínum en Hafsteinn notaði þátttökuathugun og viðtöl. Kristín 

rannsakaði kennsluhætti á unglingastigi og niðurstöður hennar bentu til þess 

að hefðbundnar hópkennsluaðferðir væru ríkjandi þótt kennarar sýndu 

stuðning við hugmyndir um einstaklingsmiðaða kennslu. Niðurstöður 

Hafsteins og Kristrúnar voru á svipuðum nótum en auk þess kom fram í rann-

sókn Kristrúnar að hefðbundnar aðferðir væru algengari á efri stigum grunn-

skólans en á mið- eða yngsta stigi. Höfundar þessara rannsókna taka fram að 

niðurstöðurnar séu í samræmi við niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna.  

Sólveig Sigmarsdóttir (2008) rannsakaði viðhorf unglinga til íslensku-

kennslu í tveimur grunnskólum. Rannsóknina kallar hún ýmist viðhorfs-

könnun eða samanburðarkönnun. Markmið hennar var að kanna viðhorf 

nemenda í tveimur ólíkum skólum til námsefnis í íslensku, íslenskukennslu 

og kennsluhátta. Annan skólann flokkar Sólveig sem hefðbundinn skóla en 

hinn framsækinn. Sólveig segir að niðurstöður sínar bendi til þess að 

nemendur í framsækna skólanum séu almennt ánægðari með námið en þeir 

í hefðbundna skólanum. Vert er að taka fram að í framsækna skólanum fór 

fram tilraunakennsla nýs námsefnis sem kennarar skólans höfðu samið.  

Ragnhildur Reynisdóttir (2012) skrifaði meistaraprófsritgerð um mál-

fræðikennslu á framhaldsskólastigi. Gagna aflaði hún með því að senda 

rafræna spurningalista til íslenskukennara í sex framhaldsskólum og 

svöruðu 37 kennarar spurningunum. Niðurstöður benda til þess að kennarar 

telji að auka þurfi vægi málfræði í aðalnámskrá og að leggja þurfi aukna 

áherslu á fjölbreyttari kennsluhætti og jafnvel námsefni.  

Umræður um námsmat voru nokkuð áberandi hér á landi í kjölfar nýrrar 

aðalnámskrár árið 1999, ekki síst var sjónum beint að mikilvægi þess að 

nota fjölbreyttar matsleiðir. Í námskránni er meðal annars tekið fram að við 

námsmat verði að taka tillit til fjölbreyttra þátta námsins og að varast beri 
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að miða eingöngu við þekkingarmarkmið, einnig verði að horfa til færni- og 

skilningsmarkmiða (Menntamálaráðuneytið, 1999a; 1999b). Nokkrar rann-

sóknir á námsmati hafa verið gerðar hér á landi á síðustu árum, einkum í 

grunnskólum en einnig í framhaldsskólum. Þeirra umfangsmest er doktors-

rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008). Í henni kannaði hann „hvaða mark 

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

kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda í fjórum 

íslenskum grunnskólum“ (bls. 119). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

meðal annar í ljós að algengast var að kennarar væru í hlutverki miðlara og 

að þeir spurðu sjaldan spurt opinna spurninga með möguleika á sam-

ræðum. Rúnar segir að skýringuna á þessum kennsluháttum megi rekja til 

þess að kennarar hafi talið að undirbúningur fyrir samræmt próf kallaði á 

beina kennslu af þessu tagi.  

Niðurstöður Rósu Maggýjar Grétarsdóttur (2007) um viðhorf fimm 

íslenskukennara í framhaldsskólum til námsmats og Ernu Ingibjargar Páls-

dóttur (2006) um viðhorf 307 grunnskólakennara benda til þess að aðferðir 

við námsmat einkennist af fábreytni og einhæfni jafnvel þótt kennurum 

finnist aðrar aðferðir áhugaverðari.  

Til eru ýmsar erlendar rannsóknir á kennsluháttum í móðurmálskennslu 

sem vert er að gefa gaum. Nefna má rannsókn Edmund Knutas (2008) en 

hann rannsakaði sænskukennslu í framhaldsskólum. Hann beindi einkum 

augum að þróun námsgreinarinnar, hlutverki og framkvæmd eftir 1994 en þá 

urðu umfangsmiklar breytingar á sænska framhaldsskólakerfinu og ný 

námskrá tók gildi. Knutas fylgdist ítarlega með kennslu fjögurra sænsku-

kennara í einum framhaldsskóla og tók viðtöl við kennara og nemendur. Í 

niðurstöðunum kemur meðal annars fram að þekking kennara á kennslu- og 

uppeldisfræði sé takmörkuð. Kennarar telja sig vita hvað þeir eiga að gera og 

hvernig en ekki af hverju. Þeir styðjast við fá úrræði tengd kennslufræði og 

nota fyrst og fremst markmið í námskrám við undirbúning kennslu. Ástæðan 

fyrir því, segir Knutas, getur verið að ýmsum toga, til dæmis tengst menntun 

kennara eða bakgrunni, tímaskorti eða skorti á hvatningu á vinnustaðnum.  

Knutas (2008) segir að rannsóknir á sænskukennslu í framhaldsskólum 

síðastliðna tvo áratugi hafi margar beinst að bókmenntaþættinum og 

hlutverki hans gegnum árin. Þær hafi meðal annars leitt í ljós að bók-

menntakanón33 lifi enn góðu lífi. Með því á hann við að ákveðnir höfundar 

                                                           
33

 Helgi Sæmundur Helgason fjallar um bókmenntakanón í grein sem birtist í Skímu 2009. Þar 
skýrir hann frá deilum um hinn danska bókmenntakanón sem var gerður að skyldu þar í 
landi 2004. Hann gerir jafnframt grein fyrir hugtakinu sjálfu og sams konar umfjöllun um 
það bæði í Svíþjóð og á Íslandi. 
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eða verk séu talin æskilegri en önnur í bókmenntakennslunni. Hann segir 

einnig að greina megi togstreitu hjá kennurum milli þess sem kalla megi 

fagurbókmenntir og afþreyingarbókmenntir og að margar sænskar 

rannsóknir hafi sýnt að kennurum gangi illa að tileinka sér nýjungar eða feta 

ótroðnar slóðir.  

Í annarri sænskri rannsókn (Ericsson og Shaffeir, 2008) var tekið ítarlegt 

viðtal við fimm starfandi framhaldsskólakennara í þeim tilgangi að kanna 

hvort og hvernig kennarar í framhaldsskólum kynna sér rannsóknir í 

málfræðikennslu og hvort rannsóknir hafi áhrif á málfræðikennslu þeirra. Í 

niðurstöðum kom fram að kennarar byggja málfræðikennslu sína á nám-

skrá, kennslubókum og námshefð. Ástæðan er sögð vera sú að of lítil 

áhersla sé lögð á kennslufræði málfræðinnar í kennaranámi og að faglegur 

grunnur kennara sé ekki sterkur. Kennararnir sýndu auk þess litla viðleitni til 

að kynna sér niðurstöður málfræðirannsókna og þær höfðu því ekki áhrif á 

kennsluhætti þeirra. Þetta er að mati rannsakenda ástæða þess að nýjar 

hugmyndir um málfræðikennslu festa ekki rætur.  

Ég nefni hér einnig rannsókn Olgu Dysthe (1995) sem rannsakaði 

kennsluhætti í móðurmálskennslu í þremur ólíkum framhaldsskólum, 

tveimur í Bandaríkjunum og einum í Noregi, með það í huga að greina 

samræður nemenda og kennara. Í niðurstöðum hennar kemur fram að 

kennarar tala um það bil tvo þriðju hluta kennslutímans en nemendur svara 

með stuttum innskotum. Hún segir að ekki sé um eiginlegar samræður að 

ræða. Þannig komist samræður í skólastofunni sjaldnast á það stig sem 

æskilegt er að þær geri, samræður þar sem nemendur skiptast á skoðunum 

og deila reynslu sinni. Þótt rannsóknin hafi farið fram fyrir um það bil 

tveimur áratugum eru niðurstöðurnar umhugsunarverðar, ekki síst í ljósi 

kenninga um mikilvægi samvinnu nemenda og samræðna til að auka 

skilning og þekkingu. 

Erlendar rannsóknir á skilum milli skólastiga hafa til dæmis beinst að því 

hvernig nemendur aðlagast félagslega þegar þeir færast milli skólastiga 

(Ganeson, 2006) og hvaða þættir koma helst í veg fyrir farsælan flutning 

milli skólastiga eða gera hann farsælan (Evangelou o.fl., 2008). Jóhanna 

Einarsdóttir (2004) talar um hugmyndafræðilega samfellu í skrifum um 

samfellu milli leik- og grunnskóla en hér á landi hafa slíkar rannsóknir 

einkum verið gerðar á skilum þessara tveggja skólastiga. Jóhanna rann-

sakaði hvaða leið leik- og grunnskólakennarar fara til að tengja skólastigin. 

Hún komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að samvinna milli skólastiga 

sé einhver þótt hún sé ekki mikil. Tímaskortur var helsta ástæða sem 

kennarar nefndu fyrir lítilli samvinnu milli skólastiga. Skortur á greiðslu fyrir 
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vinnuna sem fylgir samstarfi og áhugaleysi var líka meðal þess sem oftast 

var nefnt sem hindrun fyrir samstarfi. Leikskólakennarar höfðu frekar en 

grunnskólakennarar áhuga á samvinnu. Jóhanna tekur fram að þessar niður-

stöður séu í samræmi við niðurstöður sambærilegra erlendra rannsókna.  

Umfangsmesta rannsókn á skilum grunn- og framhaldsskóla sem fram 

hefur farið hér á landi er rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur sem hún greinir frá 

í bókinni Skil skólastiga: Frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til 

framhaldsskóla (2012). Ein af meginniðurstöðum hennar er sú að lítill munur 

væri á umgjörð og starfsháttum grunn- og framhaldsskóla og að lítil sem 

engin samvinna væri milli skólastiganna tveggja. Hún segir einnig að í 

viðtölum við framhaldsskólakennara hafi komið fram neikvætt viðhorf sem 

fólst til dæmis í því að kennarar töldu nemendur ekki koma nógu vel undir-

búna á sumum sviðum. Hún segir að grunnskólakennarar hafi hins vegar 

borið meira traust til framhaldsskólans en framhaldsskólinn til grunnskólans.  

Í skýrslu Jóhanns G. Thorarensen, Leifs Inga Vilmundarsonar og Hannesar 

Hilmarssonar (2010) um helstu breytingar á íslensku skólakerfi síðustu ára-

tugina er meðal annars fjallað um skil skólastiga. Höfundar tóku viðtöl við 

stjórnendur í þrettán grunn- og framhaldsskólum og fulltrúa mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Þeir segja að eitt af því sem fram hafi komið í 

sambandi við skil skólastiga sé að skörun námsefnis á skólastigunum 

tveimur, þ.e. námsefni í 10. bekk og á fyrsta ári í framhaldsskóla, sé orðin 

það mikil að „gjáin“ sem hefur verið á milli skólastiga hafi færst til og eigi 

frekar við um skilin á milli fyrsta og annars námsárs í framhaldsskóla.  

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2008) 

rannsökuðu námsáhuga íslenskra barna í átta heildstæðum skólum. Niður-

stöður rannsóknar sinnar byggja þau á svörum yfir 2.000 nemenda og 

forráðamanna þeirra. Þær benda meðal annars til þess að jafnt og þétt dragi 

úr áhuga nemenda á að læra íslensku eftir því sem þeir eldist en þau segja að 

það eigi einnig við um nám í erlendum málum. Þau segja niðurstöður fjölda 

erlendra rannsókna sýna að það sem hafi langmest áhrif á nám sé námsáhugi.  

Rannsóknir sem tengjast íslenskukennslu sérstaklega eða einstökum 

þáttum hennar eru tiltölulega fáar. Anna Sigríður Þráinsdóttir (2010) rann-

sakaði hvaða áhrif breytingar á framkvæmd samræmdra prófa við lok 

grunnskóla (2009) hefðu haft á málfræðikennslu í 10. bekk. Niðurstöðurnar 

byggir hún á viðtölum við átta íslenskukennara sem kenna 10. bekk. Hún 

segir að þær bendi til þess „að kennarar muni leggja meiri áherslu á lestur, 

bókmenntir og ritun og að einhverju leyti á talað mál og hlustun en draga úr 

málfræðikennslu og beina athyglinni þess í stað að málnotkun“ (bls. 9). 

Hanna Óladóttir (2010) hefur rannsakað afmarkaðan þátt í íslenskukennslu í 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

58 

fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður sínar byggir hún á 

samanburði námskrár, kennslubóka og kennslustunda sem hún sat í. Hún 

segir að niðurstöður gefi vísbendingar um að ekki sé farið eftir tilmælum 

aðalnámskrár þar sem hvatt sé til málfarslegs umburðarlyndis og að það 

endurspeglist hvorki í kennslu- og æfingabókunum sem kennararnir kusu að 

nota í kennslu né í málfræðikennslunni sjálfri.  

3.7 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknarinnar og þeim lykil-

hugtökum sem byggt er á. Einnig var sagt frá rannsóknum á sviðinu. 

Stundum getur reynst þrautin þyngri að skilgreina hugtök sem í fljótu bragði 

virðast einföld. Það á ekki síst við um ýmis hugtök tengd námskrárfræðum 

enda er oft sagt að til séu jafnmargar skilgreiningar á hugtakinu námskrá og 

þeir sem skrifa um hana (Thijs og van den Akker, 2009).  

Þau þrjú lykilhugtök sem ég fjallaði um í þessum kafla eru hin ætlaða 

námskrá, hin virka námskrá og skil skólastiga. Þau tengjast á marga vegu og 

eru í raun samofin þótt fjallað sé um þau hér í aðskildum köflum. Saman 

mynda þau grunn í rannsókn mína og móta rannsóknarsniðið sem fjallað er 

um í fjórða kafla.  

Þegar rannsóknin fór fram voru í gildi námskrár frá mismunandi tíma. Í 

grunnskóla var í gildi almennur hluti námskrárinnar frá árinu 2006 og 

greinanámskrá í íslensku frá árinu 2007. Í framhaldsskóla var í gildi 

almennur hluti námskrár frá árinu 2004 og greinanámskrá í íslensku frá 

1999. Nýjar námskrár voru gefnar út meðan á rannsókninni stóð en þær 

höfðu ekki tekið að fullu gildi áður en rannsóknarskrifunum lauk.  

Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla er sá hluti hinnar ætluðu námskrá 

sem gert er ráð fyrir að kennarar horfi til við skipulag kennslunnar. Í henni 

kemur fram hvert inntak námsgreinarinnar á að vera en einnig vilji og vænt-

ingar stefnumótunaraðila til kennsluhátta í námsgreininni og sú hugmynda-

fræði sem byggt er á. Kennarar hafa hins vegar svigrúm til að túlka þær 

hugmyndir sem fram koma í námskránni og útfæra þær. Skólanámskrá er 

meðal annars ætlað að vera vettvangur til að birta slíka útfærslu.  

Virka námskráin birtist í þeim kennsluháttum sem einkenna starf og 

skipulag í kennslustundum. Umhverfi skólastofunnar gefur til kynna hvernig 

kennsluhætti lögð er áhersla á, einnig viðfangsefni nemenda, námsmat, 

heimanám, notkun námsefnis, kennsluaðferðir og samskipti nemenda og 

kennara. Margir þættir geta haft áhrifa á hina virku námskrá, bæði ytri 

aðstæður eins og hönnun skólahúsnæðis, stefna skólastjórnenda, stærð og 

aldur nemendahópsins en kannski ekki síst viðhorf kennara til menntunar. 
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Hugtökin núllnámskrá og dulda námskráin eru mikilvæg námskrárhugtök og 

í kaflanum er gert stutt grein fyrir á hvern hátt þau tengjast bæði hinni virku 

og hinni ætluðu námskrá. 

Skil skólastiga er eitt af þremur meginviðfangsefnum rannsóknarinnar. 

Fjallað er um skil eða samfellu grunn- og framhaldsskóla í ýmsum stefnu-

mótunargögnum og bent á mikilvægi þess að skilin séu ekki skörp. Í nýrri 

aðalnámskrá sem gefin var út samtímis fyrir öll skólastigin er lögð áhersla á 

ýmsa sameiginlega þætti og sömu sex grunnþættir menntunar eiga að 

einkenna skólastarf á öllum skólastigunum þremur. Skil skólastiga eru þó í 

sjálfu sér óhjákvæmileg enda eru skólarnir ekki reknir af sömu aðilum, 

menntun kennara er ekki sú sama og launakjör önnur. Hins vegar má gera 

ýmislegt til að koma í veg fyrir að skilin verði of skörp.  

Hugmyndir um nám og kennslu í anda félagslegrar hugsmíðahyggju ein-

kenna það skólastarf sem horft hefur verið til á Vesturlöndum síðustu 

áratugi og hugmyndir í anda hennar virðast svífa yfir vötnum í formlegum 

gögnum um íslenskt skólastarf. Þær móta einnig viðhorf mitt til skólastarfs 

og rannsóknarspurningar mínar bera þess væntanlega merki. Námsgreinin 

íslenska og kennsla hennar er meginrannsóknarefni mitt og því er saga 

hennar rakin hér ásamt því að gerð er grein fyrir helstu áhersluatriðum sem 

finna má í gildandi námskrá bæði í grunn- og framhaldsskóla. Námsgreinin 

er ýmist nefnd móðurmál eða íslenska, hún er umfangsmikil og margþætt 

enda sett saman úr mörgum greinum, einkum bókmenntasögu, bókmennta-

fræði, málfræði, lestri, ritlist og framsögn. Í seinni hluta kaflans var fjallað 

um rannsóknir sem tengjast viðfangsefni mínu. Þær spanna vítt svið innan 

námskrár- og kennslufræða og niðurstöðum þeirra er ætlað að styðja og 

varpa skýrara ljósi á rannsóknarniðurstöður mínar og umfjöllun um 

niðurstöður þeirra.  
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4 Rannsóknarsnið og aðferðafræði  

Í þessum kafla geri ég grein fyrir þekkingarfræði og fræðilegu sjónarhorni 

sem rannsóknin byggist á og viðhorfum sem móta rannsóknarsniðið. Ekki 

síst lýsi ég rannsóknarsniði, aðferðafræði, gagnaöflun og úrvinnslu rann-

sóknargagna. Ég fjalla um það sem einkennir eigindlega rannsóknarhefð 

eins og notuð er í þessari rannsókn og geri í stuttu máli grein fyrir for-

athugun sem ég gerði áður en hin eiginlega gagnaöflun hófst. Þá fjalla ég 

um gagnaöflunina, greiningu gagna og mikilvægi réttmætis og áreiðanleika í 

eigindlegum rannsóknum. Að lokum geri ég grein fyrir stöðu minni sem 

rannsakanda og tengslum við rannsóknarverkefnið, siðferðislegum álita-

málum, takmörkunum og ritunarstílnum.  

4.1 Þekkingarfræði og rannsóknarferlið 

Crotty (1998) segir að þekkingarfræðin sé leið til að skilja og útskýra hvernig 

við vitum það sem við vitum. Hann bendir á að í upphafi rannsóknar þurfi 

rannsakandi að taka ákvörðun um hvað hann ætlar að rannsaka og hvernig. 

Hann þarf að móta rannsóknarspurningar og velja þær aðferðir sem hann 

hyggst nota við gagnasöfnun og úrvinnslu. Hann þarf einnig að átta sig á því 

hvers konar þekkingar hann vill afla með rannsókninni. Ekki síst þarf hann 

að gera sér grein fyrir afstöðu sinni til þekkingar því hún litar allt 

rannsóknarferlið. Þekkingarfræði er þannig óaðskiljanlegur hluti af fræði-

legri rannsóknarvinnu. 

Heimspekilegt viðhorf til þekkingar hefur margar og ólíkar myndir og til 

er fjöldi tegunda eða greina þekkingarfræði. Til dæmis er talað um veru-

fræði, hluthyggju, hughyggju, efahyggju, rökhyggju, raunhyggju og náttúru-

hyggju. Vangaveltur um nám og menntun hafa verið viðfangsefni heim-

spekinga um aldir og til þeirra hefur verið leitað þegar menntastefnur hafa 

verið mótaðar. Mismunandi viðhorf til þess hvernig nám á sér stað hefur 

eðlilega leitt af sér mismunandi námskenningar. Þegar á 14. öld var horft til 

hugmynda Comeníusar um mikilvægi reynslunáms og að varast bæri að líta 

á börn sem fullorðna einstaklinga. Á 18. öld var á sama hátt litið til 

Rousseau og sambærilegrar áherslu hans. Á síðustu öld var hins vegar 

atferliskenningin allsráðandi í umræðu um nám og kennslu, ekki síst í 

Bandaríkjunum. Áhrifa hennar gætti þó víðar, meðal annars á Íslandi og má 

til dæmis sjá hugmyndir sem tengjast henni í skrifum Baldurs Ragnarssonar 
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(1977) í ritinu Móðurmál: Leiðarvísir handa kennurum og kennaraefnum. 

Atferliskenningin gengur í stuttu máli út á það viðhorf að hægt sé að skoða 

og mæla viðfangsefnið sem kemur til dæmis fram í því að umbuna eigi 

nemendum fyrir æskilega hegðun (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen 

L. Pind, 2003). Enn má sjá hugmyndir í anda atferliskenningarinnar í ýmsum 

útfærslum í skólastarfi hér á landi. Í því sambandi má nefna aga-

stjórnunarkerfin PBS og SMT34 sem eru byggð á hugmyndum um at-

ferlismótun (Aldís Ebba Eðvaldsdóttir, 2011).  

Kenningar eða stefnur í kennslufræði sem litið er til í dag, til dæmis við 

stefnumótun, eiga það margar sameiginlegt að leggja áherslu á að unnið sé út 

frá þroska, áhuga og þörfum nemandans. Þær eiga einnig sameiginlegt með 

markmiðum ýmissa kennsluhreyfinga og menntafrömuða á síðustu öld að vilja 

breyta hefðbundnu viðhorfi til kennslu þar sem nemendur eru óvirkir þátt-

takendur í náminu. Í stað þess er lögð áhersla á að virkja nemendur til þátttöku 

í skólastarfinu og gera þá ábyrga og sjálfstæða. Þessar hugmyndir eru meðal 

annars sóttar til Piaget (1896–1981), sem hélt því fram að undirstaða náms 

væri uppgötvun, Vygotsky (1896–1934), sem fjallaði um mikilvægi félagslegra 

samskipta í uppbyggingu þekkingar og skilnings, og Dewey (1859–1952), sem 

sagði að reynsla væri grundvöllur náms (Dewey, 1938/2002; Phillips og Soltis, 

2004). Hugsmíðahyggja35 er námskenning sem einkum hefur verið horft til á 

Vesturlöndum undanfarna áratugi. Hún sækir meðal annars efnivið í kenningar 

Dewey og Piaget en helsta undirstaða hennar er sótt í kenningar Vygotsky um 

vitsmunaþroska og þátt félagslegs samstarfs í eflingu hans (Phillips og Soltis, 

2004). Innan hugsmíðahyggjunnar er litið á nám sem virkt félagslegt ferli þar 

sem nemendur smíða nýjar hugmyndir og hugtök út frá fyrri þekkingu. Þeir sem 

aðhyllast hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar telja meðal annars að til þess 

að nám eigi sér stað þurfi námsumhverfið að vera nemendamiðað, fjölbreytt og 

verkefnin raunhæf. Ekki síst telja þeir að þáttur kennarans í að skapa þetta 

námsumhverfi sé veigamikill (Altwerger og Saavedra, 1999; Manderstedt og 

Palo, 2010; Vygotsky, 1978; Watson, 1989). Þessar hugmyndir eru ekki allar 

nýjar af nálinni, sumar má jafnvel rekja aftur til Sókratesar (Good og Brophy, 

2008) en þær hafa hins vegar gengið í endurnýjun lífdaga síðustu ár eða áratugi 

víða á Vesturlöndum, meðal annars hér á landi.  

                                                           
34

 PBS er skammstöfun fyrir Positive Behavior Support og SMT fyrir School Management Training. 
Bæði þessi agastjórnunarkerfi ganga út á jákvæðan stuðning við hegðun nemenda. 

35
 Hugsmíðahyggja er þýðing á enska orðinu constructivism. Í menntunarfræðum hefur skap-

ast hefð fyrir þessari þýðingu en í félagsvísindum er hins vegar notað orðið mótunar-
hyggja. Rannsókn mín telst til menntarannsókna svo ég nota orðið hugsmíðahyggja. 
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Þótt ekki sé fjallað um heimspeki menntunar eða tekið fram á hvaða 

námskenningum eða hugmyndagrunni aðalnámskrár grunn- og fram-

haldsskóla hvíla er að mínu mati augljóst að þær eiga samhljóm með 

póstmódernískri heimspeki eða hugmyndafræði, líkt og til dæmis námskrár 

á Norðurlöndum og sjálfsagt víðar. Þær gera ráð fyrir því að það séu 

nemendur sem skapi þekkingu í félagslegu samhengi og að þeim séu 

skapaðar viðeigandi aðstæður til þess. Mandelstedt og Palo (2010) benda á 

að með því sé ekki átt við að nám eigi sér eingöngu stað í hópi eða 

umræðum í skólastofunni, það eigi sér líka stað þegar nemandi fæst einn 

við texta, veltir fyrir sér og íhugar, þegar hann ræðir málin við fjölskyldu og 

vini. Mandelstedt og Palo benda jafnframt á að ekki sé hægt að horfa fram 

hjá ábyrgð skólans og kennara á því að skapa góðar forsendur til náms ef 

gengið er út frá hugmyndum um þessa félagslegu þekkingarsýn. 

4.2 Rannsóknarsjónarhorn  

Það sjónarmið sem rannsakandi aðhyllist, svo sem gagnvart félagslegum 

tengslum einstaklinga og hópa, er kallað fræðilegt sjónarhorn. Í mennta-

rannsókn eins og þessari er sjónarhorni ætlað að skilgreina veruleikann eins 

og hann kemur rannsakandanum fyrir sjónir og má því líkja við gleraugu 

sem rannsakandinn setur upp til þess að skipuleggja og skoða rann-

sóknargögn sín. Nútíminn rúmar sem vænta má fleiri en eina hugmynda-

fræði. Hugtök eins og póstmódernismi, módernismi, raunhyggja, póstraun-

hyggja, pragmatismi, þráttarhyggja, eðlishyggja, fyrirbærafræði, táknhyggja, 

túlkunarhyggja, gagnrýnin vísindi og femínismi eru meðal annars notuð til 

að lýsa nútímanum.  

Það sjónarhorn sem fellur næst hugmyndum mínum og viðhorfi til 

skólastarfs er póstmódernismi. Ég tel að einstaklingar móti umhverfið í 

skólanum og að umhverfið sé bæði sveigjanlegt og breytanlegt. Ég geri ekki 

ráð fyrir að til sé einhver ein „rétt“ leið, aðferð eða ákvörðun, ekki eitthvað 

eitt sem getur útskýrt eðli hlutanna eða sagt hvernig þeir eiga að vera. Slíkt 

viðhorf er ekki endilega bundið við póstmódernískt sjónarhorn en að mínu 

mati er það miðlægara þar og hefur meira vægi en innan annarra fræðilegra 

sjónarhorna. Hargreaves (1994) bendir á að á póstmódernískum tíma, tíma 

hraðans og breytileikans, sé nauðsynlegt að hverfa frá hinu fastmótaða 

skipulagi og vera tilbúinn að sýna sveigjanleika og gefa einstaklingum 

tækifæri til að vega og meta hvað sé þeim sjálfum fyrir bestu. Crotty (1998) 

segir að póstmódernískt viðhorf hafni hugmyndum um að til séu einhverjar 

innbyggðar reglur um hvernig félagslegur veruleiki eiga að vera, til dæmis 
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að kennsla hafi í eðli sínu einhverja sérstaka birtingarmynd eða að 

kennarinn sé í eðli sínu áhugamaður um menntun.  

Póstmódernisminn er ýmist sagður hafa komið fram rétt fyrir eða eftir 

miðja síðustu öld og þá sem eins konar þjóðfélagsleg og heimspekileg 

hreyfing gegn módernisma, ekki síst í tengslum við bókmenntir og listir, en 

átti sinn þátt í að hreyfa við stöðnuðum hugmyndum á fleiri sviðum 

þjóðfélaga, til dæmis um skólahald. Segja má að póstmódernismi hafi reynst 

eins konar verkfæri til að vekja athygli á þröngsýnum hugmyndum um 

menntun og draga athygli að fleiri möguleikum um skipulag og framkvæmd 

skólahalds (Marsh, 2009).  

Undanfari hins póstmóderníska samfélags er módernískt36 samfélag sem 

varð til í kjölfar iðnbyltingar í lok 19. aldar. Skólakerfi á Íslandi, líkt og 

stofnanir annars staðar á Vesturlöndum, er skipulagt út frá hugmyndafræði 

módernisma og það tekur eðlilega langan tíma að breytast. Algengt er að 

heyra talað um skólastarf í anda módernismans á neikvæðan hátt 

(Hargreaves, 1994). Það er kallað hefðbundið og íhaldssamt, þykir gjarnan 

ósveigjanlegt og talið þjóna frekar hagsmunum stjórnenda og skipuleggjara 

en þörfum einstaklinga og jafnvel vinna á móti áhuga skólafólks á 

breytingum. Hins vegar eiga breytingar á hugsunarhætti sér jafnan stað í 

átökum sem verða þegar tveir ólíkir hugmyndaheimar mætast og eru í raun 

grunnur breytinga (Hargreaves, 1994).  

Póstmódernismi hefur vissulega mismunandi merkingu í huga fólks, 

hann hefur enda víða skírskotun og að sama skapi margar skilgreiningar. 

Honum hefur verið lýst á þá lund að hann sé hugmyndafræði eða 

heimspekileg kenning þar sem allt er leyfilegt, að hann sé sveigjanlegur eða 

jafnvel stefnulaus (Marsh, 2009; Margrét Jónsdóttir, 2004). Eitt af 

megineinkennum póstmódernisma er talið höfnun á algildum sannleika og 

því þykir mikilvægt að koma á „samræðum“ milli margra radda sem allar 

eru jafn réttháar (Gall, Borg og Gall, 2003). Sjónarmið póstmódernisma 

hefur verið umdeilt og margir verið ósáttir við að algildum sannleika sé 

hafnað og jafnvel talað um skort á gagnrýnni hugsun og afstöðuleysi 

(Kristján Arngrímsson, 2008, bls. 3).  

                                                           
36

 Þar sem hugtökin módernismi og póstmódernismi eru skilgreind á nokkuð ólíkan hátt innan 
mismunandi greina mannvísinda er rétt að minna á að þau eru hér notuð samkvæmt 
hefðbundinni skilgreiningu innan félags- og menntavísinda. Húmanistar (bókmennta-
fræðingar, sagnfræðingar, málfræðingar) tala yfirleitt ekki um módernisma í íslenskri 
menningu fyrr en um miðja 20. öld og þá með skáldum eins og Steini Steinarr, Jóni úr Vör, 
Thor Vilhjálmssyni og Birtingskynslóðinni og Svövu Jakobsdóttur. 
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Atkinson (2002) segir að erfitt sé að ræða um notagildi hugmynda 

póstmódernisma sem og að finna skilgreiningu á jafn fjölbreyttu og 

skammlífu safni hugmynda og þeim sem fyrirfinnast um póstmódernisma. 

Engu að síður telur hún hugmyndir póstmódernisma vel til þess fallnar að 

varpa ljósi á helstu einkenni nútímans. Hún dregur fram eftirfarandi átta 

þætti (bls. 74) sem hún segir að lýsi vel höfuðeinkennum póstmódernisma:  

 Andstaða gegn afdráttarlausum niðurstöðum. 

 Höfnun á afdráttarlausum hugmyndum um rétta þekkingu eða 
aðferðir og um raunveruleikann í heild sinni. 

 Viðurkenning á fjölbreytileika og því að hlutir geti verið flóknir og óskýrir. 

 Viðurkenning á huglægni og mótsögnum. 

 Virðingarleysi gagnvart hefðum og algildum siðalögmálum. 

 Meðvitaðar tilraunir til að skora forsendur ályktana á hólm. 

 Höfnun á takmörkun og stigskiptingu hugsunar. 

 Höfnun tvíhyggju; að hlutir séu annaðhvort eða.37 

Þessir átta þættir eiga vel við um rannsóknarvinnu mína, um það hvernig ég 

skipulagði rannsóknarsniðið, horfði á rannsóknargögnin og túlkaði niðurstöður. 

Ég var meðvituð um að oftúlka ekki gögnin og hafa augu opin fyrir því að fleiri 

en ein túlkun gæti verið réttmæt. Í vísindalegum rannsóknum er gerð krafa um 

hlutlægni rannsakanda og fordómaleysi. Mér fannst í byrjun erfitt að líta á mig 

sem hlutlægan rannsakanda sem lýsir án tilfinninga eða skoðunar á því sem 

hann upplifir, heyrir eða sér. Það var hins vegar markmið mitt að draga sem 

mest úr þessum áhrifum og mér fannst póstmódernískt sjónarhorn henta vel til 

þess því það minnti mig á að gæta hlutleysis og að greina eigin viðhorf frá því 

sem ég var að rannsaka. Ég lagði áherslu á að þekkingin sem mótaðist í 

viðtölunum endurspeglaði sjónarhorn viðmælenda minna og viðtölin væru ekki 

flutningur á gögnum frá einni persónu til annarrar líkt og tíðkaðist í viðtölum 

áður fyrr (Gubrium og Holstein, 2003). Í umfjöllun minni um niðurstöður tók ég 

ekki afstöðu til þess hvort algildur sannleikur sé til á öllum sviðum en sem 

fræðimaður lít ég hins vegar svo á að sum þekking geti verið réttari en önnur, 

annað myndi hamla fræðimennsku minni.  

                                                           
37

 Textinn á frummáli: Resistance towards certainty and resolution. Rejection of fixed notions 
of reality, knowledge or method. Acceptance of complexity, or lack of clarity and of 
multiplicity. Acknowledgement of subjectivity, contradiction and irony. Irreverence for 
traditions of philosophy or morality. Deliberate intent to unsettle assumptions and 
presuppositions. Refusal to accept boundaries or hierarchies in ways of thinking. 
Disruptions of binaries that define things as either/or. 
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Ég lít svo á að margar aðferðir séu til þess að nálgast sannleikann og að 

ekki sé til neitt algilt kerfi til þess að dæma hvort ein aðferð sé betri en 

önnur. Ég sækist heldur ekki eftir því að einfalda hluti sem eru í eðli sínu 

flóknir, fremur kýs ég að birta þá í þeirri mynd sem þeir eru. Ég lít svo á að 

póstmódernískt sjónarhorn sé hentugt verkfæri til að greina rannsóknar-

gögn mín gagnrýnum augum. Hér á ég sérstaklega við tvö atriði:  

1. Greining á því sem stendur berum orðum í texta, bæði í námskrá og 

öðrum rannsóknargögnum.  

2. Samanburður á því sem stendur í námskránni og því sem fram kemur 

í viðtölum og vettvangsathugunum, t.d. því sem tengist núllnám-

skránni og duldu námskránni. 

Til þess að greina á þennan hátt tel ég mikilvægt að hafa í huga átta 

atriði Atkinson um einkenni póstmódernisma og þá sérstaklega að fram 

geta komið mótsagnir og niðurstöður sem virðast flóknar og óskýrar. 

4.3 Forathugun 

Áður en hin eiginlega rannsóknarvinna hófst gerði ég forathugun til þess að 

öðlast meira öryggi sem rannsakandi, til þess að fá skýrari mynd af því 

hvernig best væri að byggja upp rannsókn af þessu tagi og til þess að móta 

rannsóknaráætlun mína. Forathugun er talin auka nákvæmi í eigindlegum 

rannsóknum auk þess sem hún auðveldar rannsakanda að gera sér grein 

fyrir hugsanlegum þemum sem munu koma fram í gögnum (Bogdan og 

Biklen, 2006; Creswell, 1998). Við gagnaöflun í forathugun minni fór ég í 

vettvangsathugun í einn framhaldsskóla og tvo grunnskóla, alla á höfuð-

borgarsvæðinu. Ég tók viðtöl við þrjá kennara, einn rýnihóp nemenda og 

einn rýnihóp kennara í þessum skólum og greindi gögnin með mismunandi 

aðferðum; grundaðri kenningu, orðræðugreiningu og túlkunarfræðilegri 

nálgun. Ég fór einnig í vettvangsathugun í átta mismunandi skóla í Upp-

sölum og nágrenni á haustönn 2009, sat og fylgdist með kennslu, skráði 

vettvangsnótur og ræddi við kennara að loknum kennslustundum. Á vorönn 

2010 fór ég í vettvangsathugun í tvo ólíka skóla í Vancouver í Kanada og 

fylgdist með kennslu þar, skráði vettvangsnótur og tók viðtöl við tvo 

kennara. Þessi vinna hjálpaði mér að móta bæði rannsóknarsnið og viðtals-

ramma þegar hin eiginlega gagnaöflun hófst. Hún auðveldaði mér einnig að 

sníða af vankanta og ekki síst að öðlast öryggi sem rannsakandi. 
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4.4 Gagnaöflun  

Lemke (1998) bendir á að það sem fólk segir eða skrifar verði að rann-

sóknargögnum við tilfærslu úr upphaflegu samhengi eða umhverfi. Áhrif 

rannsakandans á þessa tilfærslu eru mikil því það er hans að ákveða hvað af 

gögnunum hann notar og að túlka þau (bls. 1175–1176). Viðhorf 

rannsakandans og skoðanir verða þannig hluti gagnagreiningarinnar og gerir 

hverja rannsókn einstaka.  

Við gagnaöflun ákvað ég að nota fjórar leiðir, þ.e. einstaklingsviðtöl, 

rýnihópaviðtöl, vettvangsathuganir og ýmis skrifleg gögn. Hver aðferð hefur 

bæði veikleika og styrkleika en hugmyndin er að þær bæti hver aðra upp og 

að saman gefi þær ítarlega mynd af rannsóknarsviðinu. Ég notaði fræðilegt 

úrtak og valdi bæði skóla og viðmælendur með það í huga að þeir gætu sem 

best varpað ljósi á rannsóknarefni mitt (Silverman, 2005).  

Í úrtakinu voru átta skólar, fjórir grunnskólar og fjórir framhaldsskólar, 

þ.e. fjögur pör. Við val á skólum hafði ég í huga að einhver tengsl væru milli 

eins grunnskóla og eins framhaldsskóla, annaðhvort að þeir væru í sama 

hverfi, sama sveitarfélagi eða nálægu sveitarfélagi. Með því vildi ég fá fram 

sem gleggsta mynd af samstarfi sem hugsanlega gæti verið milli skóla. Ég 

valdi frekar stærri skóla en minni og því höfðu skólarnir í rannsókninni allir 

nema einn fleiri en 300 nemendur. Til þess að fá sem mesta breidd valdi ég 

skóla bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og skóla með mis-

munandi umgjörð og skipulag. Af framhaldsskólunum fjórum voru þrír 

fjölbrautaskólar og einn hefðbundinn menntaskóli með bekkjarkerfi. Tveir 

grunnskólanna voru skipulagðir sérstaklega sem unglingaskólar og tveir 

þeirra voru heildstæðir skólar með nemendur frá 1. upp í 10. bekk. Starfið í 

öllum skólunum var rótgróið og byggt á áratuga reynslu. Í einum grunn-

skólanna stóð yfir vinna við þróunarstarf sem meðal annars hafði þann 

tilgang að breyta kennsluháttum. Með því að velja mismunandi gerðir af 

skólum og skóla bæði á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni vildi ég fá 

sem mesta breidd í úrtakið og með því að velja frekar fjölmennari skóla en 

fámennari hafði ég í huga að mér gæfist tækifæri til að fylgjast með kennslu 

hjá sem flestum kennurum. 

Kennarar sem ég ræddi við höfðu allir að lágmarki þriggja ára starfs-

reynslu og ég sat í nokkrum kennslustundum hjá hverjum þeirra áður en 

viðtal fór fram. Val á skólum og kennurum sem tóku þátt í rannsókninni var 

að sjálfsögðu háð því að þeir sem hlut áttu að máli væru reiðubúnir að leyfa 

mér að fylgjast með í kennslustundum eða veita viðtal. Í allri umfjöllun 

minni um rannsóknina og þátttakendur í henni hef ég gætt fyllsta trúnaðar. 
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Ég nefni hvorki skóla né viðmælendur með nafni og forðast að nefna atriði 

sem hugsanlega gætu varpað ljósi á hvaða skólar þetta voru.  

Ég notaði ekki sömu leið til að ná sambandi við kennara í öllum skólunum 

átta. Í framhaldsskólunum byrjaði ég á því að senda beiðni í tölvupósti til 

deildarstjóra sem undantekningarlaust veitti leyfi eftir að hafa rætt við 

samkennara sína. Í grunnskólunum hafði ég samband við skólastjóra tveggja 

skóla með tölvupósti en mér var ekki veitt leyfi og ástæðan sögð mikið annríki 

og að kennarar treystu sér ekki til að taka á móti mér. Með sama hætti hafði ég 

samband við fagstjóra í tveimur öðrum skólum og var auðsótt að fá aðgang þar. 

Í tveimur tilvikum fékk ég aðgang að grunnskólum í gegnum rannsóknina 

Starfshættir í grunnskólum undir stjórn Gerðar G. Óskarsdóttur.  

Í öllum skólunum þar sem ég aflaði gagna mætti ég vinsemd og 

hjálpsemi og auðsótt var að taka viðtöl bæði við nemendur og kennara. Hins 

vegar voru kennarar ekki allir eins fúsir að veita mér leyfi til að sitja í 

kennslustundum hjá sér. Fyrirfram hafði ég átt von á að það yrði auðsótt 

mál en reynslan varð önnur og stundum þurfti ég að beita svolítilli lagni til 

að sannfæra kennara um ágæti þess að fá mig í heimsókn.  

Tafla 5 – Samantekt yfir vettvangsathuganir og viðtöl. 

Grunnskólar Framhaldsskólar 

56 kennslustundir á vettvangi: 87 kennslustundir á vettvangi: 

– 8. bekkur 16 stundir 

– 9. bekkur 22 stundir 

–10. bekkur 16 stundir  

 

– ÍSL 102/103 16,5 stundir 

– ÍSL 202/203/212 15,5 stundir 

– ÍSL 303 21 stund 

– ÍSL 403 22 stundir 

– ÍSL 503 12 stundir 

13 viðtöl:  

319 mínútur / 5,3 klukkustundir 

– 4 rýnihópaviðtöl við nemendur 

– 9 einstaklingsviðtöl við kennara 

Meðalaldur kennara: fæðingarár 1960 

Meðalkennslureynsla: 17,8 

16 viðtöl:  

647 mínútur / 10,78 klukkustundir 

– 4 rýnihópaviðtöl við nemendur 

– 12 einstaklingsviðtöl við kennara 

Meðalaldur kennara: fæðingarár 1958 

Meðalkennslureynsla: 20,8 

 Samtals 

143 kennslustundir 

29 viðtöl 

Á töflu 5 er samantekt yfir vettvangsathuganir og viðtöl úr skólunum átta. 

Viðtölin við kennara eru heldur fleiri á framhaldsskólastigi en grunnskólastigi og 
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vettvangsathuganir eru að sama skapi heldur fleiri á því stigi. Þetta skýrist 

meðal annars af því að fleiri kennarar sáu um íslenskukennslu í hverjum 

framhaldsskóla en í hverjum grunnskóla og framhaldsskólarnir voru heldur 

fjölmennari en grunnskólarnir. Áfangarnir sem ég skoðaði voru fimm á 

framhaldsskólastigi en árgangar á unglingastigi voru þrír. Í úrtakinu voru bæði 

hefðbundnir bekkjarskólar og skólar með áfangakerfi. Til einföldunar var 

áföngum í bekkjarkerfi breytt í samsvarandi áfanga í áfangakerfi. 

4.5 Ytra skipulag skólastarfs í skólunum átta  

Ytra skipulag skólastarfs á fyrst og fremst við um þætti sem kennarar hafa ekki 

bein áhrif á heldur einkenna umgjörð skólastarfs hvers skóla, til dæmis lengd 

kennslustunda, almenn notkun húsnæðis, fjöldi kennslustunda í fagi og röðun 

þeirra á stundatöflu. Ytra skipulag íslenskukennslu á báðum skólastigunum í 

skólunum átta var með hefðbundnu sniði þar sem kennslustundir í faginu 

röðuðust nokkuð jafnt á stundatöflu yfir kennsluvikuna og á hvaða tíma dagsins 

sem er. Fjöldi mínútna í kennslu á viku var frá 200 til 240. Kennslustundir voru 

alltaf 40 mínútur í grunnskólanum og stundum var kennt í tvo tíma samfellt, 

jafnvel án þess að taka hlé, þannig að kennslulotan varð 80 mínútur. Í 

framhaldsskólunum voru kennslustundirnar ýmist 40, 60 eða 80 mínútur.  

Í grunnskólanum fór íslenskukennslan nær alltaf fram í faggreinastofu og 

hafði þá hver kennari sína stofu og nemendur fóru á milli stofa eftir náms-

greinum. Í þeim eina skóla sem slíkt fyrirkomulag ríkti ekki voru nemendur í 

sama kennslurýminu í bóklegum greinum alla skóladaga. Í framhaldsskólunum 

höfðu kennarar ekki eigin kennslustofu til umráða og bæði nemendur og 

kennarar fóru á milli stofa. Í grunnskólanum fengu nemendur námsbækur sér 

að kostnaðarlausu en í framhaldsskóla keyptu nemendur námsbækur á 

almennum markaði eða fjölrituð hefti sem kennarar höfðu tekið saman og seld 

voru í skólunum. Á báðum skólastigum var bókasafn og var opnunartími í 

framhaldsskólum rýmri en í grunnskólum. Í einum grunnskólanna var 

samkennsla á unglingastigi og uppröðun borða í skólastofunum var með öðru 

sniði en í öðrum stofum. Kennsluhættir höfðu hins vegar ekki verið skilgreindir 

þar með öðrum hætti en í hinum grunnskólunum þremur og skólanámskrá og 

notkun námsefnis skar sig ekki sérstaklega úr þar. 

4.6 Viðtöl 

Bæði í einstaklingsviðtölum og rýnihópaviðtölum studdist ég við viðtals-

ramma38 sem tók svolitlum breytingum eftir því sem á gagnaöflun leið. 

                                                           
38

 Viðtalrammar eru sýndir í viðauka 2 og 3.  
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Viðtalsrammann notaði ég mismikið en grunnurinn var þó alltaf sá sami því 

ég vildi geta borið saman ákveðna þætti. Mér fannst mikilvægt að leyfa 

hverju viðtali að þróast og taka óvænta stefnu svo ég hefði möguleika á að 

fá fram sjónarmið sem ég hefði ekki komið auga á sjálf. Hins vegar er 

erfiðara að bera saman og greina niðurstöður úr slíkum viðtölum. Kvale 

(1996) bendir á að með því að taka viðtöl fremur en að nota spurningalista 

hafi rannsakandi meiri möguleika á að komast nær þátttakendum, fá aðra 

vídd og dýpka skilning sinn. Þannig hefur hann möguleika á að ráða ferðinni 

og leita eftir staðfestingu telji hann ástæðu til. Rýnihópaviðtöl gefa öðruvísi 

upplýsingar en einstaklingsviðtöl. Markmið þeirra er að fá þátttakendur til 

að tala saman hver við annan, bregðast við og segja skoðun sína. Á þann 

hátt nýtist umræðan til að fá sjónarhorn sem síður fást í einstaklings-

viðtölum (Bogdan og Biklen, 2006; Kvale, 1996; Ritchie, Lewis og Elam, 

2003). Upphaflega ætlaði ég mér líka að taka rýnihópaviðtöl við kennara og 

gerði það í forrannsókninni. Þar sem það reyndist erfitt að koma þeim við í 

erli kennarastarfsins hætti ég við það.  

Öll viðtöl við kennara voru einstaklingsviðtöl og fóru þau fram í einrúmi. Í 

þeim leitaði ég eftir viðhorfum til ýmissa þátta sem snerta íslenskukennslu á 

báðum skólastigum sem og lýsingu kennara á starfi sínu. Í viðtölum við 

nemendur leitaði ég eftir reynslu þeirra af íslenskukennslu og viðhorfi til 

kennsluhátta í íslensku. Viðtölin voru öll hljóðrituð á stafrænt upptökutæki 

og síðan afrituð orðrétt. Viðmælendur gáfu mér leyfi til að nota upp-

tökurnar að vild í rannsókninni. Þeim var heitið fullum trúnaði og að 

upptökunum yrði eytt að notkun lokinni.  

Undantekningarlaust veittu kennarar sem ég óskaði eftir að taka form-

legt viðtal við góðfúslega leyfi sitt. Í forathuguninni prófaði ég að taka viðtal 

við kennara á kaffihúsum. Það hafði ýmis óþægindi í för með sér, til dæmis 

óþarfa hljóð sem trufluðu afritun. Ég ákvað því að taka viðtöl við kennarana 

í skólunum sjálfum og gerði það ýmist inni í skólastofum að lokinni kennslu 

eða í vinnuherbergi kennara. Hvorki aðrir kennarar né nemendur voru 

viðstaddir þegar viðtölin fóru fram. Í framhaldsskólunum gekk misvel að fá 

nemendur til að mæta í rýnihópaviðtal. Best gekk þegar ég gat samið við 

kennara um að nemendur fengju leyfi úr kennslustund til að ræða við mig. 

Undantekningarlaust gengu viðtölin vel fyrir sig.  

4.7 Vettvangsathuganir 

Vettvangsheimsóknir urðu líkt og viðtölin markvissari eftir því sem á leið 

gagnaöflunina. Ég skráði hjá mér eins mikið og ég komst yfir í hverri 

kennslustund en athugandi á vettvangi hefur ekki möguleika á að fylgjast 
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með öllu sem gerist. Ef hann er búinn að ákveða nákvæmlega fyrirfram 

hvaða þættir það eru sem ætlunin er að skoða er hætt við að eitthvað 

áhugavert eða mikilvægt fari fram hjá honum (Flick, 2006).  

Til eru ýmis kerfi til að nota við skráningu á vettvangi. Sem dæmi má 

nefna kerfi þar sem útbúinn hefur verið listi yfir athafnir sem á að skoða eða 

kerfi sem byggjast á því að skoða mælanlega hegðun nemenda og kennara. 

Slík kerfi geta auðveldað skráningu en eru þeim takmörkunum háð að 

athygli rannsakandans beinist að fyrirfram ákveðnum háttum og eiga 

þannig meira skylt við megindlega rannsóknaraðferð en eigindlega. Þau 

henta því ekki við gagnagreiningu þar sem ekki er búið til mynstur eða 

þemu fyrirfram. Þemun eða mynstrið koma í ljós þegar farið er að vinna 

með gögnin (Kumaravadivelu, 1999).  

Ég bjó mér fyrirfram til gátlista fyrir vettvangsheimsóknirnar39 og mótaði 

smám saman ákveðið form af vettvangsnótum, teiknaði alltaf upp skóla-

stofuna40, skráði fjölda nemenda, fjölda stúlkna og fjölda drengja, lýsti 

skólastofunni nákvæmlega, hvernig húsgögnum var raðað, hvers konar 

myndir héngu á veggjum, bækur og önnur námsgögn. Ég skráði hjá mér 

stöðu kennara, samskipti hans við nemendur, samskipti nemenda innbyrðis, 

viðfangsefni þeirra og hvað þeir fengust við í kennslustundunum. Ég skráði 

upphaf kennslustunda og lok þeirra og hvað tímanum leið. Ég skráði ef nem-

endur fóru fram eða ef einhver kom inn í stofuna, hvort nemendum var sett 

fyrir heima, hvort farið var yfir heimavinnu, hvers konar kennsluaðferð var 

beitt, hvort nemendur væru niðursokknir í viðfangsefni eða virtust órólegir. 

Ég skráði niður hvort þeir notuðu tölvur og þá á hvern hátt. Ég tók alltaf 

myndir í lok kennslustundar þegar nemendur voru farnir fram. Í sumum 

tilvikum tók ég myndir frá sætinu sem ég sat í aftast í kennslustund og gætti 

þess þá að ekki sæist framan í nemendur. Myndirnar nota ég við gagna-

greiningu á tvennan hátt, bæði til að hjálpa mér að rifja upp tímana og eins 

til að skoða og greina námsumhverfið. Í fimmta kafla er að finna dæmi um 

vettvangsnótur og yfirlitsmyndir af skólastofum. 

4.8 Skjöl 

Skjöl sem ég aflaði markvisst til að nýta sem rannsóknargögn til greiningar 

eru opinber stefnumótunargögn. Auk þess að greina innihald námskráa las 

ég lög um grunnskóla nr. 91/2008 og lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, 
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 Í viðauka 5 er gátlisti sem notaður var í vettvangsheimsóknum.  
40

 Í viðauka 6 má sjá dæmi úr vettvangsheimsóknum þar sem fram kemur hvernig sætaskipan 
var í kennslustofum.  
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skólanámskrár, kennsluáætlanir, próf, verkefni, efni af heimasíðum og 

aðalnámskrár sem gefnar voru út á rannsóknartímabilinu. Sum þessara 

gagna nýttust fyrst og fremst til að gefa yfirlit yfir starfsemi skólanna en 

önnur greindi ég á markvissan hátt. Það á einkum við um aðalnámskrár, 

skólanámskrár og kennsluáætlanir. Eftirtaldar fjórar námskrár voru í gildi 

þegar gagnaöflun fór fram: 

- Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006)  

- Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007)  

- Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti (2004)  

- Aðalnámskrá framhaldsskóla: Íslenska (1999)  

4.9 Gagnagreining 

Áður en gagnaöflun hefst gerir rannsakandi sér grein fyrir hvernig hann 

hyggst vinna úr gögnunum. Engin ein aðferð er álitin sú eina rétta en 

æskilegt þykir að hefja greiningu strax að lokinni afritun og skráningu. 

Þannig fer fram ákveðin úrvinnsla sem stendur allt rannsóknarferlið og 

rannsóknarvinnan verður gefandi og skapandi því sífellt bætist við þekkingu 

rannsakandans. Hann getur síðan byggt á þekkingunni, meðal annars til að 

þróa rannsóknarspurningarnar, breyta þeim og bæta. Þegar þessari aðferð 

er beitt er talað um sífelldan samanburð. Þá er gögnum eða þemum, sem 

finnast til dæmis eftir eitt viðtalið, fylgt í næsta viðtali eða vettvangs-

athugun og þau borin saman við aðra hluta gagnanna (Bogdan og Biklen, 

2006; Crotty, 1998). Ég notaði þessa aðferð í forathugun minni og til að 

byrja með þegar ég hóf gagnaöflun í hina eiginlegu rannsókn. Eftir því sem á 

leið og gögnin urðu umfangsmeiri ákvað ég að bíða með greiningu þar til 

gagnaöflun lyki.  

Í umfjöllun um gagnagreiningu er iðulega talað um mikilvægi þess að 

rannsakandinn rýni mjög nákvæmlega í gögnin og leiti að mynstrum og 

tengslum. Þess vegna hefst úrvinnsla gagnanna á opinni lyklun og kóðun41 

sem hefur þann tilgang að finna sameiginlega efnisþætti eða þemu. 

Flokkunin er endurskoðuð og endurmetin eftir því sem líður á rannsóknar-

ferlið og að lokum velur rannsakandinn það úr gögnunum sem verður 

uppistaða umfjöllunar í niðurstöðukafla.  

Ein leið sem hentar við greiningu gagna í eigindlegu rannsóknarferli er 

orðræðugreining og það er sú aðferð eða nálgun sem ég notaði í þessari 

rannsókn. Orðræðugreining er þverfaglegt hugtak, það er meðal annars 

notað í málvísindum og sem aðferðafræðilegt hugtak í félagsvísindum. 
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 Orðmyndirnar kódun og kóðun hafa bæði verið notuð í íslenskri þýðingu á orðinu coding. 
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Ýmislegt er sameiginlegt þessum tveimur nálgunum. Þótt ég noti hugtakið 

fyrst og fremst í félagsvísindalegum tilgangi nýti ég einnig málvísindi til að 

skoða stíl, setningagerð, myndmál og jafnvel margræðni orða. 

Orðræðugreining hefur þróast úr ýmsum fræðum, hefðum og 

vísindagreinum og engin ein leið er talin réttari en önnur. Sameiginlegt 

sjónarmið þeirra sem beita orðræðugreiningu við greiningu gagna er hið 

póstmóderníska viðhorf að hafna því að tungumálið sé hlutlaus leið til þess 

að endurspegla eða lýsa veröldinni (Bergström og Boréus, 2005; Cheek, 

2004; Gill, 2000; Kumaravadivelu, 1999; Lemke, 1998). Cheek (2004) segir 

ennfremur að munurinn á hefðbundinni innihaldsgreiningu texta og 

orðræðugreiningu sé að hin fyrrnefnda taki ekki með í reikninginn að jafnvel 

texti sem virðist vera alveg hlutlaus hafi undirliggjandi merkingu.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (2005) segir að tilgangur orðræðugreiningar 

sé einkum „að greina vald, einkum normaliseringarvald, þ.e. hið leynda vald 

sem er til staðar án þess maður taki eftir því“ (án bls.). En markmiðið er 

einnig að koma auga á fleiri undirliggjandi þætti, eitthvað sem er ekki 

sjálfgefið eða endilega sagt beinum orðum og erfitt er að greina með því til 

dæmis að leggja fyrir spurningalista, jafnvel eitthvað sem ekki er sagt í 

textanum eða forðast að nefna (Bergström og Boréus, 2005).  

Í rannsóknarverkefninu notaði ég orðræðugreiningu sem tæki til að 

greina afrituð viðtöl, vettvangsnótur og annan texta, svo sem lög, námskrár 

og námslýsingar. Þegar greiningin hófst var ég með texta án nokkurra 

athugasemda. Við lesturinn átti sér stað nokkurs konar samtal við textann, 

ég skráði ýmsar vangaveltur og spurningar sem vöknuðu við lesturinn. 

Meðal annars spurði ég hvers vegna tiltekin orð voru notuð frekar en 

einhver önnur, jafnframt kóðaði ég textann og leitaði eftir þrástefjum42 og 

mynstri. Ég beindi sjónum fyrst og fremst að þeim þáttum sem tengdust 

rannsóknarspurningum, þ.e. stefnumótun, ætlaðri og virkri námskrá og 

skilum skólastiga. Ég var hins vegar opin fyrir þeim möguleika að í gögnun-

um geti leynst eitthvað sem ég hafði ekki gert ráð fyrir en gæti dýpkað 

þekkingu mína á rannsóknarefninu. Ég nýtti aðferðina einnig til að skoða 

mína eigin orðræðu og þá afstöðu sem mér fannst birtast í texta sem ég 

skrifaði. Við gagnagreiningu notaði ég til að byrja með forritið Nvivo en það 
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 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) útskýrir þetta hugtak í grein sinni „Valdið í orðræðunni: 
Áhrif sagnfræðingsins Foucaults í menntunarrannsóknum.“ Hann segist skilgreina þrástef 
sem brot úr orðræðu, þrálátar hugmyndir eða athafnir, rauðan þráð í tilteknu skjali eða 
opinberum umræðum. Þrástefin falli síðan í mynstur sem hann kalli yfirleitt söguleg 
löggildingarlögmál. Sumir fræðimenn, segir hann, nota orðræður eða discourses í fleirtölu 
um þetta sama fyrirbrigði. 
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er hannað til gagnagreiningar af þessu tagi. Þegar frá leið ákvað ég að nota 

frekar möguleika ritvinnsluforritsins Word.  

4.10 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) eru ákaflega 

mikilvæg hugtök í öllum vísindalegum rannsóknum enda gegna þau því 

hlutverki að sýna fram á trúverðugleika rannsóknarinnar. Þau eiga uppruna 

sinn í hversdagslegum orðaforða og vísa til þess að eitthvað eigi við rök að 

styðjast, sé traust og öruggt, satt og rétt (Kvale, 1996). Þótt þau hafi 

mismunandi merkingu innan ólíkra rannsóknarhefða nýtast þau hvort á sinn 

hátt til að meta og tryggja gæði rannsókna og rannsóknarniðurstaðna og 

greina að góðar rannsóknir frá slæmum (Golafshani, 2003).43 Creswell 

(1998) segir að í eigindlegum rannsóknum felist í þessum hugtökum að 

rannsakandinn skrái á eins nákvæman hátt og honum er unnt allt sem við-

kemur rannsókninni og við úrvinnslu rannsóknargagna gæti hann þess að 

beita markvissum og nákvæmum vinnubrögðum til þess að flokka gögn, 

greina þau og túlka. Í hnotskurn má því segja að hugtökin feli í sér hve 

heiðarlegur rannsakandinn er, hve nákvæmlega honum tekst að endur-

spegla raunveruleikann sem hann lýsir, setja fram niðurstöður sínar og hve 

vel hann færir rök fyrir vinnubrögðum sínum í því sambandi. Kvale (1996) 

tekur fram að réttmæti og áreiðanleiki felst í gæðaeftirliti sem þurfi að vera 

til staðar á öllum stigum rannsóknarferlisins, allt frá undirbúningi til 

birtingar niðurstaðna. 

Segja má að hugtakið réttmæti vísi til þess hversu réttmæt, skýr og 

sannfærandi rök rannsakandi færir fyrir niðurstöðum rannsóknar og hvernig 

hann tryggir gæði hennar (Kvale, 1996; Silverman, 2005). Í þröngri merkingu 
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 Töluvert hefur verið skrifað um hvernig þessi hugtök eru skilgreind og hvernig þau nýtast á 
mismunandi hátt innan eigindlegra og megindlegra rannsóknaaðferða. Það gerir til dæmis 
Golafshani (2003) og segir að þótt algengast sé að fjalla um hugtökin réttmæti og 
áreiðanleika í öllum gerðum rannsókna séu margir sem álíti að hugtakið áreiðanleiki eigi 
fyrst og fremst við í megindlegum rannsóknum. Hann vísar í því sambandi í skrif Lincoln og 
Guba (1985) um að hugtökin áreiðanleiki og réttmæti séu nauðsynleg í rannsóknum þar 
sem megindlegum aðferðum sé beitt. Hins vegar telji þeir að í eigindlegum rannsóknum 
eigi frekar við að tala um hugtök eins og trúverðugleika, hlutleysi (e. confirmability), 
samræmi (e. dependability) og notagildi (e. transferability) (bls. 601). Kvale (1996) bendir á 
að hugtökin réttmæti og áreiðanleiki séu ekki beint í anda póstmódernisma sem hafni 
algildum sannleika en líti svo á að til séu margar tegundir af sannleika, sér í lagi „dags-
daglegum“ sannleika. Hins vegar geti póstmódernismi fallist á að nota þessi hugtök enda sé 
skilningur okkar á hugtakinu áreiðanleiki upprunninn í hversdagsleikanum þar sem 
hugmyndir um áreiðanlegt fólk, upplýsingar og útskýringar eru hluti af venjulegum 
samskiptum (bls. 21). 
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má segja að réttmæti sé spurning um hvort rannsókn mæli það sem henni 

er ætlað að mæla (Kvale, 1995). Hugtakið áreiðanleiki vísar hins vegar til 

samkvæmni í rannsóknarniðurstöðum (Gall, Borg og Gall, 2003; Kvale, 

1996). Í megindlegum rannsóknum felst slíkt í því viðhorfi að hægt sé að 

endurtaka rannsókn og fá sömu niðurstöðu úr þeim báðum. Það er hins 

vegar eðli sínu samkvæmt ekki hægt í eigindlegum rannsóknum því að-

stæðurnar eða veruleikinn sem verið er að rannsaka er síbreytilegur. 

Réttmæti er oft flokkað og talað um ytra réttmæti og innra réttmæti (Gall, 

Borg og Gall, 2003). Mat á innra réttmæti felst einkum í athugun á samsvörun 

milli kóðunar gagna og túlkunar þeirra, athugun á áhrifum rannsakenda til 

dæmis á rannsóknarvettvangi og hvort gagnaöflun sé ítarleg. Ytra réttmæti felst 

í því hvort greint sé frá öðrum sambærilegum rannsóknum, hversu ítarlega er 

sagt frá rannsóknargögnum og greiningu þeirra og hversu nákvæmar og 

aðgengilegar rannsóknarniðurstöðurnar eru (Kvale, 1995).  

Hægt er að sýna fram á eða auka réttmæti rannsókna með ýmsum hætti. 

Til dæmis getur rannsakandi gert ítarlega grein fyrir bakgrunni sínum og 

tengslum við rannsóknarvettvang, notað fjölbreytta gagnaöflun, lýst 

aðferðum og gagnaúrvinnslu ítarlega, skoðað rannsóknargögn frá mörgum 

sjónarhornum og haldið dagbók þar sem hann skráir bæði ákvarðanir í 

tengslum við rannsóknina og hvernig vinnuferlinu var háttað (Kvale, 1996). 

Einnig þarf rannsakandi að vera meðvitaður um að hann getur haft áhrif á 

viðfangsefnið með persónulegum viðbrögðum eða skoðunum og hann þarf 

að gæta þess að forðast það (Gall, Borg og Gall, 2003).  

Margprófun (e. triangulation) er ein leið til að auka réttmæti rannsókna 

(Golafshani, 2003; Kvale, 1996; Silverman, 2005). Með því er átt við að nota 

fjölbreyttar aðferðir við gagnaöflun í sömu rannsókn, nota fleiri en eina 

nálgun í greiningu gagna og jafnvel að fleiri en einn rannsakandi í sömu 

rannsókn afli gagna og greini þau. Margprófun er í anda póstmódernisma 

sem lítur á þekkingu sem félagslega hugsmíði þar sem notaðar eru margar 

leiðir til að byggja upp þekkingu og öðlast skilning á hinum félagslega 

veruleika (Golafshani, 2003).  

Áreiðanleiki felst í nákvæmni bæði í athugunum og skráningu og er ætlað að 

tryggja eða meta hvort rannsóknargögn endurspegli það sem raunverulega átti 

sér stað og var skoðað. Til þess að tryggja áreiðanleika rannsóknar sem byggir 

til dæmis á afrituðum viðtölum er mikilvægt að vera meðvitaður í afritun og 

gæta þess að viðtöl skili sér á eins nákvæman hátt og mögulegt er þegar þau 

eru komin sem texti á blað. Við afritun glatast óhjákvæmilega eitthvað úr 

viðtölum, tilfinning eða merking, en hægt er að draga úr því með því að vanda 

til verka. Trúverðugleiki er lykilatriði í sambandi við áreiðanleika og rannsakandi 
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getur sýnt fram á hann með því að gera sér grein fyrir stöðu sinni í því umhverfi 

sem hann er að rannsaka og ræða um þau vandamál sem hann stendur frammi 

fyrir sem rannsakandi. Einnig með því að leggja áherslu á að setja til hliðar eigin 

skoðanir, viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir (Gill, 2000; Golafshani, 2003; 

Kvale; 1996; Lemke, 1998).  

Kvale (1996) bendir á að það sé styrkur eigindlegra rannsókna að 

gögnum sé safnað milliliðalaust en þótt rannsakandinn gæti þess að horfa 

hlutlausum augum á rannsóknargögn sín hljóti skrif í eigindlegum rann-

sóknum alltaf að hafa yfir sér persónulegan blæ rannsakandans.  

Við rannsóknarvinnu mína var ég meðvituð um mikilvægi réttmæti og 

áreiðanleika. Ég aflaði gagna með mismunandi leiðum en notaði alltaf sömu 

aðferð við að skrá vettvangsnótur og taka viðtöl. Sum viðtöl voru afrituð fyrir 

mig en ég fór yfir allar upptökur og bar saman við afritun. Ég sá sjálf um 

greiningu allra viðtala og gætti þannig að ákveðnum stöðugleika í úrvinnslunni. 

Til þess að auka enn frekar trúverðugleika dró ég víða fram orðréttar tilvitnanir 

úr viðtölum og athugasemdum mínum úr vettvangsnótum. 

4.11 Staða rannsakanda og tengsl við rannsóknarvettvang  

Árið 1982 hóf ég nám við Kennaraháskóla Íslands eftir stutta viðkomu í 

uppeldisfræði í Háskóla Íslands. Síðan þá hefur náms- og starfsvettvangur 

minn óslitið tengst skóla- og menntamálum. Ég hef kennt íslensku á öllum 

skólastigum, þ.e. grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla, starfað við 

kennsluráðgjöf í grunnskólum, ritstýrt tímariti Samtaka móðurmálskennara 

og skrifað námsefni í íslensku. Ég hef haldið fjölmörg endurmenntunarnám-

skeið og fyrirlestra um námskrárgerð, skólanámskrá, kennsluhætti, náms-

mat og íslenskukennslu. Þessi tengsl mín eru tvíeggja og bæði styrktu og 

veiktu stöðu mína sem rannsakanda. Styrkurinn fólst í því að ég þekkti 

rannsóknarvettvanginn mjög vel og hafði góða innsýn í starfið sem fram fór. 

Ég átti auðvelt með að setja mig í samband við kennara og öðlast traust 

þeirra. Þegar ég ræddi við kennara fann ég að þeir litu á mig sem kennara 

sem tilheyrði þeirra hópi. Það var því óhætt að segja mér ýmislegt því ég 

skildi það, kannski betur en einhver sem rannsakaði starfsvettvanginn án 

þess að hafa reynslu af því að starfa á honum. Veikleikinn lá í fyrirfram 

mótuðum hugmyndum mínum um æskilega kennsluhætti í íslensku og 

jafnvel getur staða mín sem sérfræðingur hafa valdið því að viðmælendur 

mínir urðu að einhverju leyti óöruggir. Ég fann jafnvel fyrir því að kennarar 

voru svolítið feimnir við að láta mig hafa skrifleg gögn, til dæmis próf sem 

þeir höfðu samið eða verkefni sem þeir höfðu tekið saman eða samið sjálfir.  
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Þegar ég skipti um hlutverk á starfsvettvanginum og varð rannsakandi í 

stað þess að vera kennari fann ég að staða mín innan hópsins breyttist. Ég 

deildi að sjálfsögðu áfram sömu reynslu og kennararnir sem voru þátt-

takendur í rannsókninni en til að tilheyra hópnum hefði ég þurft að vera 

starfandi kennari á sama skólastigi og þeir. Labaree (2003) fjallar um stöðu 

kennara sem gerast rannsakendur. Hann bendir meðal annars á veikleika og 

styrk þeirra sem breyta um starfsvettvang líkt og ég gerði og segir að 

rannsakandi þurfi að hafa bæði hlutlægt og vísindalegt sjónarhorn til að 

geta túlkað og fært rök fyrir hugmyndum sínum. Með því að vera meðvituð 

um þann veikleika sem felst til dæmis í því að líta ekki hlutlaust á rann-

sóknarvettvanginn tel ég að draga megi úr veikleikunum.  

Viðvera mín á rannsóknarvettvangi var alltaf augljós. Ég sat í kennslu-

stundum og skráði athugasemdir, ég tók viðtöl við nemendur og kennara og 

fékk ýmis gögn úr skólunum til að greina. Þannig hlýt ég að hafa haft 

einhver áhrif á þátttakendur þótt ég hafi lagt mikla áherslu á að halda mig 

sem mest til hlés. Bogdan og Biklen (2006) benda á að rannsakandi í eigind-

legum rannsóknum geti ekki verið eins og hlutlaus áhorfandi og að nærvera 

hans hafi alltaf einhver áhrif á þátttakendur. Hins vegar geti rannsakandinn 

gert ýmislegt til að draga sem mest úr þessum áhrifum og því sé mikilvægt 

að vera meðvitaður um þau. Meðal þess sem ég gerði í þeim tilgangi að 

draga úr áhrifum mínum á þátttakendur var að dvelja í marga daga á 

hverjum starfsvettvangi þannig að bæði kennarar og nemendur vendust því 

að hafa mig á staðnum. Ég fór í frímínútur og mat með kennurum, ræddi við 

þá á kaffistofunni, lagði áherslu á að ég væri ekki að meta þá sem slíka 

heldur fyrst og fremst að fá að fylgjast með því sem fram fer í skólastofu við 

venjulegar aðstæður. Ég hét þátttakendum jafnframt fullum trúnaði og 

heiðarleika og lét þá vita að hvergi yrði vísað í nöfn einstakra skóla eða 

kennara í umfjöllun um rannsóknina.  

4.12 Siðferðisleg álitamál, leyfi og trúnaður við þátttakendur 

Siðferðisleg álitaefni sem rannsakandi getur staðið frammi fyrir eru marg-

vísleg. Hann getur til dæmis komist að einhverju ólöglegu, refsiverðu eða 

siðlausu og þurft að gera upp við sig hvernig hann á að bregðast við. Bogdan 

og Biklen (2006) benda á að rannsakandi þurfi að gera sér grein fyrir þessum 

möguleika og í því sambandi sé mikilvægt bæði að velta fyrir sér eigin gildis-

mati og jafnframt að nýta sér reynslu annarra rannsakenda.  

Í rannsókninni var ekki unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar en hún 

telst tilkynningaskyld samkvæmt 31. og 32 gr. laga um persónuvernd og var 

tilkynnt til Persónuverndar sem staðfesti móttökuna í bréfi dagsettu 17. janúar 
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2008. Rannsóknin fellur undir það sem í siðareglum Félagsvísindadeildar eru 

kallaðar venjulegar menntunaraðferðir og upplýsingar sem ég aflaði voru hvorki 

viðkvæmar persónuupplýsingar né persónugreinanlegar upplýsingar í skilningi 

laga nr. 77/2000 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Rannsókn 

mín er ekki þess eðlis að ég þyrfti að afla leyfis forráðamanna nemenda sem 

eru yngri en 18 ára en ég leitaði eftir upplýstu samþykki allra þátttakenda þar 

sem þeim var gerð grein fyrir eðli rannsóknarinnar og hvernig niðurstöðurnar 

verða kynntar. Fámenni íslensks samfélags gerir það að verkum að erfitt er að 

tryggja að þátttakendur þekkist ekki. Ég legg því áherslu á að gæta fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar í allri umræðu um rannsóknargögn mín. Í umfjöllun 

um þau nota ég aldrei nöfn, hvorki á skólum né fólki. Ég er meðvituð um að 

neikvæð orð um tiltekna kennsluhætti eða skólastarf geta skaðað orðstír og 

skapað neikvæða umræðu um kennarastéttina almennt svo ég reyni að gæta 

hlutleysis í allri almennri umfjöllun þar sem einhver hætta er á að hægt sé að 

rekja upplýsingar til ákveðins skóla eða starfsfólks. Við kynningu á rann-

sóknarniðurstöðum gætti ég þess að ekki væri hægt að tengja við ákveðinn 

skóla eða einstakling. Ég nota nokkrar myndir af vettvangi til að styðja við 

umfjöllun. Ég óskaði eftir leyfi til að nota myndirnar en til þess að ekki sé hægt 

að rekja þær til einstaks skóla breytti ég þeim lítilsháttar í myndvinnsluforriti. 

Þótt rannsóknarefnið sé í eðli sínu ekki mjög viðkvæmt þarf að hyggja að 

ýmsum atriðum, til dæmis í sambandi við trúnað. Hann getur verið fólginn í 

því að viðmælendur segja kannski eitthvað um starfsfélaga sína, stjórnendur 

eða nemendur sem þeir kæra sig ekki um að hægt verði að rekja. 

Siðferðisleg álitamál sem ég stóð frammi fyrir eru frekar lítilvæg. Sem dæmi 

má nefna að í afritun viðtala fann ég til löngunar að leiðrétta eða lagfæra 

klúðurslegt orðalag. Ég er hins vegar meðvituð um að slíkt á ekki við og hélt 

því aftur af þeirri löngun.  

4.13 Takmarkanir verksins 

Rannsókn af þessu tagi er eðlilega ýmsum takmörkunum háð og ekki frekar 
en í öðrum eigindlegum rannsóknum er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. 
Rannsóknarspurningin sjálf krafðist þess að ég veldi tiltekna þætti í íslensku-
kennslu og skólastarfinu og hafnaði öðrum. Ýmsir aðrir þættir skólastarfsins 
eru verðugt rannsóknarefni eins og ég bendi á í lokakafla ritgerðarinnar.  

Við gagnaöflun á vettvangi var útilokað að skrá allt sem fyrir augu bar og 

í viðtölum við nemendur og kennara hefur eflaust eitthvað markvert orðið 

útundan. Einnig er hætta á því að ég hafi sem rannsakandi haft áhrif á 

rannsóknarvettvanginn með nærveru minni. Ekki er hægt að treysta því að 

viðmælendur mínir hafi í viðtölunum sagt satt og rétt frá öllu. Til dæmis má 
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búast við að sumir kennarar hafi sýnt sparihlið, að einhverjir hafi dregið úr 

ákveðnum þáttum og ýkt aðra. Einnig getur það hafa haft áhrif að ég er 

höfundur hluta námsefnis sem notað er í íslenskukennslu á unglingastigi. 

Þótt ég hafi rætt við rúmlega fjörutíu nemendur er það aðeins lítið brot af 

öllum fjöldanum sem gengur í skólana sem ég dvaldi í og í raun hefði ég 

viljað ræða við fleiri nemendahópa.  

Misjafnt var hve tilbúnir kennarar voru að veita mér aðgang að skrif-

legum gögnum, prófum eða verkefnum sem þeir dreifðu til nemenda. 

Gagna var ekki aflað á sama árstíma þannig að þar sem ég kom í upphafi 

skólaárs var kannski minna á veggjum skólastofunnar en ef ég hefði komið í 

lok skólaársins. Smæð skólasamfélagsins á Íslandi hafði að einhverju leyti 

áhrif á umfjöllun um niðurstöður enda byggðist gagnaöflun á trausti milli 

mín og þátttakenda þar sem skýrt var tekið fram að ekki væri hægt að rekja 

ummæli eða aðrar upplýsingar til tiltekinna skóla.  

4.14 Ritunarstíll 

Eitt af því sem höfundur veltir jafnan fyrir sér er stíllinn sem hann kýs að 

einkenni skrifin. Vangaveltur mínar hafa meðal annars snúist um það hvort 

ég eigi að koma fram í textanum í 1. persónu eða vera nafnlaus og 

ópersónuleg og skrifa í 3. persónu. Ég hef velt fyrir mér hvers konar stíll 

hentar í doktorsritgerð, hvað þyki æskilegt og hvað ekki, hverjir munu lesa 

ritgerðina og hvers konar stíll gæti hentað þeim. Töluvert er til af efni um 

það hvernig á að skrifa fræðilegar ritgerðir, hvernig eigi að byggja þær upp, 

skipta efninu í kafla, hvernig rannsóknarspurningar eiga að vera en minna er 

skrifað um ritunarstílinn sjálfan.  

Í fræðilegum skrifum er algengt að nota ópersónulegan stíl þar sem 

höfundur er fjarlægur og skrifar jafnvel í 3. persónu. Fræðilegur stíll þykir 

stundum heldur tyrfinn, ekki síst fyrir lesanda sem ekki þekkir vel til 

rannsóknarskrifa, og algengt er að skrifað sé fyrir aðra fræðimenn á sviðinu. 

Með því að velja stíl sem hefur ekki mjög fræðilegt yfirbragð má gera efnið 

aðgengilegra og læsilegra almennum lesanda jafnt sem öðrum (Gall og 

Borg, 2003) án þess að það sé á kostnað innihaldsins. Ég kaus að leggja 

áherslu á að fara þá leið og nota frekar styttri texta en langan, hafa 

orðalagið hnitmiðað og skýrt.  

Í greiningarkafla ritgerðarinnar lagði ég áherslu á að rödd viðmælenda 

minna héldist og að koma sem best til skila því sem þeir sögðu í viðtölunum 

án þess þó að hægt væri að tengja það við ákveðnar persónur. Ég ákvað að 

gefa viðmælendum mínum ekki gervinöfn líkt og stundum er gert í skrifum 

af þessu tagi og vísa til orða þeirra með öðrum hætti.  
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4.15 Samantekt 

Í fjórða kafla var fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknar-

sniðið, rannsóknarumhverfi sem einkenndi hana, þekkingarfræði og fræði-

legt sjónarhorn auk viðhorfs sem mótuðu rannsóknarsniðið, þ.e. hugsmíða-

hyggju og póstmódernisma. Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsóknar-

hefð. Gagnaöflun fram í fjórum unglingadeildum grunnskóla og fjórum 

framhaldsskólum með 29 einstaklings- og rýnihópaviðtölum, vettvangs-

athugunum í 143 kennslustundum og söfnun ýmissa skriflegra gagna. 

Orðræðugreining var notuð til að greina gögnin. Með fjölbreyttri og 

yfirgripsmikilli gagnaöflun var stefnt að því fá sem gleggsta mynd af 

íslenskukennslu á skólastigunum tveimur, greina hvað skólastigin eiga 

sameiginlegt og hvað greinir þau að.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum rannsóknar á kennsluháttum í 

íslensku á unglingastigi fjögurra grunnskóla og fjögurra framhaldsskóla. Í 6. 

kafla ræði ég ítarlega um þær niðurstöður sem eru kynntar hér og ályktanir 

sem ég dreg af þeim. 

Niðurstöður mínar byggjast á greiningu á aðalnámskrá, skólanámskrám, 

skriflegum gögnum og upplýsingum á heimasíðum skólanna. Einnig á 

greiningu 29 viðtala, þar af einstaklingsviðtala við tólf framhaldsskóla-

kennara og níu grunnskólakennara, átta rýnihópaviðtala við rúmlega 40 

nemendur á báðum skólastigum, vettvangsathugun í 143 kennslustundum á 

báðum skólastigum og ljósmyndum úr skólastofum og af göngum skólanna.  

Við greiningu gagnanna beindi ég sjónum að áhersluþáttum í stefnu-

mótunargögnum og afdrifum þeirra í skólanámskrám, kennsluáætlunum og 

kennsluháttum. Einnig skoðaði ég hvaða hlutverk aðalnámskráin hafði í 

skipulagi skólastarfsins, viðhorf kennara til námskrárinnar og viðhorf nemenda 

til einstakra þátta skólastarfsins. Auk þess bar ég saman íslenskukennslu á 

skólastigunum tveimur, þ.e. á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskólum.  

Kaflinn hefst á umfjöllun um það viðmót sem mætir lesanda aðalnám-

skrár í íslensku og einnig það viðhorf sem kennarar á báðum skólastigum 

hafa til námskrárinnar. Þá tekur við umfjöllun um skólanámskrár, kennslu-

áætlanir, námsþætti í íslensku og þá kennsluhætti sem einkenna skóla-

starfið. Umfjöllun um kennsluhætti er skipt í nokkra undirkafla. Niður-

stöðukaflanum lýkur á samanburði á skólastigunum tveimur, umfjöllun um 

skil skólastiganna tveggja og samstarf kennara.  

Hver undirkafli hefst á tilvitnun sem komin er til ára sinna, meðal annars 

tilvitunun úr skrifum Steingríms Arasonar frá 1919 og Aðalsteins Sigmunds-

sonar frá 1942. Þessir menn höfðu brennandi áhuga á skólastarfi og vöktu 

athygli á ýmsum þáttum þess sem enn eru gild í umræðunni og margir láta 

sig varða. Mér finnst áhugavert að tengja á þennan hátt við umræðu fyrri 

tíma sem á svo sterkan samhljóm með því sem fram kemur í rannsóknar-

niðurstöðum mínum.  
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5.1 Aðalnámskrá – íslenska  

„Námskrá getur verið ómetanleg hjálp fyrir kennarana, en hún getur líka verið skaðvænn 
þröskuldur öllum góðum framkvæmdum. Það verður hún vanalega, þegar hún fæðist á 
skrifstofum þeirra, sem ekki fást við kenslu. Það verður hún og, þegar hún er sniðin eftir 
dauðum námsgreinum og fræðakerfum, en ekki eftir þörfum, áhugamálum barnsins. Enn 
fremur þegar hún er sniðin eftir þörfum, sem nemandinn kann að meta eftir tuttugu ár, en 
vanrækir þarfir æskunnar, svo sem störf og leiki.“  

(Steingrímur Arason, 1919, bls. 6) 

Fjallað var um hina ætluðu námskrá í þriðja kafla þessara skrifa. Þar kom 

meðal annars fram að ætlaða námskráin nær yfir stefnumótunargögn 

menntayfirvalda og að í aðalnámskrá væru gildandi lög og yfirlýst mennta-

stefna hvers tíma túlkuð og útfærð. Í almennum hluta námskránna kemur 

fram að gert er ráð fyrir að skólanámskrár séu nánari útfærsla aðalnámskrár 

og að í þeim séu markmið aðalnámskrár útfærð. Einnig að í skólanámskrám 

sé gerð grein fyrir kennsluháttum og kennslufræðilegri stefnu skólans 

(Menntamálaráðuneytið, 2004a; 2006).  

Árið 2011 kom út ný aðalnámskrá, almennur hluti, fyrir grunn- og fram-

haldsskóla og 2013 kom út námskrá í íslensku fyrir grunnskóla. Gert er ráð 

fyrir að námskrárnar hafi að fullu tekið gildi 2015 og 2016. Þegar megin-

gagnaöflun í þessa rannsókn fór fram árin 2010 og 2011 voru eftirfarandi 

aðalnámskrár í gildi: 

 Aðalnámskrá grunnskóla 2006, almennur hluti  

 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007  

 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2004, almennur hluti  

 Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999, íslenska 

Námskrárnar á báðum skólastigum voru gefnar út í prentuðum heftum 

og þær voru einnig gerðar aðgengilegar á vef mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins. Munurinn á námskránum felst meðal annars í lengd heftanna 

og hvort þær voru gefnar út í lit eða ekki.  

Á eftirifarandi yfirliti um þessar fjórar námskrár eru dregnar saman 

almennar bókfræðilegar upplýsingar. 

5.1.1 Lokamarkmið og kennsluhættir í íslensku  

Hlutverk námsgreinarinnar íslensku er samkvæmt aðalnámskrá einkum 

tvíþætt; að veita formlega fræðslu í íslensku og að búa nemendur undir 

frekari menntun, líf og starf í lýðræðissamfélagi sem er í sífelldri þróun 

(Katrín Jakobsdóttir, 2010; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a;  
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Tafla 6 – Yfirlit yfir aðalnámskrár.
44

 

2011b). Víða í námskránni er vakin athygli á náms og kennsluháttum sem 

taldir eru æskilegir. Sem dæmi um slíkt má nefna það sem segir í almennum 

hluta aðalnámskrár framhaldsskóla: „Skólar skulu kappkosta að vekja áhuga 

nemenda á námi en gera þá ekki að óvirkum þiggjendum. Kennsluhættir 

þurfa því að vera fjölbreyttir, mótast af sveigjanleika og vera í samræmi við 

þá skólastefnu sem skólar leitast við að framfylgja“ (2004a, bls. 10).  

Aðalnámskrá í íslensku inniheldur safn markmiða sem á að gefa heildar-

sýn yfir nám og kennslu í greininni, vera leiðarvísir, tilgreina eða skýra 

almennan tilgang námsins og sýna að hverju er stefnt. Tekið er fram að 

markmiðin eigi að liggja til grundvallar skólanámskrárgerð og áætlunum 

einstakra skóla sem og áætlunum um nám og kennslu. Þau eiga einnig að 

vera grundvöllur námsmats og mats á gæðum skólastarfs (Menntamála-

ráðuneytið, 1999a; 2004a; 2007a; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

                                                           
44

 Myndir eru fengnar af vef mennta- og menningarmálaráðuneytisins, mrn.is.  
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2011a; 2011b). Lögð er áhersla á að „markmiðin séu skýr og skiljanleg, að 

þorri nemenda geti náð þeim og unnt sé að meta með einhverjum hætti 

hvort það hafi tekist“ (2007a, bls. 8). Í námskránni er með öðrum orðum 

tekið fram hvað skuli kenna og hvernig árangurinn skuli metinn. Gert er ráð 

fyrir sömu meginmarkmiðum fyrir alla nemendur.  

Á báðum skólastigum eru skilgreind lokamarkmið í hverjum námsþætti í 

íslensku. Lokamarkmiðin eru 39 á grunnskólastigi og 38 á framhaldsskóla-

stigi. Þau eru af þrennum toga og kveða á um þekkingu, færni og viðhorf 

sem nemandi á að öðlast með íslenskunámi. Færni- og viðhorfsmarkmið 

tengjast félagslegri hlið námsins og fela meðal annars í sér áherslu á viðhorf, 

hæfni, leikni, þjálfun og tækifæri sem nemendum á að veitast í náminu. 

Þekkingarmarkmiðin leggja áherslu á inntak námsgreinarinnar, þekkingar-

atriði sem tengjast inntaki námsgreinarinnar íslensku, menningararfinum og 

tungumálinu sjálfu. Á báðum skólstigum eru talin upp mun fleiri færni- og 

viðhorfsmarkmið en þekkingarmarkmið.  

Á unglingastigi eru aðeins fjögur lokamarkmið af 39 sem geta flokkast 

beint sem þekkingarmarkmið. Orðalag þeirra er ekki afdráttarlaust heldur 

einungis tekið fram að nemendur eigi að þekkja ýmsar tegundir texta, fá 

innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, þekkja helstu 

málfræðihugtök og vita um helstu breytingar á íslensku sem nú eiga sér 

stað. Ekki er tekið fram hvaða breytingar það eru. 

Á framhaldsskólastigi eru þekkingarmarkmiðin 13 af 38 lokamarkmiðum og 

orðalag þeirra er ekki eins almennt og á grunnskólagstiginu. Til dæmis er sagt 

um málfræði að nemendur eigi að læra um eðli og sérkenni íslensks nútíma-

máls, þekkja og nýta sér þau málfræðiatriði sem koma við sögu við notkun 

orðabóka, handbóka og kennslubóka, í umræðu um málfar, mállýskur, málsnið, 

málvöndun, málsögu, talmál og ritmál, bókmenntir, stíl og stafsetningu, við 

málanám, bæði um móðurmál og erlend mál, og kunna skil á íslenskum 

mállýskum og íslenskum málhljóðum (Menntamálaráðuneytið, 1999a). 

Í aðalnámskrá beggja skólastiga eru einnig talin upp áfangamarkmið sem 

eru nánari útfærsla lokamarkmiða. Í framhaldsskólum eru áfangamarkmið í 

hverjum áfanga og tengjast þau beint efnisþætti hvers áfanga og eru í 

samræmi við lokamarkmiðin. Í grunnskóla eru tilgreind áfangamarkmið í lok 

4., 7. og 10. bekkjar. Þótt þau séu um það bil helmingi fleiri en lokamark-

miðin eru flest eins konar endurtekning á þeim, stundum með breyttu 

orðalagi, og þau bæta í raun ekki neinu við inntak lokamarkmiða.  

Í aðalnámskrá eru ekki aðeins tilgreind þau markmið sem stefnt skal að í 

íslenskukennslu, í henni er einnig að finna tilmæli um kennsluhætti sem 

ætlast er til að kennarar beiti svo nemendur öðlist félagslega hæfni sem 
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talin er mikilvæg í nútímasamfélagi. Aðferðir eiga að vera fjölbreyttar í þeim 

tilgangi að auka áhuga nemenda á námsgreininni og nota á vinnubrögð sem 

þroska félagslega færni, skipulags- og samskiptahæfni. Tekið er fram að 

nemendur eigi að fá tækifæri til að tjá sig og skoðanir sínar og fá menntun í 

samræmi við eigin getu, kyn, uppruna og áhugamál. Kennslan á að ýta undir 

að þeir verði áhugasamir, umburðarlyndir, víðsýnir, geti tjáð eigin til-

finningar og skoðanir og virði skoðanir annarra og sjónarmið. Þeir eiga sjálfir 

að velja námsleiðir, vera undirbúnir fyrir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi 

og samfélagslífi. Þeir eiga að gera sér grein fyrir því að nám sé ævilangt ferli. 

Þeir eiga að hafa tamið sér jákvætt viðhorf og hafa öðlast skilning á íslensku 

þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum. Einnig eiga þeir að hafa öðlast 

menningarvitund, ræktað hæfileika til þess að njóta menningar og lista og 

bera virðingu fyrir menningu annarra þjóða (Menntamálaráðuneytið, 

1999a; 2007a). 

Í loka- og áfangamarkmiðum aðalnámskrár á báðum skólastigum kemur 

fram hvert er inntak námsgreinarinnar íslensku. Inntakinu er einnig lýst í stuttri 

umfjöllun um hvern þátt greinarinnar eins og hann er skilgreindur í námskrá, 

þ.e. í ritun, málfræði, bókmenntum og lestri, hlustun og áhorfi. Þetta inntak 

kemur líka skýrt fram í áfangalýsingum framhaldsskóla. Á grunnskólastigi er 

kennurum falið að raða efnisþáttum eða inntaki námsgreinarinnar á skólaár en 

á framhaldsskólastigi er hver áfangi vandlega skipulagður og lítið svigrúm er 

eftir fyrir kennara til að bregða út af því sem þar kemur fram. Í báðum 

námskrám er ítrekað að verkefni eigi að vera fjölbreytt, bæði einstaklings-

verkefni og samvinnuverkefni, munnleg og skrifleg.  

Þótt tónninn í námskránni einkennist af formlegu hlutleysi eru nokkur dæmi 

í sambandi við málfræðikennslu þar sem orðalag er áberandi huglægt. Til 

dæmis segir að í íslenskukennslu í grunnskóla skuli leggja áherslu á að málfræði 

og málfræðileg hugtök séu verkfæri sem nota megi til að fjalla um og greina 

síbreytilegt tungumál (2007a, bls. 17). Með þessum orðum er verið að beina 

athyglinni að ákveðinni kennsluaðferð, þ.e. að kenna málfræði heildstætt og að 

forðast skuli að kenna málfræði án samhengis við aðra þætti íslensku. Þetta 

viðhorf kemur einnig fram í nýútkominni námskrá í íslensku fyrir grunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 115) en þar segir að 

mikilvægt sé að umfjöllun um málfræði styðjist við málkunnáttu nemenda til að 

efla sjálfstraust þeirra og vitund um eigin færni. Auk þess sem orðalagið er loðið 

og óskýrt er ekki minnst á neitt svipað í umfjöllun um aðra námsþætti í íslensku 

í aðalnámskrám. 

Í aðalnámskrá kemur skýrt fram að kennurum er ætlað að velja þær 

fjölbreyttu og árangursríku leiðir sem námskráin kveður á um að eigi að 
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fara. Að því leyti eru kennsluhættirnir í íslensku í höndum kennara. Það er 

þeirra að velja námsgögnin, fjölbreyttar kennslu- og matsaðferðir, að 

skipuleggja umhverfið í skólastofunni, að taka ákvörðun um fyrirkomulag 

heimanáms. Þeir ákveða vægi hvers námsþáttar í námsgreininni og skipu-

leggja tíma sem hver þeirra er á dagskrá í kennslustundunum. Það er einnig 

kennara að ákveða hvort nemendur taki þátt í að skipuleggja kennsluhætti í 

íslensku eða velja viðfangsefni. Námskráin gefur þannig svigrúm fyrir 

fjölbreyttar leiðir til að ná þeim markmiðum sem í henni eru tilgreind. 

5.1.2 Viðmótið í aðalnámskránni 

Í þessum kafla fjalla ég um það viðmót45 sem mætir lesanda aðalnámskrár í 

íslensku. Viðmótið hefur áhrif á lesandann á ýmsan hátt og ræður miklu um 

hvort námskráin nýtist á þann hátt sem henni er ætlað að gera.  

Framsetning efnis í námskránum í íslensku á báðum skólastigunum er 

látlaus og textinn aðeins brotinn upp með greinaskilum og millifyrirsögnum. 

Hvorki eru notaðar skýringarmyndir né töflur. Námskráin er höfundalaus líkt 

og bókmenntir frá miðöldum, lagatextar og allar aðrar íslenskar námskrár. 

Ekki er minnst á ritstjóra eða ritnefnd en tekið er fram að mennta-

málaráðuneytið gefi hana út. Í námskránni eru engar tilvísanir, hvergi er 

vísað í heimildir og hugmyndafræðin eða menntaheimspekin sem hún 

byggist á ekki útskýrð sérstaklega.  

Almennur texti námskrárinnar er stofnanalegur. Hann er ópersónulegur, 

formlegur og jafnvel hátíðlegur. Myndmál er ekki notað. Þótt orðum sé 

beint að kennaranum kemur orðið kennari mjög sjaldan fyrir. Boðháttur er 

áberandi og margsinnis tekið fram hvað á að gera, hvað skal gera og til 

hvers sé ætlast. Notuð eru viðhafnarmikil orð eins og veigamikill, brýnn, 

ríkulegur, tjá sig og nema upplýsingar. Fullyrðingasetningar eru algengar og 

lesandinn þarf ekki að velkjast í vafa um hvað sé talið mikilvægt, hvað beri 

að gera, hvað eigi að gera og hvað eigi að varast. Til dæmis segir að nauð-

synlegt sé að geta nýtt sér hjálpargögn, námsmat verði að vera í samræmi 

við markmið og það beri að leggja áherslu á þau atriði sem nýtast beinlínis í 

öðrum þáttum. Þannig virðist vera leitast við að sannfæra lesandann um 

mikilvægi íslensku sem námsgreinar og mikilvægi þess að haga kennslunni á 

þann hátt sem tilgreint er í námskránni. Þetta mikilvægi er margendurtekið í 

námskrám í íslensku á grunn- og framhaldsskólastigi.  

                                                           
45

 Með viðmóti texta er átt við það sem hefur áhrif á viðhorf lesanda, til dæmis stíll textans, 
orðaval, setningagerð, útlit, leturgerð eða umbrot. Einnig tónninn í textanum, hvort hann er 
valdsmannslegur, hlutlaus, áróðurskenndur, hvort greina megi forræðishyggju eða yfirlæti. 
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Í aðalnámskrá í íslensku á báðum skólastigum er fjallað um gildi náms-

greinarinnar, um gildi móðurmáls og bókmennta fyrir nemandann; sjálfs-

mynd, sjálfsvitund og sjálfstraust hans. Tekið er fram að góð tök á móður-

málinu og ríkulegur orðaforði styrki sjálfstraust nemenda og nýtist þeim í 

leik og starfi. Einnig segir að móðurmálið hafi gildi fyrir þroska og sjálfs-

vitund hvers og eins og bent er á að persónulegt málfar sé eitt 

megineinkenni hvers einstaklings og sjálfsmyndar hans. Sagt er að það sé 

brýnt fyrir sjálfsmynd nemenda að vekja þá til vitundar um gildi móðurmáls 

og bókmennta og að öll fræði um málið hjálpi nemendum til að styrkja 

hugmyndir sínar um hverjir þeir séu og hvaðan þeir komi. Í íslenskukennslu 

skuli stuðlað að virðingu fyrir móðurmáli allra, meðal annars með umræðu 

um gildi móðurmáls fyrir þroska og sjálfsvitund hvers og eins (Mennta-

málaráðuneytið, 1999a; 2007a).  

Framsetning efnis í öðrum aðalnámskrám er með svipuðum hætti og í 

íslensku en sambærilega umfjöllun um mikilvægi námsgreinar var ekki að finna 

í þeim og orðalag er ekki eins hástemmt eða óáþreifanlegt og það er sum 

staðar í námskrá í íslensku. Til dæmis segir hvergi í námskrá í stærðfræði að 

nemendur eigi að hafa ræktað með sér áhuga á stærðfræði eða öðlast trú á 

eigin reiknigetu í lok grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2007b). 

5.1.3 Viðhorf kennara til aðalnámskrár 

Aðalnámskrá var til umræðu í öllum einstaklingsviðtölunum við 19 kennara 

á báðum skólastigum. Meðal þess sem rætt var um var viðhorf kennara til 

aðalnámskrárinnar, um hlutverk hennar og inntak.  

Þegar gagnaöflun fór fram voru töluverðar umræður í skólasamfélaginu 

um vinnu við nýja námskrá og sú umræða rataði stundum inn í viðtölin, 

einkum á framhaldsskólastigi. Endurskoðuð námskrá í íslensku frá árinu 

2007 var í gildi í grunnskólanum en í henni voru ekki umtalsverðar 

inntaksbreytingar frá námskránni frá 1999. Á framhaldsskólastigi hafði 

námskráin í íslensku frá 1999 öðlast fastan sess í skólastarfinu og 

framhaldsskólakennarar höfðu samið kennsluáætlanir samkvæmt henni 

árum saman. Í næstu tveimur köflum fjalla ég um þetta viðhorf kennara og 

aðgreini umfjöllunina eftir skólastigunum tveimur. 

5.1.3.1 Grunnskólakennarar 

Í einstaklingsviðtölum við níu grunnskólakennara kom fram að þeir álitu að 

nauðsynlegt væri styðjast við aðalnámskrá við skipulagningu kennslunnar 

en ljóst er að með því áttu þeir fyrst og fremst við inntak námsgreinarinnar 

íslensku, námsþættina sjálfa. Enginn kennar lýsti yfir sérstakri ánægju með 
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inntakið. Þeir nefndu hins vegar að námskráin væri ekki í takti við raunveru-

leikann, að hún væri fyrst og fremst „orðafagurgali“ og að höfundar hennar 

hefðu ekki skilning á skólastarfinu. Það hvíldi þungt á mörgum kennurum að 

markmið námskrárinnar væru það mikið úr takti við raunveruleikann að þeir 

gætu ekki komið til móts við þarfir allra nemenda, til dæmis ekki þeirra sem 

þyrftu sérúrræði, nemenda af erlendum uppruna eða nemenda með sér-

tæka námsörðugleika. Dæmi um slíkt viðhorf endurspeglast í eftirfarandi 

broti úr einu viðtalanna:  

Það er ekkert eðlilegt að vera í vinnu þar sem maður þarf að sofna 
með samviskubit á hverju kvöldi því maður hefur ekki getað unnið 
vinnuna sína eins og maður vildi, þú veist, margir sem eiga við les-
erfiðleika að stríða og einbeitingarskort, þetta er allt hérna í einni kös, 
þetta er ekkert fyrir neinn að geta sinnt öllu þessu af viti, þetta verður 
bara kaos, þetta verður svona miðjumoð. 

Með orðinu „miðjumoði“ á kennarinn við að það gefist ekki svigrúm í 

kennslunni til að sinna afburðanemendum eða nemendum sem þurfa meiri 

aðstoð en meðalnemandinn. Að kennslan sé fyrst og fremst hópmiðuð en 

ekki einstaklingsmiðuð. Í námskránni er hins vegar kveðið svo á um að hver 

nemandi eigi að fá kennslu við hæfi.  

Einn kennari taldi miðstýrða námskrá hefta sig í starfi og að hún kæmi í 

veg fyrir að hann færi eigin leiðir. Hann sagði í því sambandi:  

Mér eru svolítið bundnar hendur, það er ekkert lýðræði gagnvart 
kennurum heldur, mér er sagt að kenna þetta og mér er skaffaður þessi 
tími til þess. Það er enginn sem segir mér að gera eitt né neitt en þetta 
stendur þarna og manni er sagt að maður eigi að uppfylla þetta. En hver 
er það sem segir manni að maður sé að uppfylla þessi markmið?  

Þessi orð kennarans benda til þess að hann upplifi sig einangraðan í starfi, 

valdlausan og afskiptan. Þau benda jafnframt til þess að hann vilji hafa 

annan hátt á, fá að stjórna meiru og fá endurgjöf á starf sitt.  

Annar kennari sagðist bera inntak námsefnis sem hann veldi fyrir 

nemendur sína saman við það sem kemur fram í námskrá. Ef eitthvað virtist 

standa út af, eitthvað sem er tiltekið í námskrá en er ekki að finna í 

námsefninu, sagðist hann bæta því við. Annar sagði að hann gerði ráð fyrir 

að námsefnisútgefendur tryggðu að námsefnið væri í samræmi við kröfur í 

námskrá og því teldi hann ekki sérstaklega mikilvægt að fletta upp í aðal-

námskrá við undirbúning kennslunnar. Auk þess tæki skólanámskrá mið af 

aðalnámskrá og hún væri uppfærð í samræmi við nýjar námskrár þegar þær 

væru gefnar út: „Við gerum skólanámskrá þar sem við tilgreinum þau 
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markmið sem við viljum að nemendur nái og þau veljum við að sjálfsögðu úr 

aðalnámskrá, pössum okkur að fara ekki út fyrir þann ramma.“  

Aðeins einn kennari tók fram að umfang námsgreinarinnar væri það 

mikið að erfitt væri að fara eftir öllu sem til væri ætlast og því yrðu nokkrir 

þættir námskrárinnar útundan, ekki síst vinna með upptökur og myndefni.  

5.1.3.2 Framhaldsskólakennarar 

Í einstaklingsviðtölum við tólf framhaldsskólakennara snerist umræðan um 

aðalnámskrá fyrst og fremst um námsþætti og inntak áfangalýsinga í greina-

bundnu námskránni sem kom út 1999. Tilmæli um kennsluhætti voru aldrei 

nefnd að fyrra bragði eða almenni hluti námskrárinnar (2006). Aðspurður 

sagðist einn kennaranna aldrei hafa skoðað hann. Annar sagði að sig rámaði 

í að hafa skoðað hann en var samt ekki viss. Þótt einn og einn kennari virtist 

láta sig aðalnámskrá í íslensku litlu varða höfðu flestir kennaranna sterkar 

skoðanir á henni. Neikvætt viðhorf var algengast og það tengdist ekki síst 

því viðhorfi kennara að gert væri ráð fyrir allt of mikilli yfirferð í hverjum 

áfanga og að það væri ekki í samræmi við þann tíma sem íslenskukennslu 

væri ætlaður: „Við getum ekki annað en skautað sjálf yfir efnið því það er 

svo umfangsmikið,“ sagði einn þeirra. Annar sagði að ekki væri hægt að 

gera neitt skemmtilegt því það þyrfti að fara yfir svo mikið efni. Kennari 

með áratuga kennslu að baki sagði um námskrána:  

Ég hef einhvern tímann litið á þetta en ég er kannski svona eins og 
nemendurnir, ég nenni ekki að lesa þetta, hún þjónar engum tilgangi, 
ekki fyrir mig, ég bara nenni því ekki. Ég nenni ekki að eyða tímanum í 
það, nei. 

Mörgum kennurum þóttu háleit markmið námskrárinnar ekki í takti við 

raunveruleikann: „Hún er svona til leiðsagnar eins og allar námskrár eru, þá 

eru sett há markmið og svo er veruleikinn annar eins og við vitum,“ sagði 

einn. Og svo nefndu sumir að námskráin kæmi frá einhverjum sem vissu 

ekkert um hið raunverulega starf í skólastofunni og að sífellt væri verið að 

breyta og ætlast til að kennarar settu sig inn í eitthvað nýtt en þeir vilji hins 

vegar frá frið til að kenna:  

Stundum tökum við rispur í henni og reynum einhvern veginn að elta 
hana og semja kennsluáætlanir í samræmi við það, svo koma alltaf 
einhverjar nýjar áherslur og maður er hættur að skilja þetta. 

Enginn kennari á framhaldsskólastigi lýsti ánægju sinni með aðalnámskrá 

í íslensku en einn tók fram að það væru kostir við það að hafa námskrá: 
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[Það er] ágætt að hafa svona eitthvað svo maður geti séð hvernig 
þetta er hægt að hugsa sér, án þess að ætla að fylgja því í blindni, svo 
kannski velur maður og hafnar eitthvað. 

Segja má að viðhorf margra kennara endurspeglist í eftirfarandi orðum 

eins framhaldsskólakennara. Í þeim kemur fram að kennarar vita af nám-

skránni, vita hvað er að finna í henni um inntak námsins, vilja gjarnan byggja 

á eigin sannfæringu en eru ekki vissir um að hve miklu leyti þeim er óhætt 

að sveigja fram hjá því sem stendur í námskránni:  

Ég er nefnilega ekki með alveg hreina samvisku í sambandi við hana, 
ég nenni ekki skoða hana og pæla í henni, hún er einhvern veginn 
svona plagg sem mér finnst mér ekki koma neitt sérstaklega við … en 
líklega á maður ekki að hugsa svoleiðis. Það er bara svo mikið í henni 
og maður á bara að kenna bókstaflega allt milli himins og jarðar en 
maður kemst ekkert yfir það, það er bara þannig að maður verður að 
velja og hafna, eins og þetta með málsögu. Ég hef engar áhyggjur af 
því að hún er ekki kennd hjá okkur en ef svo einhver kæmi og færi að 
skoða þetta og sæi kannski að það er kannski bara engin málsaga þá 
stæði mér ekki alveg á sama.  

Algengt viðhorf framhaldsskólakennara til námskrárinnar virtist vera að líta 

svo á að aðalnámskrá væri frekar íþyngjandi en styðjandi. Það var fyrst og 

fremst inntakið sem horft var á, það þótti allt of umfangsmikið og ekki í takti 

við raunveruleikann. Þótt kennari teldi sig vita betur var hann ekki viss um 

hversu langt honum væri óhætt að ganga í að sleppa einhverjum þáttum.  

Þrátt fyrir að vinnan við nýja námskrá (2013) hafi ekki verið viðfangsefni í 

þessari rannsókn kom hún stundum til tals. Viðhorf kennara var áberandi 

neikvætt og þeir voru tortryggnir líkt og kemur fram í eftirfarandi orðum:  

Mér líst nú til dæmis ekkert á þau áhrif sem þeir standa fyrir núna, 
uppeldisfræðingar hafa alveg tekið völdin, að líta á nám sem ferli með 
þrepum, þrepaskipta náminu í hæfnismarkmið, hvað þetta heitir allt 
saman. Þetta er bara bull. Þetta er eins og það sé verið að líkja þessu 
við ferli á færibandi.  

Einn kennari sagði að það skipti engu máli þótt það kæmi ný námskrá því 

„innihald greinarinnar breytist ekkert, við erum alltaf að gera það nákvæm-

lega sama í íslensku.“ Annar tók fram að vinnan sem ætlast væri til að hver 

skóli legði fram við svona námskrárgerð væri svo yfirþyrmandi mikil að hann 

vildi miklu frekar fá tilbúna námskrá frá ráðuneytinu: „Ég bara nenni þessu 

ekki, hreint út sagt,“ voru hans orð um vinnuna sem framundan var í nám-

skrárgerðinni. „Ég ætla bara ekki að koma nálægt þessu, ég hætti frekar.“  
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5.1.4  Samantekt um aðalnámskrá  

Í þessum kafla var fjallað um þær aðalnámskrár í íslensku í grunn- og framhalds-

skóla sem í gildi voru þegar gagnaöflun rannsóknarinnar stóð yfir. Námskrár 

skólastiganna tveggja eru mjög svipaðar að útliti og uppbygginu, orðalagið er 

áþekkt; formlegt, stofnanalegt og ópersónulegt. Umfjöllun um mikilvægi 

námsgreinarinnar og kennsluhætti eru af sama toga. Þótt aðalnámskrá í 

íslensku sé ætlað að vera leiðbeinandi fyrir kennara til að skipuleggja skólastarf 

í anda þeirra hugmynda sem stefnumótendur leggja áherslu á er ekki lögð alúð 

við framsetningu efnisins. Aðalatriðin eru ekki dregin fram til dæmis með því að 

setja upp töflur, feitletra eða nota myndræna framsetningu. Námskráin verður 

því formleg yfirlýsing um það sem á, skal og ber að gera í íslenskukennslu á 

grunn- og unglingastigi. Helsti munur á námskrám skólastiganna tveggja er í 

umfjöllun um inntak námsgreinarinnar íslensku og lokamarkmið. Í 

grunnskólanum er orðalag markmiða mun almennara en í námskrá 

framhaldsskólans og kennarar hafa meira svigrúm til að útfæra markmiðin og 

ákveða inntak námsins á hverju aldursári.  

Í viðtölum við kennara kom oft fram að viðhorf þeirra til aðalnámskrár 

var neikvætt. Það átti frekar við kennara á framhaldsskólastigi. Kennarar á 

báðum skólastigum skoðuðu fyrst og fremst það sem segir um inntak 

námsgreinarinnar og markmið en þeir virtust ekki kynna sér það sem segir 

um kennsluhætti eða velta fyrir sér kennslufræði námsgreinarinnar.  

5.2 Skólanámskrá og kennsluáætlanir 

„Fyrst las ég fræðslulögin og skólareglur Dana, kynnti mér skipulag skólanna og las síðan 
kennsluáætlun fyrir hinar ýmsu námsgreinar, þar sem sagt er hvað skuli kennt í hverri 
námsgrein fyrir sig og hvernig kennslunni skuli hagað, síðan hef ég farið á milli skólanna og 
verið viðstaddur í kennslutímum, til að heyra og sjá hvernig námsskrárnar eða kennslu-
áætlanirnar væru framkvæmdar í kennslunni sjálfri.“  

(Magnús Jónsson, 1948, bls. 44) 

Fjallað er um hlutverk skólanámskrár í lögum og aðalnámskrá, bæði í 

almennum hluta og í námskrá í íslensku. Þar kemur fram að skólanámskrá 

skuli gefa út árlega í hverjum skóla. Hlutverk skólanámskrár er sagt vera 

mikilvægt og ætlast er til þess að hún innihaldi skýra, vandaða og ítarlega 

útfærslu á aðalnámskránni þar sem tekið er mið af stefnu og gildum hvers 

skóla. Í skólanámskrá á að vera umfjöllun um starfsáætlun skólans, skipulag 

kennslunnar, kennsluhætti, tilhögun námsmats, námsmatsreglur og vitnis-

burðarkerfi og hvernig skólinn hyggst stuðla að jákvæðum og lýð-

ræðislegum skólabrag. Einnig hvernig skólinn hyggst vinna með heimilum, 

áætlun skólans um tengsl við önnur skólastig, útfærslu skólans á grunn-
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þáttum í menntun og áhersluþáttum grunnskólalaga og hvernig skólinn 

hyggst mæta mismunandi þörfum nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2006, 

bls. 12–13; Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011b, bls. 64–65).  

Ekkert er fjallað um kennsluáætlanir í aðalnámskrá á grunnskólastigi en í 

almennum hluta aðalnámskrár framhaldsskóla (2004a, bls. 28) segir að í 

upphafi annar eða skólaárs skuli nemendur fá í hendur kennsluáætlun í 

hverjum áfanga sem er í stundatöflu þeirra. Í kennsluáætlun á að vera lýsing 

á áfanganum, upplýsingar um námsgögn, kennsluaðferðir og námstilhögun, 

verkefnaskil nemenda og vægi lokaprófs og annarra þátta í námsmati. 

Nemendum skal gerð grein fyrir því hvaða aðferðum er beitt við námsmat, 

til dæmis hvort beitt er símati, hvort verkefni á námstímanum eru metin og 

um tilhögun lokaprófs. 

Þrátt fyrir að ekki sé fjallað um kennsluáætlanir í aðalnámskrám 

grunnskóla var litið á þær sem sjálfsagða leið til að skipuleggja íslensku-

kennslu í öllum grunnskólunum fjórum líkt og gert var í framhaldsskólunum.  

5.2.1  Um íslensku í skólanámskrám og kennsluáætlunum 

Skólanámskrár í skólunum átta virtust vera fastmótaðar og taka litlum sem 

engum breytingum frá ári til árs. Þær voru aðgengilegar á heimasíðu allra 

framhaldsskólanna og á heimasíðum þriggja af fjórum grunnskólunum. 

Kennsluáætlanir voru einnig aðgengilegar á heimasíðum skólanna en þær 

voru ekki uppfærðar reglulega og sjá mátti allt að tveggja ára gamlar 

kennsluáætlanir og jafnvel enn eldri bókalista. Bæði kennsluáætlanir og 

vefsíður skólanna voru hver með sínu sniði en allir skólarnir utan einn höfðu 

sérstakan íslenskuvef. Á sumum þeirra var þó ekkert að finna nema nöfn og 

netföng íslenskukennara en aðrir innihéldu málfræðiæfingar, kennsluefni og 

upplýsingaefni af ýmsum toga, til dæmis reglur um verkefnaskil. Ekki var 

tekið fram hvort eða hvenær þessir íslenskuvefir væru uppfærðir en það 

virtist ekki gert reglulega því efnið var gamalt. Ekkert á þessum vefjum benti 

til þess að þeir væru notaðir markvisst í íslenskukennslu. 

Í öllum skólanámskrám á báðum skólastigum var efni úr aðalnámskránni 

tekið nánast orðrétt upp og þær virtust ekki þjóna þeim tilgangi að útfæra 

hugmyndir aðalnámskrár líkt og ætlast er til að sé gert. Í þremur af fjórum 

námskrám grunnskólanna voru þrepamarkmið úr námskránni frá 1999 tekin 

orðrétt upp. Í aðalnámskrá 2007 (Menntamálaráðuneytið, 2007a) segir hins 

vegar að þrepamarkmið séu ekki lengur sett fram í námskránni heldur ætlast til 

að skólar útfæri þrepamarkmið frá aðalnámskrá 1999 í skólanámskrá (bls. 4). 

Þá örsjaldan sem minnst var á kennsluhætti í námskránum var það einföld 

upptalning kennsluaðferða án þess að þær væru skýrðar út sérstaklega.  
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Á heimasíðum framhaldsskólanna fjögurra var hægt að nálgast kennslu-

áætlanir og bókalista en það var aðeins hægt í tveimur af fjórum grunn-

skólanna. Í hinum tveimur voru kennsluáætlanir aðgengilegar á innra neti 

skólanna og þurfti aðgangsorð til þess að nálgast þær þar. Kennsluáætlanir í 

öllum skólum á báðum skólastigum innihéldu upplýsingar um skipulag 

námsannar, til dæmis um námsefni og yfirferð þess. Þær voru greinilega 

endurskoðaðar oftar en skólanámskrár þótt þær virtust ekki taka miklum 

breytingum milli ára. Í framhaldsskólunum fengu allir nemendur í hverjum 

áfanga eða árgangi sömu kennsluáætlun. Í tveimur grunnskólunum tóku 

nemendur þátt í gerð kennsluáætlunar með því að áætla hvað þeir ætluðu 

að vinna mikið í hverri viku. Þeir miðuðu við sama námsefni og allir notuðu 

og að endingu höfðu allir nemendurnir unnið sömu verkefnin þótt þeir 

gerðu það á misjöfnum tíma. Í einum grunnskólanna var nemendum skipt í 

nokkra hópa eftir getu og fékk hver hópur sína kennsluáætlun sem í 

grunninn var sú sama í öllum hópum en heldur minni kröfur voru gerðar um 

fjölda verkefna í getuminni hópum.  

Kennsluáætlanir í framhaldsskóla voru almennt ítarlegri en kennslu-

áætlanir í grunnskóla. Engin kennsluáætlun sýndi þó að kennsluhættir væru 

fjölbreyttir, að nemendur hefðu val eða að ætlast væri til að nemendur 

tækju sérstaka ábyrgð á námi sínu. Í einum grunnskólanna var náms-

þáttunum málfræði, bókmenntum og ritun raðað á vikudaga. Í þremur 

kennsluáætlunum í grunnskóla mátti finna upplýsingar um námsmat og í 

einni voru auk þess upplýsingar um heimanám.  

Á hvorugu skólastiginu nefndu nemendur í viðtölum skólanámskrár á 

nafn. Aðspurðir sögðust nemendur í framhaldsskólunum nota kennsluáætl-

anir til þess að sjá hvað væri á dagskrá hverju sinni en nemendur í grunn-

skóla sögðust lítið nota kennsluáætlun því kennarinn kæmi upplýsingum til 

þeirra jafnóðum, til dæmis með því að senda skilaboð í tölvu eða með því 

að skrifa á töfluna í skólanum hvað ætti að gera hverju sinni.  

5.2.2  Skólanámskrár í huga kennara á báðum skólastigum 

Í viðtölum við kennara kom ekkert fram sem benti til þess að litið væri á 

skólanámskrá sem verkfæri við skipulag íslenskukennslu. Hins vegar töluðu 

margir kennarar um mikilvægi þess að hafa góða kennsluáætlun. Þeir sögðu 

að þeim fyndist hún vera heppileg leið til að mynda ramma utan um skóla-

starfið. Einn kennari á framhaldsskólastigi sagði að kennsluáætlun í íslensku 

yrði sífellt nákvæmari og nú væri til dæmis búið að tilgreina blaðsíðutöl með 

námsefninu og að það auðveldaði nemendum að fylgjast með.  
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Greinilegt var að þar sem tveir eða fleiri kennarar sáu um kennslu í 

árgangi eða áfanga var haft samstarf um kennsluáætlun. Kennurum fannst 

mikilvægt að samræma yfirferð námsefnis, að þess væri gætt að allir fengju 

sams konar undirbúning og að einkunnir væru gefnar á sömu forsendum. 

Þótt góð og skipulögð kennsluáætlun hefði greinilega marga kosti í huga 

kennara nefndu nokkrir ókosti hennar. Ég spurði til dæmis einn framhalds-

skólakennara hvort hann myndi grípa góða hugmynd og nota hana í kennslu 

án þess að hafa samráð við hina kennarana. Hann svaraði: 

Jú, jú, ég myndi gera það, ef það passaði inn í efnið, en ég myndi samt 
deila því hvernig það gengi eða hvernig það færi, en maður gengur 
alltaf út frá kennsluáætluninni og þó að hún sé alltaf með fyrirvara 
um breytingar er þetta alltaf biblía. 

Sami kennari sagðist gjarnan vilja hafa þetta öðruvísi en treysti sér ekki til 

þess að fara aðra leið enda löng hefð í skólanum fyrir því að hafa skipulag 

kennslunnar eins og það er. Kennari á grunnskólastigi sagði að það væri 

nauðsynlegt að hafa gott skipulag og kennsluáætlanir væru til þess. Honum 

fannst þó að hann hefði ekkert um innihald þeirra að segja enda löng hefð í 

skólanum fyrir því hvernig þær væru og þær tækju litlum sem engum 

breytingum milli ára. Þegar hann hóf kennslu við skólann fyrir mörgum 

árum var búið að skipuleggja kennslu í hverjum árgangi og búa til ítarlegar 

kennsluáætlanir. Kennarinn sagði orðrétt: 

Mér finnst ég ekki hafa neitt val hérna … búið [var] að fastmóta 
kennsluáætlanir sem hafa verið notaðar lítið breyttar allan tímann … 
það er allt í föstum skorðum og lítill sveigjanleiki.  

Kennari á framhaldsskólastigi hafði svipaða sögu að segja. Hann byrjaði að 

kenna við skólann fyrir nokkrum árum og þá var búið að móta kennslu-

áætlanir sem hafa að hans sögn haldist nánast óbreyttar síðan. Hann sagði 

að það hefði ekki komið til tals að breyta þeim neitt.  

5.2.3 Samantekt um skólanámskrár 

Skólanámskrár framhaldsskólanna fjögurra voru aðgengilegri á heimasíðum 

framhaldsskólanna en grunnskólanna. Í þeim var talað meira til nemenda en 

í grunnskólanámskránum, nemendur brýndir, minntir á reglur og þær útlist-

aðar. Nemendur töluðu aldrei um skólanámskrár en margir minntust á 

kennsluáætlun. Þær virtust gegna mikilvægu hlutverki bæði hjá nemendum 

og kennurum við skipulagningu skólastarfsins og þær voru einnig hugsaðar 

fyrir forráðamenn nemenda til að fylgjast með.  

Bæði á grunn- og framhaldsskólastigi fór minna fyrir umræðu um skóla-

námskrár en aðalnámskrá. Kennarar voru ekki neikvæðir í garð skólanám-
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skrárinnar líkt og í garð aðalnámskrár en hún hafði ekki það hlutverk í 

kennslu sem gert er ráð fyrir og litla sem enga kennslufræðilega umfjöllun 

um námsgreinina íslensku var í henni að finna.  

5.3 Námsþættir: „Margir námsþættir í einni námsgrein“ 

„Móðurmálið ætti að vera augasteinn allra skóla frá 1. bekk barnaskólans og alla leið upp í 
gegnum lærða skólann. Því það er vegurinn sem leiðir til þekkingar á hugsunarhætti og 
tilfinningalífi þjóðarinnar, lykillinn að öllu því sem hún á best í vísindum, sögu og óði; og það 
er jafnframt ívafið í hugsanavef hvers manns; af því betri toga sem það er spunnið, því 
fegurri og skýrari verða hugmyndirnar, því hlýrri tilfinningarnar.“ 

(Guðmundur Finnbogason, 1903/1994, bls. 77)  

Námsgreinin íslenska samanstendur af mörgum námsþáttum. Í öllum út-

gefnum aðalnámskrám eru þættirnir flokkaðir með ýmsum hætti. Í 

námskrám sem voru í gildi þegar þessi rannsókn var gerð voru sex þættir á 

framhaldsskólastigi en fjórir á grunnskólastigi. Munurinn kom til vegna þess 

að í grunnskólanámskránni frá 2007 höfðu námsþættir úr námskránni frá 

1999 verið felldir saman til að fækka flokkunum og heiti þeirra breytt 

lítillega. Til dæmis voru þættirnir bókmenntir og lestur aðgreindir í nám-

skrám grunn- og framhaldsskóla 1999 en í grunnskólanámskránni 2007 er 

einn flokkur sem heitir bókmenntir og lestur. Það sama á við um þættina 

talað mál og framsögn og hlustun og áhorf. Þetta voru tveir aðgreindir 

þættir í aðalnámskrám 1999 en í grunnskólanámskrá 2007 var þeim skeytt 

saman í einn. Það er einnig gert í nýjum námskrám á báðum skólastigum og 

nefnast þeir talað mál og hlustun. Til einföldunar geri ég í þessum skrifum 

ráð fyrir sömu fjórum eftirfarandi námsþáttum á báðum skólastigum; a) 

talað mál, hlustun og áhorf, b) lestur og bókmenntir, c) ritun og d) málfræði. 

Fjallað er sérstaklega um hvern námsþátt í aðalnámskrá og er ítrekað 

lögð áhersla á að íslenska sé heildstæð, að viðfangsefni eigi að vera heild-

stæð og að þættirnir eigi að „styðja hver annan, tengjast og skarast og 

fléttast saman í eina heild“ (1999a, bls. 8).  

Í eftirfarandi yfirliti eru dregin saman helstu áhersluatriði hvers náms-

þáttar í þeim tilgangi meðal annars að skoða hvað er sameiginlegt og hvað 

ber á milli á skólastigunum tveimur:  

a) Talað mál, hlustun, áhorf 

Grunnskóli  
Nemendur eiga að þjálfast í að flytja 
mál sitt skýrt og áheyrilega, bæði 
formlega og óformlega, tjá tilfinningar 
sínar og skoðanir skipulega og frjáls-

Framhaldsskóli  
Nemendur eiga að þjálfast í að flytja 
mál sitt skýrt og áheyrilega frammi fyrir 
hópi fólks eða á netinu, tjá tilfinningar 
sínar og skoðanir, taka virkan þátt í um-
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lega, gera grein fyrir kunnáttu sinni 
munnlega, flytja ljóð utanbókar og 
sögur eftir minni, taka þátt í söng og 
leiklist og kynnast bæði listrænu efni 
sem og fjölmiðlaefni. Þeir eiga að taka 
þátt í samræðum og rökræðum og 
taka tillit til skoðana annarra. Þeir eiga 
að læra um einkenni talmáls og mis-
munandi málsnið. Nemendur eiga að 
læra um málflutning, skýrmæli, tal-
hraða, áherslu, tónfall og endursögn. 

ræðum og rökræðum, hafa gott vald á 
töluðu máli og samræðulist. Þeir eiga 
að þjálfast í að flytja ræður og fyrir-
lestra úr ræðustóli, lesa upphátt eigin 
texta og annarra, taka þátt í umræðum 
og rökræðum, miðla fræðslu- og menn-
ingarefni, tjá sig frjálst og óhikað, 
þekkja helstu hugtök sem notuð eru í 
tengslum við munnlegan flutning, 
kunna skil á íslenskum mállýskum og 
íslenskum málhljóðum, geta nýtt sér 
tæknileg atriði til tjáningar og unnið úr 
ýmiss konar fjölmiðlaefni. 

Námsþátturinn talað mál, hlustun, áhorf á skólastigunum tveimur á 

ýmislegt sameiginlegt. Sem dæmi má nefna að á báðum skólastigum eiga 

nemendur að þjálfast í að flytja mál sitt skýrt og áheyrilega, tjá tilfinningar 

sínar og taka þátt í rökræðum. Meiri kröfur eru gerðar til framhaldsskóla-

nema á öðrum sviðum og eiga þeir til dæmis að hafa gott vald á töluðu máli 

og samræðulist. Grunnskólanemar eiga hins vegar frekar en framhaldsskóla-

nemar að fást við skapandi efni, svo sem söng og leiklist.  

b) Bókmenntir og lestur  

Grunnskóli  
Nemendur eiga að kunna mismunandi 
lestraraðferðir, geta beitt hraðlestrartækni 
og lesið almennan texta af öryggi og með 
góðum skilningi, geta greint aðal- og 
aukaatriði í texta, þekkja margvíslegar 
textategundir og helstu einkenni þeirra, 
geta unnið úr tölulegum og myndrænum 
upplýsingum, geta aflað sér heimilda, lagt 
mat á gildi og trúverðugleika texta og 
fjölmiðlaefnis og tekið gagnrýna afstöðu til 
þess. Þeir eiga að hafa lesið og fjallað í 
ræðu og riti um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir svo sem skáldsögur, 
leikrit, þjóðsögur, goðsögur og ljóð, geta 
gert grein fyrir áhrifum bókmennta og til-
finningum sem þær vekja, vera læsir á 
myndmál, algengustu tákn og líkingar, 
geta beitt grunnhugtökum í bókmennta-
fræði, geta notað algeng hugtök úr brag-
fræði í umfjöllun um bundið mál og 
óbundið, hafa lært valin ljóð og fjallað um 

Framhaldsskóli  
Nemendur eiga að geta lesið með 
ólíku lestrarlagi og beitt markvisst 
jöfnum höndum leitarlestri, yfirlits-
lestri, skimlestri og nákvæmnis-
lestri. Þeir eiga að geta greint milli 
aðalatriða og aukaatriða, þjálfast í 
að lesa vandlega og með viðeigandi 
lestrarhraða og áherslu á skilning, 
listræna nautn og gagnrýnið 
hugarfar. Þeir eiga að geta nýtt sér 
fræðsluefni í hljóð-, mynd- og marg-
miðlunarformi. Þeir eiga að þekkja 
íslenskar bókmenntir frá 
frumnorrænum tíma til nútímans, 
bókmenntasögu, bókmenntahug-
tök, ýmis verk, helstu persónur og 
höfunda. Þeir eiga að geta notið 
bókmennta, miðlað þeim, aflað sér 
heimilda um þær, greint ólíkar 
gerðir bókmennta, gert grein fyrir 
skoðunum sínum á bókmenntum, 
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ýmiss konar kveðskap, þekkja til íslenskra 
bókmennta að fornu og nýju, hafa lesið 
Íslendingasögur og úr verkum nokkurra 
höfuðskálda. 

valið sér kjörbækur og samið 
bókmenntalega texta. 

Umfjöllun um námsþáttinn lestur og bókmenntir er svipuð á báðum 

skólastigum. Nokkur atriði greinir þó umfjöllunina að. Á báðum skólastigum 

er tekið fram lestrarfærni sé mikilvæg en umfjöllunin á grunnskólastigi er 

nákvæmari en á framhaldsskólastigi og fleiri atriði tilgreind þar, til dæmis er 

talað um hraðlestrartækni. Þar er einnig tekið fram að nemendur eigi að 

lesa erlendar bókmenntir og læra ljóð en ekki er minnst á slíkt á fram-

haldsskólastigi. Á framhaldsskólastigi er hins vegar tekið fram að nemendur 

skuli læra að njóta bókmenntanna og læra að semja bókmenntatexta.  

c) Ritun 

Grunnskóli  
Nemendur eiga að hafa skýra rithönd, 
geta gengið frá texta handskrifuðum og á 
tölvutæku formi á viðeigandi hátt, hafa 
vald á réttritun og greinarmerkjasetningu, 
geta nýtt sér orðabækur, handbækur, 
leiðréttingarforrit, einfaldar leiðbeiningar 
um textagerð og önnur hjálpargögn. Þeir 
eiga að þekkja uppbyggingu texta, máls-
greina og efnisgreina og kunna að skipa 
þeim í röklegt samhengi, geta dregið 
aðalatriði út úr ræðu og riti, skipulagt og 
orðað texta á þann hátt sem hæfir efni. 
Þeir eiga að fást við fjölbreytt ritunarverk-
efni, skapandi skrif, semja sögur, ljóð og 
leikþætti, frásagnir, lýsingar, fréttir og 
fyrirmæli. Þeir eiga að öðlast sjálfstæði og 
öryggi við að tjá hugmyndir sínar og 
reynslu, hafa góðan orðaforða, vald á 
ýmsum stílbrigðum, kunna að fara með 
heimildir, taka gagnrýni á eigin texta og 
færa hann til betri vegar. 

Framhaldsskóli  
Nemendur eiga að þekkja helstu 
hugtök um ritað mál. Þeir eiga að 
fást við fjölbreytt ritunarverkefni, 
formleg og óformleg, þýðingar, 
glósur, skýrslur, endursagnir, rit-
gerðir, vefsíðugerð, frásagnir, 
skapandi skrif, semja bókmennta-
legt efni, eiga tölvusamskipti og 
taka þátt í vefráðstefnum. Setja 
eigið efni skýrt og skipulega fram 
með ýmsum hætti, svo sem hand-
skrifað og á tölvutæku formi, og 
ganga rétt og vel frá textum. Gera 
sér grein fyrir ólíkum kröfum til 
ritaðs máls eftir eðli þess og að-
stæðum, læra mun á talmáli, ritmáli 
og mismunandi málsniði. Þeir eiga 
að læra að meta það sem vel er gert 
á sviði ritunar. 

Umfjöllun um ritun felur í sér áherslu á sömu þætti á báðum skólastigum. Á 

grunnskólastigi eru talin upp heldur fleiri atriði, svo sem stafsetning og 

greinarmerkjasetning, og þar er minnst á ritunarferli sem ekki er gert á 

framhaldsskólastigi. Þar er hins vegar talað um þýðingar, vefsíðugerð og 

vefráðstefnur en ekki minnst á slíkt á grunnskólastigi. 
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d) Málfræði 

Grunnskóli  
Nemendur eiga að rækta með sér 
áhuga á móðurmálinu og öðlast trú á 
eigin málkunnáttu. Þeir eiga að hafa 
góðan orðaforða, geta beitt málfræði-
hugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess, skilja málfræði-
upplýsingar í handbókum og orða-
söfnum, þekkja orðmyndun, orð-
einingar og orðflokka, orðtök, máls-
hætti og föst orðasambönd, mis-
munandi málsnið, helstu framburðar-
mállýskur og þróun þeirra, hafa kynnst 
staðbundnum og aldurstengdum til-
brigðum í orðaforða og málnotkun, 
gera sér grein fyrir sköpunarmætti 
tungumálsins, svo sem við nýyrðasmíð, 
í orðaleikjum og skáldskap, hafa áttað 
sig á skyldleika íslensku við önnur mál 
og að tungumál breytast sífellt. 

Framhaldsskóli  
Nemendur eiga að verða góðir málnot-
endur og öðlast trú á eigin málhæfni í 
ræðu og riti. Þeir eiga að geta stafsett 
rétt og nýtt til þess hjálpargögn og 
hugbúnað sem ætlaður er til texta-
greiningar. Þeir eiga að skilja uppbygg-
ingu móðurmálsins og þekkja málfræði-
leg hugtök af ýmsu tagi, læra að meta 
góða málnotkun, gera sér grein fyrir 
mismunandi málsniði og muni á talmáli 
og ritmáli, íslenskum mállýskum og ís-
lenskum málhljóðum. Þeir eiga að vera 
viðræðuhæfir um mál og málfar, stíl, 
málnotkun, málvöndun, málbreytingar, 
málsögu, texta og mállýskur. Þeir eiga 
að öðlast innsýn í hugmyndir um 
tungutækni, sýn yfir málkerfið og 
sérkenni íslensks nútímamáls. Þá eiga 
þeir að hafa á valdi sínu og þjálfast í að 
nota fjölbreyttan orðaforða. 

Í umfjöllun um málfræði er á báðum skólastigum bent á mikilvægi móður-

málsins fyrir einstaklinginn sjálfan og hvaða þætti móðurmálsins beri að 

rækta. Á framhaldsskólastigi er gert ráð fyrir töluverðri dýpkun og að fjallað 

sé um atriði sem ekki eru tilgreind á grunnskólastig, svo sem málsögu, 

málkerfið, hljóðfræði og setningafræði. 

Þegar þetta yfirlit er skoðað nánar má sjá að inntak námsgreinarinnar 

íslensku er mjög svipað á báðum skólastigum en gert er ráð fyrir dýpkun og 

auknum skilningi nemenda á framhaldsskólastigi. Í stuttu máli má segja að það 

sem einkum aðgreini stigin hér er að á grunnskólastigi er fjallað um ritunarferli, 

starfsetningu og greinarmerkjasetningu, að nemendur fáist við skapandi efni, 

svo sem söng og leiklist, að þeir eiga að geta beitt hraðlestrartækni, lesið 

erlendar bókmenntir og lært ljóð. Ekki er minnst á þessa þætti á 

framhaldsskólastigi. Þar er hins vegar talað um að nemendur eigi að ná góðu 

valdi á töluðu máli og samræðulist, að þeir eigi að njóta bókmenntanna og læra 

að semja bókmenntatexta, fást við þýðingar, vefsíðugerð og vefráðstefnur og 

læra um málsögu, málkerfið, hljóðfræði og setningafræði. 

Unglingastig grunnskóla er þrjú skólaár; 8., 9. og 10. bekkur. Í nám-

skránni er fjallað um íslenskukennslu í þessum þremur árgöngum sem eina 

heild og ekki tekið fram hvaða viðfangsefni skuli fást við á hverju aldursstigi. 
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Tekið er fram að tengsl markmiða innan námsþátta og viðfangsefna séu 

mikilvæg, jafnvægi þeirra og stígandi í náminu. Ekki er talað um vægi hvers 

námsþáttar eða að vægi þeirra eigi að vera jafnt en gert er ráð fyrir að slíkt 

sé útfært í skólanámskrá hvers skóla.  

Í áfangalýsingum framhaldsskóla er fjallað ítarlega um hvern áfanga frá 

upphafi framhaldsskólans til loka hans og tiltekið nákvæmlega hvert við-

fangsefnið eigi að vera í hverjum þeirra. Þátturinn bókmenntir og lestur er 

greinilega umfangsmesti námsþátturinn og töluverð áhersla er lögð á bók-

menntaarfinn og lestur texta sem endurspegla einkenni tiltekinna bók-

menntatímabila. Gert er ráð fyrir að ritun sé viðfangsefni í öllum áföngum, ekki 

síst heimildaritun, án þess þó að hún sé kennd sérstaklega nema í einum 

byrjunaráfanga. Sérstök áhersla er lögð á framsögn, hlustun og talað mál í 

byrjunaráfanga en einnig er gert ráð fyrir að námsþáttur sé samþættur öllum 

öðrum áföngum líkt og ritunarþátturinn. Málfræði er kennd í fyrstu tveimur 

áföngum. Að einhverju leyti er um að ræða upprifjun á málfræði sem kennd er í 

grunnskóla að viðbættri setningafræði, hljóðfræði og málsögu.  

5.3.1 Vægi námsþátta í íslensku á skólastigunum tveimur 

Í aðalnámskrá er hvergi fjallað um vægi námsþátta í íslensku eða að gert sé 

ráð fyrir að einn námsþáttur hafi meira vægi en annar. Hins vegar er víða 

lögð áhersla á tengsl námsþáttanna. Í þeim 143 kennslustundum sem ég 

fylgdist með á skólastigunum tveimur hafði þátturinn bókmenntir og lestur 

áberandi meira vægi en aðrir. Á grunnskólastigi var hann á dagskrá í 

rúmlega 40% kennslustunda og á framhaldsskólastigi var hlutfallið 70%. Á 

grunnskólastigi var málfræði á dagskrá í um það bil 25% kennslustundanna 

og ritun kom næst á eftir í um 13% kennslustundanna. Á framhaldsskólastigi 

voru ritun og málfræði á dagskrá í álíka mörgum kennslustundum eða í um 

15% kennslustundanna í hvorum námsþætti.46  

Á mynd 2 sést bæði mismunandi vægi námsþátta og samanburður á 

skólastigunum tveimur. Á unglingastigi grunnskóla fengu námsþættirnir 

fjórir svipað vægi í öllum þremur árgöngunum, þ.e. í 8., 9. og 10. bekk. Það 

átti ekki við í framhaldsskólunum. Þar var áberandi að málfræði var 

eingöngu kennd í tveimur áföngum á fyrsta og öðru námsári og var ekki á 

dagskrá í öðrum áföngum. Ritun var kennd í afmörkuðum áföngum þótt hún 

væri hins vegar viðfangsefni að einhverju leyti í öllum áföngum í tengslum 

við hefðbundin ritgerðarskrif. Í framhaldsskólunum varð bókmenntakennsla 

                                                           
46

 Þessar tölur byggja á vettvangsnótum úr 143 kennslustundum þar sem skráð var megin-
viðfangsefni nemenda hverju sinni. Mælingin er ekki nákvæm en gefur engu að síður 
vísbendingu um hvaða námsþáttur virðist hafa mest vægi í kennslustundum.  



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

100 

svo til einráða eftir því sem leið á skólagönguna. Námsþátturinn framsögn 

var aðeins á dagskrá í tveimur kennslustundum á hvoru skólastigi og ekki 

mátti greina neina áherslu á hann í skólanámskrám. Í þessum tveimur 

kennslustundum kom einn og einn nemandi upp að púlti og flutti stutt 

erindi um undirbúið og afmarkað efni. Lítil sem engin áhersla var lögð á 

kennslu í framsögn eða framkomu við ræðupúlt og nemendur fengu ekki 

endurgjöf að loknum flutningi.  

Mynd 2 – Námsþættir í íslensku hafa mismunandi vægi.  

Á grunnskólastigi var algengt að einn námsþáttur væri á dagskrá í hverri 

40 mínútna kennslustund en í um það bil 16% kennslustundanna fengust 

nemendur við mismunandi viðfangsefni þótt námsefnið væri það sama. Það 

átti einkum við þegar nemendur unnu í námsefninu Skerpu47 en í því er gert 

ráð fyrir að nemendur hafi eitthvert val um hvað þeir fást við hverju sinni. 

Þeir leysa t.d. málfræðiverkefni, lesa texta og vinna verkefni í tengslum við 

hann eða fást við ritun. Hins vegar er gert ráð fyrir að á tilsettum tíma hafi 

allir nemendur lokið við sömu verkefnin í námsefninu. 

5.3.2  Viðhorf grunnskólakennara til námsþátta  

Í viðtölum við kennara á unglingastigi um einstaka námsþætti snerist umræðan 

fyrst og fremst um lestur. Kennarar voru á einu máli um mikilvægi þess að lesa, 

sögðu að lestur yki orðaforða nemenda og að þeir kynntust lífinu í gegnum 
                                                           
47

 Í viðauka 7 er að finna yfirlit yfir námsefni í íslensku. 
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bóklestur. Hins vegar töldu kennarar að það gengi illa að fá nemendur til þess 

að lesa og njóta bókmenntanna. Til að bregðast við því sögðust þeir grípa ýmis 

tækifæri og nefndu sem dæmi að þeir fylgdust með útgáfu nýrra bóka fyrir 

unglinga og vektu athygli nemenda á þeim. Þeir sögðust einnig setja bækur sem 

þeir teldu líklegt að myndu höfða til nemenda á kjörbókarlista. Þeir gerðu ráð 

fyrir að nemendur læsu að jafnaði eina bók á hverri önn. Einn kennari tók fram 

að það gæti engan veginn staðist að halda því fram að einhverjir 

grunnskólanemendur hafi aldrei lesið heila bók því í kennsluáætlun hvers 

áfanga væri gert ráð fyrir að lesnar væru margar bækur. Það mætti þó vel vera 

að einhverjir hefðu aldrei lesið bók sjálfviljugir.  

Margir kennarar sögðust lesa fyrir nemendur, ekki síst Íslendinga-

sögurnar. Nemendur kynnu vel að meta þá aðferð enda væru fæstir sem 

kæmust í gegnum texta Íslendingasagna hjálparlaust. Samhliða lestrinum 

sögðust kennarar benda nemendum á atriði sem vert væri að gefa gaum og 

útskýra flókin orð og orðasambönd. Þeir ætluðust til að nemendur fylgdu 

textanum í bókinni samhliða upplestrinum en það gengi misvel að fá 

nemendur til að leggja sig fram við slíkt, sumir væru jafnvel bókarlausir og 

kennarar vildu ógjarnan venja nemendur á að fá alltaf lánaðar bækur þegar 

gert væri ráð fyrir að þeir kæmu með kennslubækur í tíma. Korkusaga eftir 

Vilborgu Davíðsdóttur var á bókalista tveggja grunnskólanna, í 8. bekk í 

öðrum og 9. bekk í hinum. Kennarar fullyrtu að sú bók höfðaði sérstaklega 

vel til nemenda og að þeir kæmust klakklaust í gegnum hana sjálfir. Það 

gengi mjög vel að vinna með hana, nemendur gerðu hugtakakort og ynnu 

verkefni í vinnubók sem kennarar hefðu útbúið með bókinni.  

5.3.3 Viðhorf framhaldsskólakennara til námsþátta í íslensku  

Í viðtölum við framhaldsskólakennara snerist umræðan mikið um lestur líkt 

og á unglingastigi. Margir töldu lestur og lesskilning vera mikilvægasta 

námsþáttinn en kennarar lýstu jafnframt yfir áhyggjum sínum vegna þess að 

þeim fannst áberandi hve margir nemendur stæðu þar illa að vígi. „Það 

kemur sá dagur að maður verður að veita sérkennslu í íslensku í fram-

haldsskólum út af lestri, við verðum að taka læsiskennslu áfram, það styttist 

í það. Það er ljótt að segja þetta … en læsið er svo lélegt,“ sagði einn 

kennarinn í því sambandi. Annar kennari sagði að breytt hafi verið um 

áherslu í skólanum hjá sér og að í stað þess að leggja mikla áherslu á 

málfræði í fyrsta áfanganum væri nú lögð meiri áhersla á lestur:  

Við … höfum breytt áherslum á fyrsta ári síðustu árin, það var miklu 
meira fræðilegra, það var miklu meiri upprifjun á málfræði og 
stafsetningu og þessu öllu. Okkur fannst meira gagn í að því … að fara 
meira skipulegar í bara að lesa texta því þeir eru svo margir illa 
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staddir, lítið um lestrarskilning … reyna að kenna þeim að vinna 
svolítið markvisst með texta og skrifa líka svolítið markvisst, taka 
efnisgreinar, uppbyggingu ritgerða, kenna þeim atriði í heimildavinnu 
og svo líka bara að láta þau skrifa meira frjálst, tjá sig meira munnlega 
og sérstaklega skriflega.  

Ritun er sá námsþáttur sem samtvinnast öðrum þáttum í mörgum áföngum. 

Það á þó einkum við um heimildaritun og algengt er að ætlast sé til að 

nemendur skrifi eina heimildaritgerð á önn. Málfræðikennsla í fram-

haldsskóla er ekki umfangsmikil og að einhverju leyti upprifjun á því sem 

nemendur hafa lært í grunnskóla. Einn kennari sagði um málfræði-

kennsluna: „Þá er rifjað upp einkenni orðflokka og aðeins helstu atriði í 

stafsetningu og setningarhlutagreiningu.“ Málsaga er á dagskrá samkvæmt 

aðalnámskrá á öðru eða þriðja námsmisseri og viðfangsefnið hefur ekki 

verið kennt í grunnskóla. Í einum skólanna höfðu kennarar tekið þá 

ákvörðun að leggja litla sem enga áherslu á málsögu þrátt fyrir tilmæli í 

aðalnámskrá en leggja þess í stað meiri áherslu á meðferð ritaðs máls.  

Nokkrir kennarar nefndu tjáningu sem mikilvægan þátt og þá einkum að 

mikilvægt væri fyrir nemendur að geta myndað sér skoðun og geta gert 

grein fyrir henni á skýran hátt. Einn kennari tók fram að þetta væri einmitt 

það sem hann legði áherslu á í kennslunni. Þrátt fyrir þau orð var ekki að sjá 

að það væri raunin. Það kom ekki fram í viðtölum við nemendur, með því að 

skoða kennsluáætlanir eða með því að fylgjast með í kennslustundum.  

5.3.4 Viðhorf grunnskólanemenda til námsþátta í íslensku  

 „Hún er góð bókmennt en hún er hryllilega leiðinleg.“ 

Í viðtölunum fjórum við nemendur á unglingastigi grunnskóla var ekki 

beinlínis hægt að greina samhljóma skoðun á námsgreininni íslensku og 

sumir skiptu jafnvel um skoðun í viðtalinu. Nemendur nefndu að helstu 

viðfangsefni fælust í læra að tala rétt, skilja orðin og skilja það sem þeir 

læsu. Þeir sögðust hafa séð kennsluáætlun en virtust ekki vita hvað kæmi 

fram á henni. Helst að þeir vissu hvenær umfangsmikil próf væru á dagskrá. 

Þeim fannst ekkert tiltökumál þótt kennarar veldu viðfangsefni fyrir þá og 

gerðu ekki athugasemd við að val þeirra sjálfra fælist svo til eingöngu í að 

ákveða hvaða kjörbók þeir læsu eða hvernig þeir skipulegðu einhvern þátt 

þeirrar ritunar sem þeir fengust við. Einn nemandi nefndi að of mikið væri 

um endurtekningar. „Mér finnst við oft vera að læra bara það sama, aftur 

og aftur,“ sagði hann og aðrir nemendur í viðtalinu tóku undir það.  

Algengt var að nemendur segðust vera nokkuð vissir um að málfræði 

væri helsta viðfangsefnið en þegar nánar var spurt kom í ljós að viðfangs-
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efnin voru fjölbreytt og nemendur nefndu bókmenntir og ritun, framsögn 

og leikræna tjáningu, að unnið væri með dagblöð og kjörbækur og stundum 

horft á myndir. Þótt margir nemendur teldu að málfræðin væri mikil-

vægasta viðfangsefnið í íslensku naut hún mismikilla vinsælda og hugmyndir 

um tilgang hennar lá ekki á lausu. Sumum fannst málfræðin „fín eins og hún 

er“ en aðrir gátu hugsað sér „lífið án setningafræði“. Einn nemandi sagði: 

„Þegar við erum að lesa þá myndum við bara aldrei segja, jaaaá, þetta er 

forsetning!“ Nokkrir nemendur tóku hins vegar fram að þeir teldu 

mikilvægast að læra málfræði, málnotkun, rétt málfar en einnig ritun. 

 Nemendur virtust vera áhugasamir um að skrifa og tóku fram að 

skemmtilegast væri að skrifa um efni sem tengist þeim á einhvern hátt, ekki 

„bara hvað finnst þér um stjórnmálaráðherra?“. Þeir vildu líka fá meiri 

kennslu í ritun. Einn nemandi sagði að krakkarnir kynnu engar reglur:  

Það sem ég er að segja, við erum ekki að læra neitt í ritun, við erum 
að skrifa og það er verið að leiðrétta villur hjá okkur, en það er aldrei 
svona, ókei, þegar þið skrifið hérna þá á spássían að vera hérna, inn-
gangur, flæði, þetta er allt sem við þurfum bara að læra sjálf með því 
að skrifa. Mér finnst að það megi hafa alveg nokkrar kennslustundir, 
slideshow, segja „svona á ritunin á að vera, svona verður þetta í fram-
haldsskóla, ef þið gerið þetta ekki fáið þið bara núll“. Til dæmis áttum 
við að gera svona tvö ritgerðarverkefni handskrifað og svo bara þegar 
ég skilaði mínu fyrsta þá var sagt við mig‚ það vantar spássíuna hjá 
þér, og ég vissi ekkert að það þurfti að vera spássía. Ég gerði spássíu 
hinum megin og þá bara‚ það á að vera spássía líka hinum megin á 
blaðinu, þannig að ég þurfti að skrifa aftur, 400–500 orð sem maður 
verður að skrifa fjórum sinnum af því maður kann engar reglur. 

Ýmis viðfangsefni tengd framsögn, áhorfi og hlustun voru nefnd í við-

tölunum. Bæði einföld tímaverkefni, glærukynningar og umfangsmikil leik-

verk sem nemendur skipulögðu og fluttu. Nemendur efuðust ekki um gildi 

slíkra viðfangsefna en mörgum fannst þau erfið: „Mér finnst erfitt að koma 

fram fyrir framan aðra. Ég hef samt verið í tónlistarskóla mjög lengi og mér 

finnst það samt mjög erfitt,“ sagði einn nemandinn. Verkefni af þessu tagi 

voru hins vegar á óskalista nemenda þegar þeir voru spurðir hvað þeir gætu 

helst hugsað sér að fást við mættu þeir ráða. Þeir vildu gjarnan sinna 

verkefnum í hópum og „ekki alltaf að vera að vinna í bókum heldur fá að 

tala meira og gera fleiri leiki og eitthvað svona.“ 

Bókmenntir og lestur komu oft til tals. Bækur á leslista skólanna þóttu þó 

ekki mjög áhugaverðar og nefndu nemendur bæði Íslendingasögur og verk 

eftir Halldór Laxness í því sambandi. Orðalag í þeim bókum var „flókið og 

voða gamaldags“. Og um bókina Önnu frá Stóruborg sagði einn nemandi: 
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„Hún er góð bókmennt en hún er hryllilega leiðinleg.“ Kjörbækur voru 

vinsælli og bækur sem ætlaðar eru unglingum. „Eitthvað sem kemur í okkar 

lífi,“ sagði einn nemandi. Öðrum fannst skemmtilegast í íslensku að skrifa 

skýrslur um kjörbækur en hann tók skýrt fram að hann ætti ekki við að það 

væri skemmtilegt að skrifa kjörbókarritgerð. Nokkrir nemendur töluðu um 

að þeir vildu gjarnan fá meiri „kennslu í ljóðum því ljóð gilda svo mikið á 

lokaprófinu“. „Ég er ekki að tala um að ég þurfi þess af því ég kann ekkert í 

ljóðum,“ sagði einn nemandi og bætti við: „Mér finnst bara fáránlegt að 

einblína bara á málfræði af því íslenska er svo miklu meira en það, en bara 

málfræði og ritun. Það eru líka ljóð, ógeðslega stór þáttur af móðurmálinu 

okkar er ljóð og við kannski vitum ekkert um það og svo förum við í próf 

einhvern tímann í framhaldsskóla og kunnum ekkert.“ 

Nemendur sögðust ekki vita mikið um hvað tæki við í íslensku í 

framhaldsskóla en þeir gerðu ekki endilega ráð fyrir að það væri mikill 

munur á viðfangsefnum á þessum tveimur skólastigum. Algengt var að 

nemendum fyndist skipta máli að hafa góðan grunn í íslensku að loknum 

grunnskóla og mátti greina áhyggjur þeirra af stöðunni. Einn nemandi sagði:  

Ég held að maður eigi eftir að sjá eftir þegar maður kemur í fram-
haldsskóla að hafa ekki lært meira um persónugervingar og líkingar 
og innri tíma og þannig. Maður hefur ekki neitt lært þetta, ekki lært 
að nota þetta. Mér finnst þetta svo mikið alltaf málfræði. Málfræði er 
miklu meira en bara setningafræði, mér finnst málfræði bara vera 
fræði málsins. 

Annar nemandi lagði eftirfarandi til:  

Það ætti að kenna okkur glærukynningu og þannig, þannig að þetta 
verði ekki of stórt stökk. Mér finnst að kennarar ættu að kynna sér 
betur hvernig þetta er í framhaldsskólanum og undirbúa okkur meira 
en gert er. Það er ekki kennt nógu vel að glósa, þegar við erum að 
hlusta á glærukynningu erum við bara að hlusta en það er ekki kennt 
okkur að gera eitthvað, þetta fer bara út um eitt eyrað. Í framhalds-
skóla er ætlast til að við kunnum þetta. Við þurfum að læra að stytta 
og gera útdrátt.  

Þótt nemendur á unglingastigi grunnskóla hefðu ekki skýra sýn á megin-

markmið íslenskunámsins og kennsluhættir væru þeim ekki ofarlega í huga 

var greinilegt að þeim fannst skipta máli að námið hefði hagnýtt gildi og að 

þeir stæðu vel að vígi þegar þeir hæfu nám í framhaldsskóla. Þeir vildu ná 

góðum tökum á öllum þáttum íslensku en fannst eins og eitthvað skorti á í 

kennslunni og að sumt yrði útundan.  



Villa! Notaðu flipann Heim til að nota Heading 1 í textanum sem þú vilt að birtist hér. 

105 

5.3.5  Viðhorf framhaldsskólanemenda til námsþátta í íslensku 

„Mestu skiptir að læra um málnotkun.“ 

Í viðtölunum fjórum við nemendur í framhaldsskóla kom fram að þeir töldu 

að námsgreinin íslenska væri mikilvæg og viðhorf þeirra var jákvætt þótt 

þeir segðu að ýmislegt í kennslunni mætti vera öðruvísi en það var. Einn 

nemandi tók þó sérstaklega fram að hann teldi sig hafa fengið tækifæri að 

læra allt sem hægt væri að læra í íslensku.  

Mikilvægustu þættirnir að mati nemenda voru málfræði og stafsetning 

Flestir voru þeirrar skoðunar að fara þyrfti betur í saumana á öðrum 

þáttum, ekki síst þeim sem hefðu mikið notagildi. Í því samhengi nefndu 

nemendur að geta talað skýrt og skilmerkilega, skrifað vandaðan texta og 

hafa góðan orðaforða. „Mestu skiptir að læra um málnotkun,“ sagði einn 

nemandi og aðrir tóku undir það, sögðust gjarnan vilja læra meiri málfræði, 

læra hagnýta málfræði. Nemendur nefndu að þeir vildu gjarnan að í boði 

væri valáfangi í málfræði eða málnotkun. Ekki vegna þess að málfræði væri 

svo skemmtileg heldur vegna þess að þeir telja hana mikilvæga og að í 

framhaldsskóla sé svo lítil kennsla í þeim námsþætti. Mestur tíminn fari í 

bókmenntalestur. „Í grunnskóla er mikil áhersla lögð á málfræði en svo í 

framhaldsskólanum er eiginlega ekkert fjallað um hana en þá fyrst skilur 

maður kannski hvað hún skiptir miklu máli,“ sagði einn nemandinn. „Ég væri 

alveg til í að fara á námskeið í hvernig á að nota íslensku við alls konar 

aðstæður. Kennsla í betri málnotkun. Mér finnst samt ekki að það eigi að 

vera skylduáfangi,“ sagði annar. 

Margir nemendur nefndu að þeir vildu fá meiri kennslu og þjálfun í að 

tala fyrir framan hóp. Þeir sögðust fá góða þjálfun í hlustun í kennslu-

stundum og vísuðu þar í kennsluaðferðir þar sem kennarar tala allan tímann 

sjálfir. Og þótt þeir flyttu sjálfir eina og eina glærukynningu á skólagöngunni 

væri það ekki nóg: „Maður er með fyrirlestur en manni er ekkert kennt 

hvernig maður á að tala,“ sagði einn nemandi og aðrir tóku undir. Annar 

nefndi að það væri ekki nóg að flytja fyrirlestur sem lesinn væri upp af blaði, 

það þyrfti líka að kenna nemendum að tala blaðlaust: „Mér finnst það 

mætti kenna betur hvernig á að tala fyrir hóp og halda ræðu og svona. Ég 

meina, ef við ættum að halda blaðlaust einhvern tímann, það myndi setja 

allt úr skorðum.“ Annar nemandi taldi ástæðu til að hafa sérstakan áfanga í 

þessum námsþætti: „Mér finnst þetta ætti að vera heill áfangi, það er mjög 

mikilvægt að geta talað fyrir framan hóp, það nýtist eitthvað svo mikið. Ég 

held að það sé alveg ómetanlegt að læra að lesa fyrir hóp, ég meina, það er 

eiginlega bara í öllu, eiginlega.“ Einn nemandi rifjaði upp áhugavert verkefni 

sem hann vann í sambandi við goðafræði, leikrit sem nemendur sömdu og 
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fluttu. „Manni fannst þetta fyrst soldið asnalegt eitthvað, að sýna leikrit fyrir 

framan bekkinn, en maður man samt söguna sem maður bjó til leikritið úr.“  

Margir nemendur töldu ástæðu til að leggja meiri áherslu á ritunar-

kennslu. Að mati þeirra var ritunin sem þeir fengust við einhæf. Aðeins einu 

sinni hefðu þeir skrifað sögu, það var í ÍSL 103. „Ekki að það hafi verið neitt 

skemmtilegt en hins vegar væri gott að fá meiri kennslu í hvernig á að skrifa 

góðan texta, meiri kennslu í stafsetningu og hjálp við að öðlast meiri 

orðaforða,“ sagði nemandi. Annar nemandi sagði að það þyrfti að vera 

sérstakur áfangi í ritun: „Það ætti í raun að vera áfangi sem snýst aðallega 

um það að koma efni frá sér.“ Annar nemandi nefndi að það væri svo margt 

hægt að læra innan íslenskunnar en í framhaldsskóla snerist þetta mest 

bara um bókmenntir: „Ef maður skoðar bara í háskólanum hvað er hægt að 

fara ef þú ert í íslensku eða eitthvað þá er hægt að fara í ritlist og alls konar. 

Það er ekkert í boði á framhaldsskólastigi eða neitt svoleiðis.“ Einn nemandi 

sagði að sér þætti mun meira „notagildi í að læra ritun en bragfræði“ en 

samt sem áður var að hans mati eiginlega engin kennsla í ritun en mikil 

áhersla lögð á bragfræðikennslu. 

Nemendur sögðust læra mikið um hverjir voru helstu höfundar á 19. og 

20. öld, bakgrunn íslenskra bókmennta, ljóðgreiningu og bragfræði en 

notagildið töldu þeir vera lítið. Bragfræði ætti að mati sumra þeirra að vera 

valfag, líkt og barnabókmenntir. Nemendur vildu hins vegar lesa meira af 

samtímaverkum, töldu allt of mikla áherslu vera lagða á að lesa bók-

menntatexta fyrri alda, of mikið af „fornum sögum“, eins og þeir kölluðu 

efnið. Sumir töluðu um að þetta væri efni sem enginn skildi en aðrir sögðu 

að söguþráðurinn væri „alveg áhugaverður“ en að „það væri öðruvísi ef þær 

væru skrifaðar á skiljanlegu máli, efnið er allt í lagi en svo er bara ætt-

jarðarsagan á 25 blaðsíðum, já, bara ættin rakin, Ísak sonur Guðmundar 

Péturssonar.“ Einn nemandi sagði að sér fyndist „íslenska í framhaldsskóla 

einkennast bara af Íslendingasögum og öllum þessum Gunnlaugssögum og 

allt þetta Sturlunga“.  

Eitt af því sem nemendur kvörtuðu undan var að lesa alltaf bækur eftir 

sömu höfundana því það „eru fleiri áhugaverðir höfundar en Arnaldur 

Indriðason“. Einn nefndi í því sambandi að hann væri búinn að lesa þrjár bækur 

eftir Arnald í skólanum, sagðist hafa lesið hann bæði í grunn- og fram-

haldsskóla. Aðrir nemendur tóku undir þetta og sögðu að spennusögur væru 

fínar en það væri ekki nógu gaman að lesa alltaf sams konar bókmenntir. Og 

svo væri líka allt í lagi að lesa eina bók eftir Halldór Laxness því „maður getur 

sagt barnabörnunum sínum frá Halldóri Laxness, já, og maður fær líka ákveðna 

sýn inn í eldri tíma“. Hins vegar fannst sumum nemendum að það væri of mikið 
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gert með Halldór Laxness, jafnvel væru verk eftir hann á leslista margra áfanga í 

skólanum. Einn nemandi nefndi að sér fyndist að ástarsögur mættu vera á 

námsefnislistanum, strákar gætu alveg lesið þannig bókmenntir úr því að 

stelpur væru látnar lesa allar þessar strákabækur. Að vísu væri Piltur og stúlka á 

listanum en hún væri gömul. Kjörbókarlestur var víða á dagskrá en nemendum 

fannst vinnan með þær einhæf: „Það er yfirleitt bara ein ritgerð, „það er 

eiginlega ekkert meira unnið úr því,“ sagði nemandi en tók ekki fram hvernig 

hann vildi að unnið væri með efnið. 

Nemendur höfðu ekki mörg orð um íslenskukennsluna í grunnskóla og fá 

viðfangsefni koma upp í huga þeirra þegar þeir voru beðnir að rifja upp. Þeir 

nefndu helst málfræði og stafsetningu: „Það eina sem situr eftir hjá mér er 

bara málfræðireglur og stafsetning og Blákápa og Rauðkápa. Og líka að læra 

ljóðin.“ Sumir nefndu Íslendingasögur og fornsögur. Nemendur töluðu 

jafnframt um að í framhaldsskóla gerðu þeir mun meira af því að skrifa 

ritgerðir og lesa. Enginn nemandi nefndi að þeir lærðu sömu atriði í grunn- 

og framhaldsskóla en fram kom að þeir töldu viðfangsefnið á framhalds-

skólastigi hvorki auðveldara né erfiðara en í grunnskóla. Það væri hins vegar 

áhugaverðara og umfangsmeira. 

5.3.6 Samantekt um námsþætti í íslensku 

Námsþættir í íslensku eru þeir sömu í námskrám á grunn- og fram-

haldsskólastigi. Á framhaldsskólastigi afmarkast hver áfangi einkum af einum 

tilteknum námsþætti en á grunnskólastigi er meiri fjölbreytni í fengist við marga 

námsþætti á hverri námsönn. Kennarar á báðum skólastigum telja lestur 

mikilvægasta námsþáttinn en þeir hafa jafnframt þungar áhyggjur af hæfni 

nemenda í lestri. Grunnskólakennarar virðast frekar en framhaldsskólakennarar 

leita leiða til að bæta úr þessu, til dæmis með því að huga að viðfangsefnum 

sem höfða til nemenda, með fjölbreytni, með því að skipuleggja fastan 

lestrartíma á stundatöflu og með því að lesa texta fyrir nemendur. Framhalds-

skólakennarar telja að námskráin seti sér ákveðnar skorður og að þeir séu 

bundnir af því að fara yfir viðfangsefni sem tilgreind eru í henni.  

Nemendur á báðum skólastigum hafa aðra skoðun en kennarar á hvaða 

námþættir eru mikilvægir. Þeir nefna í því sambandi framsögn, tjáningu, ritun 

og málnotkun en minnast ekki á lestur og vandamál tengd lélegum lesskilningi.  

5.4 Skólastofan: Aðbúnaður, skipulag og umhverfi  

„Að öðru jöfnu er betur kennt, betur numið, betur unnið í snoturri, vistlegri, heimilislegri 
kennslustofu, heldur en í tómlegri stofu, fegurðarsnauðri og óvistlegri.“ 

(Aðalsteinn Sigmundsson, 1942, bls. 67)  
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Í aðalnámskrá segir að nemendur eigi rétt á hvetjandi námsumhverfi í við-

eigandi húsnæði sem taki mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 23). Orðin skólastofa eða kennslustofa 

koma þó ekki fyrir í aðalnámskránum, hvorki almennum hluta né greina-

bundna hlutanum, og hvergi er minnst á umhverfi skólastofunnar eða hvað 

sé talið felast í námshvetjandi umhverfi. Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla, 

sem á að vera komin til framkvæmda haustið 2015, er tekið fram að 

nemendur eigi rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um 

námsumhverfi sem eigi að vera örvandi og hvetjandi, að skólinn eigi að vera 

„griðastaður barna þar sem þau finna til öryggis, fá tækifæri til að þroska og 

nýta hæfileika sína og njóta bernsku sinnar“ (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið 2011b, bls. 42).  

Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla er vikið að umhverfi á einum 

stað í tengslum við umfjöllun um skólasöfn. Þar segir: „Nemendur þurfa að 

hafa aðgang að fjölbreyttu lestrarefni og öðrum gögnum á skólasafni. Þar 

fer fram mikilvæg þjálfun í upplýsingaleit og notkun gagnasafna“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 7). Ekki virðist gert ráð fyrir því að 

upplýsingaleit og notkun gagnasafna fari fram í sjálfum skólastofunum. Ekki 

er minnst á þennan þátt í aðalnámskrám framhaldsskóla.  

Í námslýsingum eða skólanámskrám framhaldsskólanna er ekki vikið að 

umhverfi í skólastofum en það er gert í námskrám tveggja skóla á grunn-

skólastigi. Í annarri er tekið fram að áhersla skuli lögð á aðlaðandi námsum-

hverfi og í hinni er sagt að skólinn skapi hverjum nemanda námsumhverfi 

við hæfi. Einnig er minnt á mikilvægi þess að hafa fjölbreytt lesefni, bækur, 

tímarit og tölvur í hverri stofu. Hins vegar var ekki að sjá að farið væri 

sérstaklega eftir þeim tilmælum í kennslustofunum í viðkomandi skólum. 

5.4.1 Lýsing á kennslustofum  

Í grunnskólunum fjórum var hefðbundin uppröðun borða í þremur skólum 

af fjórum og borðum raðað út frá vegg í mislangar raðir. Í fjórða skólanum 

hafði verið brugðið út af vananum og borðum raðað hverju við hlið annars 

upp við veggi skólastofunnar þannig að nemendur sneru baki í miðrýmið 

þegar þeir sátu við borðin. Þar hafði hver nemandi eigið borð til ráðstöfunar 

í öllum bóklegum námsgreinum. Í miðrýminu voru hringlaga borð ætluð 

fyrir hópvinnu eða paravinnu. Í framhaldsskólunum var uppröðun borða 

með hefðbundnum hætti, borð sneru fram að kennaraborði sem stóð 

fremst í stofunni. Ýmist var kennaraborðið fremst fyrir miðju eða til hliðar 

nær vegg. Teikningar af dæmigerðri uppröðun borða í framhaldsskóla má 

sjá á mynd 3. 
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Mynd 3 – Dæmi um uppröðun borða í framhaldsskóla.  

Oft virtist það vera lögun stofunnar sem réð því hve mörgum borðum var raðað 

saman, ekki síst þegar reynt var að koma sem flestum borðum fyrir í stofunni. Í 

einstaka skólastofum var borðum raðað líkt og í prófi og þau stóðu stök á 

gólfinu. Að sögn kennara var það gert til að skapa meiri vinnufrið. 

Borð nemenda á báðum skólastigum voru af svipaðri gerð, ferköntuð 

með plastplötu. Í örfáum skólastofum voru borð hönnuð þannig að hægt 

var að breyta hæð þeirra með lítilli fyrirhöfn en sá möguleiki virtist ekki vera 

notaður og öll borðin voru í sömu hæð. Stólarnir voru yfirleitt úr járni með 

tausessu og í tveimur grunnskólum var hægt að stilla hæð þeirra og einnig 

snúa þeim. Skjávarpi var nær undantekningarlaust í skólastofunum og al-

gengast að borðtölva eða tölvuskjár stæði á kennaraborðinu. Frá því var 

einstaka undantekning. Í framhaldsskólunum var algengt að nemendur 

sætu í yfirhöfnum inni í skólastofum en í grunnskólunum heyrði það til 

undantekninga.  

Eftirfarandi lýsingar af dæmigerðri skólastofu á hvoru skólastigi eru 

unnar upp úr vettvangsnótum. Þær draga fram helstu einkenni skólastofa á 

hvoru skólastigi.  

a) Dæmigerð skólastofa á unglingastigi grunnskóla 

Stofan er frekar rúmgóð með yrjóttum gólfdúk. Veggirnir í ljósum lit, í loftinu 

hvítar plötur sem er ætlað að dempa hávaða. Skjávarpi hangir í lofti. Borðum er 

raðað þremur og þremur saman. Þau snúa fram að kennaraborði sem er fremst 

í stofunni upp við glugga. Dyrnar fram á gang eru á vegg sem snýr móti 

gluggunum. Bekkjarsett af kennslubókum eru í stöflum í hillum aftarlega í 

stofunni, nokkur tímarit og bækur af bókasafni, um tíu íslenskar orðabækur og 

orðaspil í kössum. Á veggnum hanga þrjú gul veggspjöld tengd íslenskukennslu, 
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gefin út af Námsgagnastofnun, einnig veggspjald með mósaíkmynd af Jónasi 

Hallgrímssyni. Á stórri töflu aftast í stofunni eru margvísleg verk eftir nem-

endur. Sum tengjast greinilega Gísla sögu. Þarna eru líka frumsamin ljóð nem-

enda, handskrifuð á marglit blöð. Á veggspjaldi við hlið kennaratöflunnar eru 

skráð nöfn nemenda og bækur sem þeir hafa lesið á önninni. Við hlið hverrar 

bókar eru stjörnur sem sýna mat nemenda á bókinni. Á kennaraborði fremst í 

stofunni er blóm í blómapotti og kerti í litlu glasi. Þar eru líka blaðastaflar og 

nokkrar bækur tengdar faginu. Skólastofan er læst í frímínútum og hádegishléi. 

b) Dæmigerð skólastofa í framhaldsskóla  

Stofan er frekar rúmgóð með yrjóttum gólfdúk. Veggirnir eru hvítir. Hvít tafla 

fremst í stofunni og fyrir ofan hana upprúllað tjald sem draga má niður og nota 

með skjávarpa. Tölva er á kennaraborði tengd við skjávarpa sem hangir í lofti. 

Hljómflutningstæki eða hátalarar tengdir við tölvu. Í horni má sjá gamlan mynd-

varpa sem virðist ekki mikið notaður. Ræðupúlt, veggklukka, eftirprentun í 

ramma, ljóð í ramma, Íslandskort, hálftómar bókahillur, tilkynning eða almenn-

ar upplýsingar á korktöflu við dyrnar, gluggatjöld sem draga má niður. Engir 

persónulegir munir. Björt stofa og hátt til lofts, auðvelt að hleypa fersku lofti 

inn. Dyrnar fram á gang lokaðar og læst inn í stofuna í frímínútum. Kennara-

borðið er í minna lagi og ekki mikið rúm fyrir námsgögn eða persónulega muni. 

Fáar handbækur sýnilegar. Lokaður skápur aftast í stofunni. Stofan er ekki nýtt 

sem íslenskustofa sérstaklega og bæði kennarar og nemendur fara á milli stofa. 

Fátt í stofunni tengist faginu og persónulegur bragur er enginn. 

Frávik frá dæmigerðri stofu voru fá. Helst má nefna að í einstaka skóla-

stofum var ekki að finna nema hluta af þeim búnaði sem talinn er upp í 

lýsingunum tveimur eða skólastofan var of lítil fyrir nemendahópinn þannig 

að þrengsli voru áberandi.  

Í einum grunnskólanna höfðu tvær kennslustofur verið sameinaðar í eina 

með því að opna fellihurð milli þeirra. Gangur fyrir framan stofurnar var 

einnig nýttur sem kennslurými. Þessi skólastofa hafði yfir sér annan blæ en 

allar aðrar stofur sem ég skoðaði og augljóst var að lögð var áhersla á 

sjálfstæða vinnu nemenda, samvinnu og umræður. Einhvers konar óreiða 

kom hins vegar í veg fyrir að umhverfið yrði aðlaðandi. Ekkert listrænt efni 

var sýnilegt, engar skáldsögur í hillum eða tímarit og blómið eina í 

kennslurýminu virkaði einmanalegt. 

c) Dæmi um frávik frá dæmigerðri skólastofu 

Kennslurýmið er stórt því fellihurð milli skólastofa er opin og gangurinn fyrir 

framan stofurnar er nýttur sem hluti af kennslurýminu. Skilrúm og skúffu-
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einingar eru notuð til að mynda afmörkuð rými. Borðum og skrifborðsstólum á 

snúningsfæti er raðað upp við veggi og hefur hver nemandi sitt borð. Í miðrými 

eru hringborð sem henta til samvinnu. Á sumum borðum eru stólar á hvolfi sem 

ekki hafa verið teknir niður eftir að gólfið var skúrað síðast. Tveir stórir sófar 

skapa heimilislegt andrúmsloft. Eitt stakt blóm í potti, marglit veggspjöld af 

ýmsum gerðum, sum eftir nemendur en önnur frá Námsgagnastofnun. 

Kennaratyggjóið heldur sumum spjöldunum illa og þeim er raðað heldur 

óskipulega. Í bókahillum eru staflar af kennslubókum sem bíða síns tíma.  

5.4.2  „Uppröðun sem hefur verið síðan í iðnbyltingunni“  

Í viðtölum við kennara og nemendur kom skólastofan og aðbúnaður í henni 

aldrei til tals að fyrra bragði. Þegar ég spurði kennara hvað þeim fyndist um 

umhverfið í skólastofunum var uppröðun borða nánast það eina sem þeir 

nefndu. Einn framhaldsskólakennari sagði í því sambandi: 

 Já, við náttúrulega erum með uppröðunina sem hefur verið síðan í 
iðnbyltingunni þar sem allir sitja í eina átt og kennarinn situr hinum 
megin … ef ég hefði mína eigin kennslustofu þá myndi ég ekki hafa 
það svoleiðis. 

Í sama streng tóku margir aðrir kennarar á báðum skólastigum. Þeir sögðu 

að erfitt væri að færa borð og breyta uppröðun því þeir hefðu ekki eigin 

stofu til umráða. Ef þeir breyttu uppröðun kvörtuðu aðrir kennarar. Enginn 

kennari minnist hins vegar á að gott væri að hafa tímarit, handbækur, 

skáldsögur, tölvur, prentara, myndavél eða skanna í stofunum. Þeir töluðu 

ekki um áhuga sinn á að gera skólastofurnar persónulegri eða aðlaðandi. 

Sumir sáu jafnvel kost við það að hafa stofurnar tómar því þá þyrfti ekki að 

læsa þeim í frímínútum: „Nemendum líður betur að geta farið inn hvenær 

sem er. Látið frá sér töskurnar, þurfa ekki að hímast frammi á gangi.“ Einn 

framhaldsskólakennari sagði að það gæti verið gaman að láta nemendur 

gera eigin veggspjöld til að hengja upp í skólastofunni en hann hafði aldrei 

hrundið þeirri hugmynd í framkvæmd.  

Í viðtölum við nemendur kom aldrei fram að þeir teldu ástæðu til að hafa 

skólastofurnar á annan hátt en þær voru. Þeir hvorki hrósuðu aðbúnaði né 

kvörtuðu undan honum, ekki einu sinni þótt stofurnar virtust varla rúma 

allan nemendafjöldann. Það var ekki fyrr en ég nefndi aðra kosti að þeir sáu 

fyrir sér aðra möguleika og þá rifjuðu þeir upp umhverfi sem þeir könnuðust 

við frá því að þeir voru yngri: „Þegar við vorum í gamla skólanum þá var 

alltaf kósí einhvern veginn að koma inn í skólastofuna. Það var svona … heit-

ari litir … hérna er mest bara svona blátt og grátt … mætti alveg bæta við 

einhverju svona öðruvísi.“ 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

112 

5.4.3 Samantekt um skólastofur 

Hvorki í aðalnámskrám né skólanámskrám er að finna umfjöllun um æski-

legan aðbúnað eða umhverfi í skólastofum og hvergi er vikið að því hvað 

eigi að einkenna skólastofu þar sem íslenskukennsla fer fram. Að því leyti 

má segja að umhverfi skólastofunnar verði hluti af dulu námskránni og að 

skilaboðin séu að námsumhverfið sé ekki svo mikilvægt. Segja má að það sé 

ákveðin samsömun í þessu áhersluleysi í stefnumótunargögnum og viðhorfi 

kennara og nemenda. Enginn skóli skar sig úr að þessu leyti, hvorki þegar 

litið var inn í kennslustofurnar eða í viðtölum. Í sjö af átta skólum var 

borðum raðað á hefðbundinn hátt og algengt var að lítil sem engin athygli 

væri vakin á því að í skólastofunni færi fram móðurmálskennsla. Það var 

ekki heldur gert á göngum fyrir framan skólastofurnar ef frá er talin ein 

kennslustofa á grunnskólastigi. Ræðupúlt var almennt ekki hluti af 

hefðbundnum búnaði í skólastofu en í flestum stofum var kennaratölva og 

skjávarpi. Hvergi hafði verið gerð tilraun til að víkja út af vananum ef frá er 

talin uppröðun borða í einum grunnskólanna.  

Á hvorugu skólastiginu virtist vera lögð sérstök áhersla á að skapa 

hvetjandi námsumhverfi og nemendur höfðu ekkert með skipulag í 

skólastofum að gera. Aðeins mátti greina viðleitni til slíkrar áherslu í einum 

af átta skólunum og var sá skóli á grunnskólastigi. Helsti munurinn á 

skólastigunum virtist liggja í því að á grunnskólastigi hafði hver kennari 

yfirleitt sérstaka stofu til umráða og nemendur fóru frekar úr einni stofu í 

aðra eftir kennslugreinum. Fleiri muni var að finna í skólastofum í 

grunnskólunum en í framhaldsskólunum, þar mátti oftar sjá blóm í potti, 

verk eftir nemendur, fleiri bækur og tímarit, spil og persónulega muni. Þar 

voru hengdar upp fleiri tilkynningar og ábendingar til nemenda, 

leiðbeiningar um verklag og upplýsingar um námsmat. Á framhaldsskólastigi 

var íslenska sjaldnast kennd í sérstakri fagstofu. Nemendur sátu jafnvel í 

íslenskutímum í fagstofu raungreina eða annarra tungumála. Annar munur 

á skólastigunum tveimur lá í því að í skólastofum í framhaldsskólanum var 

fleiri borðum raðað saman í raðir en það virðist gert til að koma fleiri 

borðum fyrir í hverri skólastofu. Það gæti bent til þess að í framhaldsskólum 

frekar en í grunnskólum sé skortur á húsrými fyrir nemendur. 

5.5 Námsgögn í íslenskukennslu; notkun þeirra og viðhorf 

„Kennslu skal miða að því, að glæða námfýsi nemenda og koma þeim til að starfa á eigin 
hönd, og skal um námsefni jafnan höfð hliðsjón af því, hvað ætla má að komi nemöndum að 
gagni í lífinu.“  

(Aðalsteinn Eiríksson, 1934, bls. 57) 
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Í lögum um námsgögn (2007) segir að markmið laganna sé að tryggja 

framboð og fjölbreytileika námsgagna í samræmi við þarfir nemenda og 

skóla. Í lögunum kemur fram að námsefni skuli vera í samræmi við 

meginmarkmið náms og kennslu aðalnámskrár. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2006) er fjallað ítarlega um námsgögn sem notuð eru í grunnskólum. Þar 

kemur fram að hugtakið námsgögn eigi við um prentað efni, svo sem náms-

bækur, handbækur og leiðbeiningarrit af ýmsu tagi, ljósmyndir, kvikmyndir, 

myndbönd, veggspjöld, hljómbönd og hljómdiska, tölvuforrit, efni á netinu, 

margmiðlunarefni og efni til verklegrar kennslu. Tekið er fram að námsgögn 

gegni því hlutverki að vera leið að markmiðum aðalnámskrár og skóla og að 

þau verði að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni 

þeirra skýrt og skipulega fram sett og taka mið af því sem ætla má að 

nemendur hafi áður tileinkað sér. Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og 

vönduð, auka þekkingu nemenda, dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og 

umheiminum, þjálfa þá í margvíslegum vinnubrögðum og stuðla að því að 

þeir móti sér heilbrigð og holl lífsviðhorf. Ekki er að finna umfjöllun um 

námsgögn í námskrám framhaldsskólans en ætla má að sami skilningur sé 

lagður í námsefni fyrir það skólastig.  

Á báðum skólastigum, á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla, voru 

námsgögn í íslenskukennslu fyrst og fremst námsbækur af ýmsum gerðum. 

Tölvur og upplýsingatækni voru einnig notuð þótt í litlum mæli væri.  

5.5.1 Námsefni í kennsluáætlunum 

Bæði á unglingastigi grunnskólanna og í framhaldsskólunum voru náms-

bækur einu gögnin sem nefnd voru í kennsluáætlunum og ekki annað að sjá 

en að nemendur læsu allir sama námsefnið. Í grunnskólunum völdu 

skólarnir einn bókaflokk sem grunnefni, annaðhvort Mályrkju eða Skerpu.48 

Sem ítarefni eða viðbótarefni voru einkum notaðar verkefnabækurnar 

Finnur I, II eða III og Smáorð, Fallorð og Sagnorð. Ein eða tvær Íslendinga-

sögur voru á bókalistunum og örfáir aðrir bókartitlar eins og Englar 

alheimsins, Gauragangur og Korkusaga. Auk bóka á listanum var ætlast til 

að nemendur veldu sér kjörbækur og þar lá fjölbreytnin eða valið. Á listum 

skólanna var ekki að sjá nýútgefið efni frá Námsgagnastofnun.  

Í framhaldsskólunum var listinn yfir námsbækur lengri og fjölbreyttari en 

í grunnskólunum. Sumar voru samdar sérstaklega með hliðsjón af áfanga-

lýsingu í aðalnámskrá. Yfirleitt voru nokkuð margar bækur á kennsluáætlun, 

bæði grunnbækur og bókmenntaverk. Einnig var algengt að á bókalista 

                                                           
48

 Sjá yfirlit námsefnis í viðauka 7. 
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væru ljósrituð hefti sem nemendur áttu að kaupa í bóksölu skólans eða á 

skrifstofu. Heftin innihéldu til dæmis samantekt eða verkefni í málfræði, 

málnotkun, greinarmerkjasetningu eða bókmenntatexta. Í framhaldsskól-

anum völdu nemendur sér kjörbækur samkvæmt fyrirmælum kennara eða 

af lista sem tekinn var saman fyrir hvern áfanga.  

Á báðum skólastigum var spurningum úr námsefninu eða verkefna-

blöðum dreift á ljósrituðum blöðum í kennslustundum. Einnig virtust sömu 

bækur vera á bókalistum skólanna ár eftir ár.  

5.5.2 Tölvur og upplýsingatækni í íslenskukennslu 

Í aðalnámskrá 1999 var áhersla á upplýsingatækni í íslenskukennslu áber-

andi á báðum skólastigum og þar má finna mörg háleit markmið. Dregið 

hefur úr þessari áherslu í nýrri námskrá á grunnskólastigi enda er almennt 

litið á tölvur til ritvinnslu sem sjálfsagt hjálpargagn í námi. Þrátt fyrir það 

voru tölvur ekki hluti af hefðbundnum útbúnaði í íslenskukennslu, hvorki á 

grunn- né framhaldsskólastigi. Ef tölvur voru notaðar í kennslustund kom 

kennari með fartölvuvagn inn í skólastofuna. Enginn nemandi í grunnskóla 

kom með eigin fartölvu í tíma. Í framhaldsskólum var allur gangur á, í einum 

framhaldsskólanna heyrði það til dæmis til undantekninga að sjá nemendur 

með eigin fartölvur en í öðrum var allt að þriðjungur nemenda með 

fartölvur. Þráðlaus nettenging var í þremur af fjórum framhaldsskólanna en 

aðeins í einum grunnskólanna.  

Prentarar voru hvergi í skólastofum en skjávarpar voru í öllum skóla-

stofum í framhaldsskólunum og í þremur af fjórum grunnskólum. Stundum 

var tekinn frá tími í sérstakri tölvustofu og þá unnu nemendur að við-

fangsefni sem tengdist ritvinnslu. Það átti við á báðum skólastigum. 

Kennsluforrit, samskiptaforrit eða vefefni var ekki notað í neinni kennslu-

stund. Kennsluvefurinn Stoðkennarinn var notaður í tveimur grunnskólum í 

heimavinnu, einkum til að þjálfa stafsetningu eða málfræði. Í einum fram-

haldsskólanna var nemendum vísað á gagnvirk verkefni í málfræði og 

stafsetningu sem heimavinnu. Einnig var hefð fyrir því í tveimur fram-

haldsskólanna að skila verkefnum rafrænt í möppu á innra neti skólans. 

Hólfið lokaðist á tilteknum tíma og ekki var hægt að skila eftir lokun.  

Í öllum skólunum á báðum skólastigum var ætlast til þess að nemendur 

notuðu tölvur og ritvinnslu utan skólastofunnar. Nemendur höfðu þá val um 

að skrifa heima hjá sér, á bókasafni skólanna eða í tölvuveri þar sem því 

varð komið við. Netið gerði nemendum auðvelt um vik að afla heimilda en 

margir kennarar höfðu áhyggjur af ritstuldi sem þeir töldu vera vaxandi 
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vandamál. Hægt er að setja upp forrit í tölvur til að fylgjast með ritstuldi en 

hvorki kennarar né nemendur nefndu að slíkt væri gert.  

Nokkuð algengt var að kennarar á unglingastigi lentu í vandræðum með 

að kveikja á skjávarpa í kennslustundum og margir virtust óöruggir um 

notkun þeirra. Í nokkrum kennslustundum fengu þeir nemendur til að 

aðstoða sig við tölvumálin, leituðu eftir hjálp út fyrir skólastofuna eða hættu 

við að nota skjávarpann. Enginn kennari, hvorki á unglingastigi né fram-

haldsskólastigi, tók fram að ástæða væri til að nota upplýsingatækni á 

fjölbreyttari hátt, nota tölvur eða tækni í kennslu. Nemendur á grunnskóla-

stigi gátu hugsað sér að tölvur væru umfangsmeira námsgagn: „Það eru 

eiginlega einu skiptin sem við förum í tölvur ef við erum að skrifa ritgerð 

eða eitthvað svoleiðis. Þá fáum við einhvern einn til tvo tölvutíma sem við 

fáum til að skrifa ritgerðina hérna í skólanum.“ 

5.5.3 Námsefnisnotkun á unglingastigi grunnskóla 

Notkun námsbóka var áberandi í kennslustundum og nemendur höfðu þær 

nær undantekningarlaust með sér. Þeir flettu upp í þeim, leituðu að svörum 

við spurningum eða unnu verkefni í þeim. Stundum notuðu þeir orðabækur 

eða aðrar handbækur sem geymdar eru í skólastofum til þess að leysa 

verkefni í bókunum. Í nokkrum kennslustundum lásu nemendur í hljóði í 

kjörbókum. Þegar unnið var með bókmenntatexta kom fyrir að kennari 

bæði einn og einn nemanda að lesa brot úr textanum og einstaka sinnum 

las kennarinn upphátt fyrir alla og nemendur sátu og hlustuðu. Algengt var 

að kennarinn útskýrði efnið sem var lesið upphátt eða varpaði fram 

spurningum til nemenda. Þá sköpuðust jafnvel líflegar umræður um efnið 

og nemendur höfðu ýmislegt til málanna að leggja.  

Kennarar notuðu stundum tilbúnar glærur sem gefnar eru út af bóka-

forlögum til að útskýra atriði í bókmenntum eða málfræði. Einn og einn 

kennari ætlaðist til að nemendur skrifuðu í stílabækur það sem stóð á 

glærum en það var ekki algengt. Einstaka sinnum notuðu kennarar hliðar-

efni sem líklega er bent á í námsefninu, til dæmis notuðu tveir kennarar úr 

mismunandi skólum sömu ræðu sem finna má á netinu í tengslum við 

verkefni í námsbók. Nemendur unnu stundum hópverkefni og þá sóttu þeir 

sér bækur á bókasafnið eða kennari kom með bókastafla sem hann hafði 

valið og nemendur notuðu í kennslustundinni.  

Kennarar notuðu töflu í skólastofunni til að útskýra ýmis atriði í 

bókmenntum, málfræði eða stafsetningu. Algengt var að þeir notuðu hugar-

kort í tengslum við bókmenntalestur og nokkrum sinnum komu nemendur 

upp að töflu og tóku þátt í gerð hugarkortanna. 
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Efni af geisladiskum var notað einstaka sinnum í tengslum við ljóðalestur 

og tók þá flutningurinn tvær til þrjár mínútur. Aldrei var hlustað á efni úr 

fjölmiðlum eða vefmiðlum eða vísað í það í tengslum við viðfangsefni. Í 

öllum skólastofunum héngu útgefin veggspjöld með leiðbeiningum í 

málfræði eða stafsetningu.  

5.5.4 Viðhorf grunnskólakennara til námsefnis í íslensku 

Kennarar í grunnskólunum voru ánægðir með það úrval námsefnis í íslensku 

sem gefið er út fyrir unglingastig. Þeir töldu að nóg væri til af námsefni, 

„miklu meira en nóg,“ sagði einn. Þeir tóku fram að hægt væri að finna alls 

konar viðbótarefni á netinu og að á bókasafninu mætti nálgast nóg af efni til 

nýta í kennslu. Kennarar virtust ekki gera mikið að því að búa til námsefni en 

þeir löguðu gjarnan útgefið efni að mismunandi þörfum nemenda með því 

að ljósrita upp úr bókum eða einfalda fyrirmæli í verkefnabókum. 

Val á kennsluefni virtist ráðast af því sem til var í skólunum frekar en að 

keypt væri nýtt efni enda gætti aðhalds í kaupum á námsbókum, að sögn 

margra kennara. Einn kennari tók fram að hann skoðaði markmið í aðal-

námskránni þegar hann veldi námsefni en valið réðist hins vegar af því hvað 

sér fyndist gaman að kenna, með ákveðnum takmörkunum þó. Annar 

kennari sagði að eftir að fyrirkomulag samræmdra prófa breyttist hafi val á 

námsefni breyst: „Nú erum við svona aðeins rólegri í þessu og frjálsari.“ 

Þrátt fyrir þau orð var ekki að sjá að bókalistar skólanna hafi breyst mikið 

síðustu ár. Sömu skáldsögur virtust lesnar ár eftir ár og sömu verkefna-

bækur í málfræði notaðar, jafnvel bækur sem hafa verið gefnar út síðast-

liðin tuttugu og fimm ár, til dæmis Smáorð, Fallorð og Sagnorð. 

Kennarar sögðu að algengt væri að nemendur kæmu sér hjá því að lesa 

einhvern texta að ráði og ýmiss konar verkefni, krossgátur og eyðufyllingar 

væru vinsælli en skáldsögur eða smásögur. Þeir tóku fram að nemendur 

kvörtuðu aldrei undan þannig verkefnum líkt og þeir gerðu ef ætlast væri til 

að þeir læsu texta. Margir kennarar nefndu kosti þess að nota námsefnið 

Skerpu. Í því væri tekið á öllum þáttum íslenskunnar og að ekki þyrfti að 

hafa áhyggjur af því að einhverjir þættir yrðu útundan. Nemendur gætu líka 

sjálfir skipulagt hverja viku út frá kennsluáætluninni í námsefninu og þyrftu 

ekki allir að gera það sama í hverjum tíma: 

Þau geta svolítið áætlað á sig hvað þau ætla að leggja af mörkum þessa 

og þessa viku, í hinu efninu er svolítið verið að segja þeim hvað þau eiga að 

gera tíma fyrir tíma, hvað þau eiga að gera í tímanum og heima, það er 

kannski meira venjan, en í þessu býður meira upp á það að þau geta planað 

sitt nám svolítið sjálf og eins líka í hverri lotu fyrir sig. Því er skipt í átta lotur, 
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þá í hverri lotu er verið að taka á öllum þáttum, málfræði, stafsetningu og 

ritun en áður fyrr var verið að vinna með fleiri en eina bók til að ná yfir alla 

þessa þætti. 

Einn kennari hafði á orði að þetta efni væri að vísu svolítið matreitt ofan 

í nemendur en að sér fyndist það að sumu leyti kostur og að það einfaldaði 

undirbúning sinn fyrir kennsluna. Þess vegna veldi hann Skerpuefnið frekar 

en eitthvað annað. 

5.5.5 Viðhorf grunnskólanemenda til námsefnis í íslensku 

„Við höfum aldrei prófað annað, skilurðu?“ 

Nemendur á unglingastigi grunnskóla höfðu hvorki ákveðnar skoðanir á 

námsgögnum né deildu þeir sömu skoðun. Ljóst er að þeir hafa lítið sem ekkert 

val og lesa það sem þeim er sett fyrir, ef þeir þá á annað borð lesa. Orð eins 

nemanda endurspegla vel jákvætt viðhorf nemenda til námsefnis: „En ef maður 

spáir í það þá er maður eiginlega bara dálítið þakklátur fyrir að hafa þessar 

kennslubækur í staðinn fyrir að þurfa bara að sitja þarna og hlusta ... og skrifa 

bara.“ En annar bætti við: „Það væri líka svolítið gaman ef það væri meira 

svona tölvukennsla heldur en bara endalaust í einhverjum bókum“. 

Kjörbækur velja nemendur af því að þeim er sagt að gera það en ekki af 

áhuga á skáldsögum. Þeir gagnrýndu ekki námsbækurnar en efni þeirra 

höfðaði greinilega misjafnlega til þeirra, ekki síst bókmenntaefnið. Sumir 

voru hrifnir af Íslendingasögum þótt þeir segðust ekki lesa þær heldur 

aðallega hlusta á um hvað þær fjalla. Sumum fannst Djöflaeyjan skemmti-

leg: „Það var svona ástarsaga, svona krúttleg ástarsaga ... en hún, hérna, 

skeði ekkert í röð,“ sagði einn nemandi.  

Sumir nemendur tóku fram að handbækur eins og Málfinnur og 

Skriffinnur kæmu sér vel í náminu og verkefnabækurnar þóttu ágætar til 

síns brúks „en þær eru kannski ekki neitt að kveikja áhugann, sko. Maður 

lærir miklu meira af því að hlusta bara á kennarann. Maður lærir meira af 

því að skrifa líka það sem kennarinn segir,“ sagði einn nemandinn. Annar 

nemandi taldi að verkefnabækur væru ágætis námsbækur og að þær kæmu 

að gagni í málfræðináminu: „Þær hjálpa alveg helling til í málfræði og 

svoleiðis, en þú veist, við höfum aldrei prófað annað skilurðu ...“ Þessi 

nemandi hefur margt til síns máls. Það er ekki auðvelt fyrir nemendur að 

átta sig á kostum og göllum verkefnabóka í málfræði þegar þeir hafa ekki 

reynslu af því að læra málfræði á annan hátt en með því að hlusta á 

útskýringar kennara og vinna í verkefnabókum. Það sama á að sjálfsögðu við 

um annað námsefni 
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5.5.6 Notkun námsefnis í framhaldsskóla 

Viðfangsefni kennslustunda í íslensku var í föstum skorðum í öllum framhalds-

skólunum fjórum. Tiltekið námsefni var lagt til grundvallar við umfjöllun eða 

yfirferð en námsbækurnar sjálfar voru ekki mjög sýnilegar og algengt var að 

nemendur væru bókarlausir. Kennarar gerðu nánast aldrei athugasemd við 

slíkt. Þeir gerðu heldur ekki athugasemd þótt nemendur virtust vera 

óundirbúnir jafnvel þótt kennslustundin væri skipulögð með það í huga að 

nemendur hefðu undirbúið sig. Í nokkrum kennslustundum fengu nemendur 

tækifæri til að lesa námsefnið og ef þeir voru bókarlausir gat skapast vandamál. 

Það var til dæmis leyst með því að fara fram og fá lánaða bók á bókasafni eða 

hjá skólafélaga sem var í annarri kennslustund. Stundum sátu nemendur 

aðgerðalausir því þeir höfðu ekki námsefni. Mörg dæmi mátti sjá þar sem 

nemendur höfðu fengið lánaðar glósur eða úrlausnir hjá öðrum nemendum. Í 

kennslustundum gerðu nemendur töluvert af því að skrifa upp eftir öðrum og 

sumir voru með notaðar verkefnabækur með lausnum.  

Nokkuð algengt var að kennarar dreifðu ljósrituðum blöðum með 

spurningum og létu nemendur vinna saman hluta kennslustundarinnar í 

litlum hópum við að svara þeim. Svörin var þá að finna í textanum sem 

nemendur áttu að hafa lesið heima. Þegar nemendur fengu svona verkefni í 

hendurnar unnu þeir ágætlega og voru virkir þótt þeir gerðu kannski ekki 

allir það sem ætlast var til vegna þess að þeir voru ólesnir. Stundum notuðu 

nemendur tímann til að lesa í námsefninu svo þeir gætu svarað spurningum 

á verkefnablaði en aðrir skrifuðu upp eftir sessunaut sínum. 

Í fjórum kennslustundum notaði kennari geisladisk með tónlist sem 

tengdist námsefninu. Í eftirfarandi vettvangslýsingu má sjá dæmi um slíkt. 

Af vettvangi í framhaldsskóla:  

Nú tekur kennari upp geisladisk. Segist ætla að leyfa nemendum að hlusta: „Þið 
eigið að segja mér hvaða tilfinningu þið fáið,“ segir hann. Nemandi spyr kennar-
ann hvort hann eigi diskinn sjálfur og kennarinn segist hafa keypt diskinn til að 
nota í kennslunni. Úr tækinu heyrist dimm karlmannsrödd … í fjarlægð fjöllin … 
heyrirðu ei þig hjartað kalla á … Kennarinn spyr nemendur hver þetta sé sem 
syngur en það veit enginn. Kennarinn reynir að fá nemendur til að giska en það 
gerir enginn. Nú varpar kennarinn texta á tjald með skjávarpa og spilar næsta lag. 
Hljómurinn er góður. Kennarinn biður nemendur að fylgjast með textanum og 
hækkar í tækinu. Flestir nemendur sýna þessu áhuga. Um það bil fimm nemendur 
eru niðursokknir í fartölvunum sínum og fylgjast ekki með.  

Tónlistarflutningur tók nokkrar mínútur í hvert skipti. Ekki var unnið neitt 

meira með flutninginn og hann virtist einkum gegna því hlutverki að brjóta 

upp eða lífga upp á kennslustundina.  
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Útvarp var aldrei notað í kennslustundum eða upptökur úr útvarpi eða 

sjónvarpi. Aldrei var hlustað á upplestur á bókmenntaefni. Í einni kennslu-

stund notaði kennari landakort til að tengja við bókmenntaefni og sýndi 

nemendum þá á kortinu hvar á landinu atburðir sögunnar hefðu átt sér 

stað. Í einni kennslustund horfðu nemendur á kvikmynd í tengslum við 

lestur skáldsögu. Kvikmyndin var það löng að ekki náðist að horfa á hana til 

enda og var gert ráð fyrir að horfa seinni hluta hennar síðar í kennslu-

vikunni. Kennarar sóttu aldrei efni á netið til að nota eða sýna í kennslu-

stundum þrátt fyrir að hafa nettengdan skjávarpa. Þeir notuðu hins vegar 

skjávarpann stundum til að sýna nemendum glærur, til dæmis samantekt 

um skáld eða leiðbeiningar um ritun eða framsögn. Nemendur notuðu skjá-

varpa til að sýna efni á glærum þegar þeir kynntu skáld eða ljóð. Nemendur 

notuðu fartölvur til að vinna verkefni þar sem þeir svöruðu spurningum úr 

bókmenntum eða skrifuðu heimildaritgerðir.  

5.5.7 Viðhorf framhaldsskólakennara til námsefnis 

„Eina vandamálið í sambandi við námsefnið er að fá nemendur til að lesa það.“ 

Kennarar á framhaldsskólastigi töldu sig hafa aðgang að því námsefni sem 

þeir þurfa og einn sagði að af nógu væri að taka. Að hans mati var eina 

vandamálið í sambandi við námsefnið að fá nemendur til að lesa það. „Þeim 

finnst þetta allt leiðinlegt, það er það sem þau segja,“ sagði hann. Margir 

kennarar höfðu orð á því að nemendur þyrftu aðstoð við að komast í 

gegnum námsefnistexta, að þeir kæmust ekki hjálparlaust í gegnum textana 

í bókunum og að það væri vaxandi vandamál. Því var, að þeirra mati, 

mikilvægt að námsefni væri sett fram á aðgengilegan hátt og að bækur 

innihéldu ekki þurran fróðleik heldur væri útskýrt með dæmum og ein-

földun. Einn kennari sagðist gera töluvert að því að draga saman aðalatriði 

úr námsefninu, ljósrita og gefa nemendum. Annar kennari sagði að það 

skipti sig ekki máli hvaða námsbækur nemendur notuðu. Efnið sem 

nemendur ættu að læra væri aðgengilegt í mörgum bókum eða á netinu og 

að það skipti sig engu máli hvar nemendur næðu sér í það. Aðalatriðið að 

hans mati er hvernig efnið er notað, hvernig unnið er með það í kennslunni.  

Einn kennari tók fram að það væri algengt að nota sömu kennslubækur 

ár eftir ár: „Já, námsefnið. Það er nú einhvern veginn þannig að það er 

ákveðið námsefni alltaf í hverjum áfanga og oftast sama námsefnið alltaf frá 

ári til árs,“ sagði hann. Margir framhaldsskólakennarar sögðust útbúa 

námsefni sjálfir eða sníða tilbúið námsefni að nemendahópnum. Skoðun 

margra framhaldsskólakennara endurspeglast í orðum eins þeirra:  
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Það er einhvern veginn þannig að maður hefur þörf fyrir að búa til 
sjálfur líka, ekki bara að hafa það þannig að allt sé tilbúið. Ekki bara 
að fá allt tilbúið og nota það þannig eins og maður sé bara að gera allt 
eins og einhver annar hefur ákveðið að maður eigi að gera það. 
Maður vill líka sjálfur stjórna ferðinni, og ákveða og velja. Það er hægt 
að gera svo margt, miklu meira en kannski er sagt í bókunum.  

Sumir kennarar sögðust útbúa verkefni eða fyrirmæli í tengslum við hóp-

verkefni, til dæmis í bókmenntum. Þeir deildu gjarnan þessum verkefnum 

með öðrum kennurum skólans.  

Algengt var að kennarar töluðu um að námsbækur væru dýrar og þeir 

sögðust hafa það í huga þegar bókalisti er tekinn saman. „Val á bókum 

ræðst af því hvort þær eru til í kilju eða ekki,“ sagði einn kennarinn. Ódýrar 

bækur verða því frekar fyrir valinu en dýrar. Einn kennari sagði að það væri 

óheppilegt fyrir íslenska framhaldsskólanemendur að ríkið skuli ekki niður-

greiða námsbækur þeirra líkt og víða í nágrannalöndum okkar.  

5.5.8 Viðhorf framhaldsskólanema til námsefnis 

„Þá þarftu ekki einu sinni að lesa bókina.“ 

Framhaldsskólanemendur höfðu skoðun á námsefni í íslensku og hún var 

yfirleitt neikvæð. Aðeins örfár bækur hlutu náð fyrir augum þeirra. Snorra-

Edda var meðal þeirra og nokkrir nemendur sögðu að hún væri skemmti-

legasta bók sem þeir hefðu lesið. Þeim fannst líka ágætt að fá heimagerð 

hefti sem kennarar hafa tekið saman og sögðu að það væri vegna þess að 

slíkt efni væri yfirleitt stutt og aðgengilegt. Einn nemandi sagði að verkefna-

hefti í málfræði og málnotkun væri það skemmtilegasta sem hann hefði 

fengið: „Mér fannst það alveg rosalega skemmtilegt rit,“ sagði hann.  

Námsefni sem ekki höfðaði til nemenda var bókmenntaefni af ýmsum 

toga, allt frá Íslendingasögum til nútíma sakamálasagna. Margir tóku fram 

að Íslendingasögurnar væru á svo erfiðu máli að þeir gætu ekki lesið þær: 

„Mér finnst það vera erfitt að reyna að læra ... ef það er skrifað á svona geð-

veikt skrítnu ... þúst ... íslensku,“ sagði einn nemandi og vísaði til lestrar 

Íslendingasagna. Annar sagði að það hlyti að vera hægt að finna annars 

konar bókmenntaefni úr samtímanum en sakamálasögur og taldi að þær 

yrðu of oft fyrir valinu sem viðfangsefni í íslensku. 

Nokkrir nemendur tóku fram að það væri alveg óþarfi að kaupa 

kennslubækurnar á bókalistunum því þær væru í raun og veru ekki notaðar 

svo mikið í kennslunni. Sumar væru auk þess svo erfiðar að þeir sögðust 

ekki sjá fram á að geta lesið þær og að einfaldara væri að lesa bara glósur 

eða glærur sem hægt væri að nálgast á netinu: „Við erum aldrei að fara að 
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lesa þessa raunsæisbók. Aldrei. Hún er bara heima, ég tek hana varla með 

mér í skólann,“ sagði einn nemandinn. Annar sagðist hafa gefist upp á að 

lesa málsögubókina: „Málsaga, ég bara gafst upp á að lesa hana og fór bara 

að lesa glósur.“ Undir þetta tóku aðrir nemendur og bentu á að það væri 

alveg hægt að komst hjá því að lesa bók með því að glósa bara einstök orð 

og þá „ertu enga stund að þessu, og þarft ekki einu sinni að lesa bókina,“ 

sagði einn. Í einum hópnum töluðu nemendur um að kennslubókin væri svo 

mikið torf og að það dygði þeim bara að hafa góðar glósur, meira að segja 

kennarinn hefði sagt það við þau.  

5.5.9 Samantekt um námsefni og notkun þess 

Í rannsóknarniðurstöðum kemur fram að kennararnir á báðum skólastigum 

voru ánægðir með úrval námsefnis í íslensku og þeir töldu sig hafa aðgang 

að fjölbreyttu og góðu námsefni. Val þeirra á námsefni virtist hins vegar 

ráðast að miklu leyti af hagkvæmnisjónarmiðum og sömu bækur eru 

gjarnan notaðar ár frá ári til þess að komast hjá óþarfa kostnaði, annað-

hvort fyrir skólann sem heild, líkt og á grunnskólastiginu, eða fyrir nem-

endur á framhaldsskólastiginu. Það átti ekki síst við um bókmenntaefni. 

Nýjar bækur virtust rata seint inn í kennsluna á grunnskólastigi miðað við 

upplýsingar á námsefnislistum. 

Kennarar á báðum skólastigum höfðu miklar áhyggjur af lestrarmálum. Þeir 

sögðu að nemendur læsu lítið sem ekkert, að þeir kæmu sér undan að lesa. 

Sumir sögðust bregðast við með því að draga saman aðalatriði texta og sýna á 

glærum eða nota kennslustundir til að segja nemendum frá efni bókanna eða 

jafnvel lesa það upphátt. Þetta viðhorf var sérstaklega áberandi á 

framhaldsskólastigi og kemur ekki á óvart þar sem viðhorf margra framhalds-

skólanemenda var heldur neikvætt gagnvart íslenskunámsefni. Þetta bendir 

ekki endilega til þess að námsefnið sjálft sé ekki nógu gott; sumir nemendur líta 

einfaldlega neikvæðum augum á íslenskukennslu. Á grunnskólastigi eru flestir 

nemendur með hlutlausara viðhorf til fagsins. 

Á síðustu árum hafa tölvur orðið hversdagslegri þáttur í skólastarfi án 

þess þó að tölvubúnaður skólanna hafi breyst mikið. Helsta breytingin í 

skólastofunni sjálfri er að nú hefur skjávarpi leyst af hólmi myndvarpa í 

flestum skólastofum og þar er oftast ein tölva fyrir kennarann. Skólarnir eru 

ekki með sérstaka stefnu í tölvumálum. Tölvur eru aðallega notaðar í ritun á 

báðum skólastigum en nokkrir skólar á grunnskólastigi nota sérstök forrit til 

að þjálfa stafsetningu og málfræði. 

Námsefni í íslensku einskorðaðist fyrst og fremst við námsbækur. Ekki var 

annað að sjá en gert væri ráð fyrir nemendur læsu allir sama námsefni og 
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yfirferð efnisins væri eins fyrir alla. Ekki kom fram að nemendur hefðu eitthvert 

val. Kennarar á grunnskólastigi töldu að enginn skortur væri á námsefni í 

íslensku og að auðvelt væri að útvega sér ítarefni ef áhugi væri á slíku. Á 

hvorugu skólastiginu var notað námsefni á tölvutæku formi og tölvur voru lítið 

notaðar í kennslunni. Nokkrir nemendur á framhaldsskólastigi tóku fram að þeir 

vildu gjarnan að tölvur skipuðu hærri sess en þær gerðu. Þegar tölvur voru 

notaðar var það eingöngu við ritvinnslu. Þráðlaus nettenging var ekki í öllum 

skólunum. Mun algengara var að sjá nemendur á grunnskólastigi vinna af kappi 

í námsefninu í kennslustundum en nemendur á framhaldsskólastigi. Þar voru 

bókarlausir, óvirkir og ólesnir nemendur meira áberandi.  

5.6 Kennsluaðferðir 

„Kennsluaðferðir hafa og rutt sjer til rúms, sem oss er lítt kunnar, en sem þó eru þess verðar 
að þeim sje gaumur gefinn, hvort sem kennsla fer fram í skólum eða heimahúsum. Í all-
mörgu fleiru getum vjer sjálfsagt hagnýtt oss skólareynslu annara þjóða, eða haft gagn af að 
þekkja hana, en nú ætla jeg ekki að fara lengra út í það mál.“  

(Um menntamál, 1887, bls. 5) 

Í aðalnámskrám er ekki beinlíns sagt hvers konar kennsluaðferðum skuli 

beitt í íslensku en ljóst er að á báðum skólastigum er ætlast til að þær efli 

áhuga nemenda og hæfni í námsgreininni, einnig félagslega færni, skipu-

lags- og samskiptahæfni. Í aðalnámskrá framhaldsskóla (1999a) er tekið 

fram að nemendur eigi „að fá tækifæri til túlkunar, tjáningar og sköpunar, fá 

viðfangsefni í samræmi við hæfileika og áhugamál, þjálfast í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og öðlast hæfni í að leysa verkefni í samstarfi við aðra“ (bls. 

8). Í aðalnámskrá grunnskólans (2006) er orðalagið nánast eins. Þar segir: 

„Miklu skiptir að allir nemendur fái viðfangsefni í samræmi við þroska, 

hæfileika og áhugamál, þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlist hæfni 

í að leysa verkefni í samstarfi við aðra“ (bls. 6). Í grunnskólanámskránni er 

auk þess bent á að umræður og samvinnuaðferðir, samþætting námsgreina 

og skapandi skólastarf henti í þessu sambandi. Einnig er tekið fram að í 

hverjum skóla þurfi „að móta stefnu og velja árangursríkar leiðir og 

kennsluaðferðir til að framfylgja markmiðum námskrárinnar“ (bls. 6).49  

5.6.1 Kennsluaðferðir í íslensku 

Kennsluaðferðir sem notaðar voru í íslenskutímunum 143 á báðum skólastigum 

voru í meginatriðum tvenns konar. Annaðhvort hlustuðu nemendur á kennara 

eða samnemendur fjalla um viðfangsefni sem var á kennsluáætlun eða unnu 

                                                           
49

 Þótt orðalag hafi breyst í nýrri aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla (2011/2013) er þar 
að finna áherslu á þessa sömu þætti og í eldri námskrám. 
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verkefni í tengslum við viðfangsefni, ýmist einir eða með öðrum nemendum. Í 

báðum tilvikum stjórnaði kennari því sem fram fór. Ekki var hægt að greina 

mun á aðferðum eftir árgöngum grunnskólanna eða áföngum 

framhaldsskólanna. Sömu aðferðir voru notaðar á báðum skólastigum en mun 

algengara var að nemendur væru óvirkir í kennslustundum á framhalds-

skólastigi en grunnskólastigi. Á grunnskólastigi unnu nemendur oftar sjálfstætt 

undir leiðsögn kennara en framhaldsskólanemar voru oftar óvirkir hlustendur. 

Kennarar á grunnskólastigi fylgdust betur en framhaldsskólakennarar með 

því hvort nemendur væru virkir í kennslustundum, hvort þeir ynnu verkefni eða 

skráðu hjá sér glósur. Kennarar á framhaldsskólastigi virtust ekki sérstaklega 

meðvitaðir um það sem nemendur voru að gera í kennslustundunum eða 

hvernig þeir upplifðu kennslustundirnar. Meðan kennararnir stóðu sjálfir uppi 

við töflu, töluðu og útskýrðu var algengt að stór hluti nemenda væri óvirkur í 

sætum sínum. Stundum svaf einn og einn nemandi, aðrir unnu verkefni í öðrum 

námsgreinum, teiknuðu myndir á spássíur kennslubóka, áttu í tölvu- eða 

símasamskiptum eða horfðu út í loftið. Andrúmsloftið í skólastofunum breyttist 

undantekningarlaust til hins betra þegar nemendum var fengið viðfangsefni, 

ekki síst þegar þeir unnu verkefni í tölvum.  

Kennslustundirnar 143 á skólastigunum tveimur áttu margt sameiginlegt. 

Þær voru allar kennarastýrðar að því leyti að kennarinn valdi bæði 

viðfangsefni og kennsluaðferð. Hann gaf fyrirmæli sem nemendur fóru eftir. 

Nemendur fengust alltaf allir við sams konar viðfangsefni þótt þeir hefðu 

einstaka sinnum val um útfærslu eða röð verkefna sem þeir leystu. 

Kennslustundirnar höfðu greinilegt upphaf, miðju og endi. Þótt það tæki 

mislangan tíma að hefja vinnu hófst hver kennslustund með svipuðum 

hætti; nafnakall, fyrirmæli og stundum umræður í stutta stund áður en 

hafist var handa við viðfangsefnin. Þegar leið að lokum kennslustunda mátti 

oft greina vaxandi óra meðal nemenda. 

Þrátt fyrir mörg sameiginleg einkenni kennsluaðferðanna eru nokkrir 

þættir sem greina þær að. Það kemur einkum fram þegar litið er á hlutverk 

og viðfangsefni nemenda. Ég greini þetta hlutverk nemenda í tvennt; 

kennslustundir þar sem nemendur eru móttakendur og kennslustundir þar 

sem nemendur eru gerendur. Með því á ég við að annars vegar séu 

nemendur frekar óvirkir móttakendur efnis sem er miðlað til þeirra frá töflu. 

Hins vegar að þeir séu virkir þátttakendur, lesi til dæmis í námsefni eða 

vinni verkefni sjálfstætt eða með öðrum. Ég flokka kennslustundir með 

hliðsjón af þessu í sjö flokka sem lýst er nánar í kafla 5.6.1.1. Á töflu 7 sést 

fjöldi kennslustunda í hverjum flokki á skólastigunum tveimur.  
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Tafla 7 – Sjö flokkar kennsluaðferða. 

  GS FS 
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1. Kennari útskýrir atriði í námsefni eða heldur fyrirlestur 
með glærum. 

9 3 

2. Kennari fer yfir verkefni í námsefninu. 11 46 

3. Nemendur hluta á samnemendur flytja fyrirlestur um 
efni sem tengist námsefninu. 

3 6 

4. Nemendur horfa á mynd sem tengist námsefninu. 0 1 
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5. Nemendur vinna einstaklingsverkefni. 28 12 

6. Nemendur leysa próf úr námsefninu. 2 10 

7. Nemendur vinna saman í skipulagðri hópvinnu. 3 9 

 Samtals 56 87 

Ekki er mikill munur á kennsluaðferðum í flokki 1 og 2. Í báðum stendur 

kennari við töflu mestan hluta tímans. Í fyrri flokknum kynnir hann nýtt efni 

eða útskýrir eitthvað og það sem hann segir hafa nemendur væntanlega 

ekki heyrt áður. Í ljósi þess mætti búast við að nemendur hefðu verið 

nokkuð virkir. Þeir virtust hins vegar vera mun virkari þegar farið var yfir 

verkefni sem þeir höfðu unnið sjálfir heima eða í tímanum á undan og þegar 

þeir fóru yfir verkefni sín og leiðréttu röng svör. Mun algengara var að 

kennarar á grunnskólastigi færu markvisst yfir verkefni með þessum hætti í 

kennslustundunum en kennarar á framhaldsskólastigi. 

Flokkar 5 og 6 eru einnig svipaðir, í öðrum vinna nemendur verkefni sjálf-

stætt en hinum taka þeir hefðbundið próf. Ég ákvað þó að hafa flokkana 

aðgreinda í til að greina betur muninn á kennslustundum í grunnskóla og 

framhaldsskóla. Í framhaldsskólunum var algengara að leggja fyrir hefð-

bundin próf, það var gert í 13% þeirra kennslustunda sem ég fylgdist með.  

Stundum var skipt um kennsluaðferð í miðri kennslustund. Þegar það var 

gert var fyrirkomulagið alltaf það sama. Í fyrri hluta kennslustundarinnar 

útskýrði kennari atriði í námsefni eða hélt fyrirlestur, sbr. flokk 1, og í seinni 

hlutanum unnu nemendur einstaklingsverkefni, sbr. flokk 5. Þetta var gert í 

sextán kennslustundum á unglingastigi grunnskóla en aðeins fjórum í fram-

haldsskóla. Á mynd 4 má sjá hlutfall flokkanna sjö á skólastigunum tveimur.50  

                                                           
50

 Þessar tölur byggjast á vettvangsnótum. Mælingin er ekki nákvæm en gefur engu að síður vísbend-
ingu um hvaða kennsluaðferðir voru helst notaðar í þeim 143 kennslustundum sem fylgst var með. 
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Mynd 4 – Samanburður á kennsluaðferðum á skólastigunum tveimur. 

Á mynd 4 má sjá að á framhaldsskólastigi var lang algengast að kennari 

útskýrði námsefnið frá töflu fremst í kennslustofunni en á grunnskólastigi 

var algengast að nemendur ynnu einstaklingsverkefni hver við sitt borð. 

Próf voru mun oftar lögð fyrir í kennslustundum á framhaldsskólastigi en á 

grunnskólastigi.  

5.6.1.1 Lýsing á sjö flokkum kennsluaðferða 

Í eftirfarandi lýsingum á flokkunum sjö er dregið fram það sem helst ein-

kenndi kennslustundir af hverri gerð. Til þess að gefa skýrari mynd af 

hverjum flokki fylgja með dæmi úr vettvangsnótum, ýmist af unglingastigi 

eða framhaldsskólastigi.  

Flokkur 1: Kennari fer yfir verkefni úr námsefninu 

Kennari stendur fyrir framan töflu í skólastofunni eða situr við kennaraborð. Hann 

fer yfir verkefni sem nemendur eiga að hafa lokið við heima eða í kennslustund. 

Verkefnin tengjast annaðhvort bókmenntum eða málfræði. Stundum notar kennari 

skjávarpa til þess að fara yfir verkefnin en oftar biður hann nemendur að koma með 

rétt svar og leiðréttir ef þörf er á eða bætir við svarið. Nemendur fara yfir úrlausnir 

sínar sjálfir og fylgjast yfirleitt vel með. Þessi aðferð var frekar algeng á unglingastigi 

en lítið notuð á framhaldsskólastigi.  

 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

126 

Flokkur 1: Af vettvangi grunnskóla 

Fimmtán mínútur eru liðnar af kennslustundinni. Það er kveikt á skjávarpa og á 
töflunni er glæra með lausn á verkefninu. Nemendur eru með opnar bækur fyrir 
framan sig og fara yfir verkefni sem þeir eru búnir að leysa. Kennari stendur við 
töflu og talar. „Stelpur, ætlið þið ekki að fara yfir.“ „Búnar,“ segja þær, „við erum 
búnar að skoða glæruna“. Kennari spyr stelpurnar nánar um viðfangsefnið, 
eintöluorð og fleirtöluorð. Þær svara rétt og upp kemur ný glæra, kenniföll 
nafnorða og veik og sterk beyging. Það er eitthvað hér sem gengur illa því 
nemendur eru órólegir. Tala mikið saman. Rödd kennara hljómar eins og síbylja 
frá töflunni. Kennari nefnir nafn eins nemenda og biður hann að segja hvort orðin 
séu veik eða sterk. Nemandinn hittir á rétta svarið og upp kemur ný glæra.  

Flokkur 2: Kennari útskýrir atriði í námsefni eða heldur fyrirlestur 

Kennari situr við kennaraborð eða stendur fremst í stofunni og miðlar fróðleik til 

nemenda í tengslum við námsefnið. Kennarinn hefur orðið mestan hluta kennslu-

stundarinnar. Hann les upp texta, útskýrir efni, dregur saman aðalatriði eða segir 

frá. Stundum skrifar hann samhliða þessari miðlun á töflu eða notar glærur til að 

skýra eða draga saman aðalatriðin. Undantekningarlaust er gert ráð fyrir að 

nemendur glósi það sem kennari skrifar á töfluna en misjafnt er hvort nemendur 

eiga að skrifa allt sem stendur á glærum eða ekki. Allur gangur er á því hvort 

nemendur fylgjast með því sem fram fer. Algengt er að kennarar reyni að halda 

athygli nemenda með einhverjum hætti, stundum varpa þeir fram spurningum í 

tengslum við efnið, stundum biðja þeir einn og einn nemanda að lesa upp textabrot 

úr námsefninu. Þetta var algengasta kennsluaðferðin á framhaldsskólastiginu en var 

ekki oft notuð á unglingastiginu. 

Flokkur 2: Af vettvangi í framhaldsskóla 

Fimmtán mínútur liðnar af tímanum. Kennari biður þá sem ekki eru búnir að fá 
sér kennslubókina í ritun að útvega sér hana sem fyrst. Kennari með spennta 
rödd: „Á bls. xx í kennslubókinni, munið þið, við vorum búin að fara yfir þetta. 
Efnisgrind.“ Kennari les upp úr bókinni og útskýrir. Sumir nemendur hlusta. 
Kennari kveikir á skjávarpa og sýnir nemendum hvernig þeir eiga að gera efnis-
grind. Kennari heldur áfram að tala. Varpar fram mörgum spurningum og svarar 
þeim sjálfur. Kennari skrifar stikkorð á töflu. Nemendur sitja og hlusta. Örfáir 
skrifa líka. Tíu mínútur eftir af tímanum. Kennari við töflu. Er að útskýra ritun. 
Hvernig skrifar maður ritgerð. Vinnuferlið. Nemendur spyrja ekki um neitt og 
skrifa ekkert hjá sér. 

Flokkur 3: Nemendur hlusta á fyrirlestur samnemenda um efni sem tengist 

námsefninu 

Einn nemandi eða lítill hópur nemenda stendur upp við töflu og kynnir viðfangsefni 

tengt námsefninu. Algengt er að þeir noti glærur sem þeir hafa útbúið og sýni þær 
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með skjávarpa. Flutningurinn getur falist í að lesa upp stuttan texta sem nemendur 

hafa skrifað samkvæmt fyrirmælum í námsefni og tilgangurinn er þá að æfa 

framsögn. Algengara er að þeir segi frá skáldi sem allir nemendur eiga að þekkja til, 

geri grein fyrir bókmenntatexta sem allir nemendur eiga að hafa lesið eða verður 

hluti af námsefni til prófs. Einstaka sinnum kynna nemendur hugtök í bókmenntum. 

Í öllum tilvikum dregur kennari sig í hlé á meðan nemendur tala. Nemendur fá ekki 

oft markvissa endurgjöf að loknum flutningi. Meðan á flutningi stendur sitja 

nemendur þegjandi í sætum sínum og þeir virðast sjaldan hafa áhuga á því sem þeir 

hlusta á. Þeir eru aldrei beðnir að meta flutning, glósa eða koma með athugasemdir 

að loknum flutningi.  

Flokkur 3: Af vettvangi í framhaldsskóla 

Tveir piltar standa við töflu, annar kveikir á skjávarpa, hinn dreifir útprenti af 
glærum. Kennari fær sér sæti aftast í stofunni og fylgist með. Á fyrstu glærunni 
birtist mynd af skólafélaga í leikbúningi. Nemendur hlæja dátt. Fyrirlestur 
nemenda heldur áfram og fleiri glærur birtast. Þær eru ekki beint í tengslum við 
efnið en þær vekja kátínu nemenda. Söguþráður bókarinnar er rakinn, endur-
sagður. Þeir lýsa einnig persónum og gera það vel. Skiptast á að lesa upp texta af 
blaði. Aðrir nemendur sitja og hlusta. Allir eru vakandi. Enginn með tölvu. Ég sé 
ekki að nokkur nemandi glósi. Fjórtán mínútur eftir af tímanum þegar síðasta 
glæran kemur á tjaldið og nemendur klappa glaðlega. „Jæja,“ segir kennarinn og 
gengur fremst í stofuna, „þá eru það spurningar“. Hann setur út á nokkur 
efnisatriði úr fyrirlestrinum. Bendir á órökstuddar fullyrðingar. Beinir orðum að 
fyrirlesurunum tveimur. Notar hátíðlegt og fornlegt orðalag líkt og gert er í 
fornsögunni sem er til umfjöllunar. Aðrir nemendur eru ekki þátttakendur í 
þessum samræðum. Sumir nemendur hafa ekki tekið neitt upp úr töskum. Sumir 
sitja í úlpum og einn er með vettlinga. „Jæja,“ segir kennari þegar átta mínútur eru 
eftir af tímanum. „Eigum við ekki að sleppa ykkur?“ Strákarnir fá sér sæti, kennari 
nefnir nöfn þeirra sem eiga að halda fyrirlestur í næsta tíma og segir svo að 
nemendur megi fara.  

Flokkur 4: Nemendur horfa á mynd sem tengist námsefninu 

Nemendur sitja hver við sitt borð. Fremst í skólastofunni er stórt sjónvarpstæki og 

DVD-spilari. Kennari setur diskinn í tækið. Myndin tengist skáldsögu sem nemendur 

hafa lesið. Nemendur sitja þegjandi og horfa með athygli á myndina. Engar 

umræður skapast um efni myndarinnar meðan á sýningu stendur. Ekki næst að 

ljúka við að horfa á hana alla í einni kennslustund. Kennarinn situr og horfir á 

myndina með nemendum.  

Flokkur 4: Af vettvangi í framhaldsskóla 

Eina hljóðið hér inni kemur frá myndinni sem nemendur eru að horfa á. Mér sýnist 
allir fylgjast með. Kennari situr aftarlega í stofunni og fylgist með líka. Engar bækur 
eru á borðum nemenda. Sumir sitja í úlpum. Klukkan er 11.05 og enn horfa allir á 
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myndina. Engar samræður og engin samskipti. Klukkan 11.12: Kennari stoppar 
myndina og segir að framhaldið verði sýnt í næsta tíma. Nemendur standa upp og 
byrja að ganga út úr stofunni. Kennari varpar fram spurningu, spyr hvort allir hafi 
áttað sig á einu atriði í myndinni. Tveir nemendur stoppa og svara kennaranum. 
Stuttar samræður um þetta atriði meðan aðrir ganga fram.  

Flokkur 5: Nemendur vinna einstaklingsverkefni 

Nemendur sitja hver við sitt borð eða tölvu og vinna einstaklingsverkefni í tengslum 

við námsefnið. Oft hvetja kennarar nemendur til samvinnu þótt gert sé ráð fyrir að 

hver nemandi skrifi eigin úrlausn hjá sér. Samvinna nemenda eða samræður þeirra 

á milli verða aldrei fyrirferðarmiklar. Ýmist gengur kennarinn milli nemenda, býður 

þeim aðstoð, spyr hvernig gengur eða hann svarar fyrirspurnum nemenda sem 

þurfa á hjálp að halda. Einstaka sinnum biður hann alla nemendur að fylgjast með 

þegar hann útskýrir atriði sem virðist vefjast fyrir mörgum. Þá notar hann gjarnan 

töfluna til að sýna dæmi. Yfirleitt eru allir nemendur virkir mestan hluta 

kennslustundanna. 

Flokkur 5: Af vettvangi í grunnskóla 

Nemendur vinna sjálfstætt en ræða töluvert saman. Hér er gott andrúmsloft. 
Nemandi aftast í stofunni réttir upp hönd og bíður lengi eftir aðstoð. Kallar ekki á 
kennarann. Kennarinn er upptekinn við að aðstoða annan nemanda. Ég heyri að 
sumir ræða saman um eitthvað óviðkomandi námi. Einn nemandi segir að hann 
ætli, sko, ekki að verða íslenskufræðingur. Kennarinn kemur auga á upprétta hönd 
og fer og aðstoðar nemandann. Bækur á öllum borðum. Mismunandi bækur og 
tímarit. Strákur potar með blýanti í stelpu fyrir framan sig. Þau hlæja. Aðrir 
nemendur skoða grein í blaði. Einn nemandi með húfu. Annar í yfirhöfn. Ég sé að 
einn nemandi gerir ekki neitt. Nokkrir strákar tala saman um daginn og veginn. Það 
er vinnulegt hér inni. Spjallað saman í léttum dúr, svolítið þras í sumum hornum. 
Það er komið að frímínútum og nemendur ganga fram, sumir með bækur með sér.  

Flokkur 6: Lagt er fyrir próf úr námsefninu 

Þegar próf eru lögð fyrir sitja nemendur hver við sitt borð og leysa hefðbundin 

prófverkefni. Prófin taka yfirleitt heila kennslustund. Einstaka sinnum á framhalds-

skólastigi eru notaðar tölvur og nemendur svara prófverkefnum rafrænt. 

Flokkur 6: Af vettvangi í framhaldsskóla 

Flestir nemendur eru mættir þegar ég geng inn með kennaranum. Hann býður 
góðan dag og les upp. Í dag er próf og kennari biður nemendur að dreifa sér um 
stofuna. Hann gengur síðan milli borða og leggur prófhefti á hvert borð. Engin 
námsgögn eru leyfð. Sest svo við kennaraborðið. Einn nemandi spyr hvort 
nemendur megi fara þegar þeir eru búin með prófið. „Já,“ segir kennari. 
Nemendur sökkva sér niður í prófið. Sumir í yfirhöfnum, nokkrir með eyrnaband 
eða húfu. Kennari útskýrir eina spurninguna á prófinu þannig að allir heyra. Einn 
nemandi réttir upp hönd og biður um aðstoð. Kennari stendur upp og svarar í 
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lágum hljóðum. Hann gengur að kennaratöflu og skrifar áminningu til nemenda 
um að koma með tilteknar kennslubækur í næsta tíma. Stelpa hvíslar að annarri og 
spyr um eitthvað meðan kennarinn snýr baki í hópinn. Fyrsti nemandinn gengur 
fram þegar tíminn er rúmlega hálfnaður. Fleiri tínast út smám saman.  

Flokkur 7: Nemendur vinna saman í skipulagðri hópvinnu 

Í kennslustundinni vinna nemendur saman í litlum hópum. Þeir þurfa að draga til 

borð og setja þau svo aftur á sinn stað í lok kennslustundarinnar eða færa til stóla 

þannig að auðveldara sé að vinna saman. Viðfangsefni nemenda tengist 

námsefninu sem er á kennsluáætlun. Þeir útbúa kynningu til að sýna öðrum 

nemendum og hafa þá val um útfærslu eða þeir svara spurningum úr námsefni og 

hjálpast að við að finna svörin. Kennarinn gengur ýmist á milli hópa eða dregur sig í 

hlé við kennaraborðið, fer yfir verkefni eða vinnur í tölvunni. Nemendur eru yfirleitt 

virkir í þessum kennslustundum en samvinnan er mismikil. Oft skipta nemendur 

með sér verkum og ræða saman en stundum vinnur hver að sínu.  

Flokkur 7: Af vettvangi í grunnskóla 

Nemendur eru að koma sér í gang, vita í hvaða hópi þeir eiga að vera, þrjú og 
fjögur í hverjum. Ein fartölva í hverjum hópi. Hér er mikið spjallað og 
andrúmsloftið er líflegt. Kennari hefur ekki þurft að segja hvað á að gera, 
nemendur vita það. Hann gengur á milli og nemendur biðja um hjálp. Á skjá 
nemenda eru verkefni, þeir eru ekki á netinu eftir því sem ég best fæ séð. Alls 
konar bækur eru á borðum nemenda. Ég heyri nemendur raula. Ég get ekki betur 
séð en að allir séu að vinna og pæla.  

5.6.2 Viðhorf kennara til kennsluaðferða sem þeir nota 

Í einstaklingsviðtölum við nítján kennara á unglingastigi og í framhaldsskóla 

og átta rýnihópa nemenda fór fram nokkur umræða um kennsluaðferðir 

sem notaðar voru í íslenskukennslu. Í næstu köflum er gerð grein fyrir 

þessari umræðu. 

5.6.2.1 Grunnskólakennarar um kennsluaðferðir 
„Ég nota alls konar aðferðir.“ 

Algengt var að grunnskólakennararnir segðust nota fjölbreyttar kennslu-

aðferðir og margir tóku fram að kennslan gengi vel. Aðferðir sem kennarar 

nefndu var að lesa upp úr bókum fyrir nemendur, teikna hugarkort á töflu í 

þeim tilgangi að hjálpa þeim að muna söguþráð og til þess að þeir gætu 

svarað efnisspurningum úr kennslubókinni, stuttir fyrirlestrar eftir þörfum, 

ýmist þar sem allir nemendur ættu að hlusta eða í litlum hópum. Einn 

kennari sagðist oft byrja kennslustundina á að rifja upp það sem var verið 

að gera í síðasta tíma áður en haldið væri áfram, til dæmis að lesa 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

130 

bókmenntatexta. Oft læsi hann textann fyrir nemendur, meðal annars 

þegar fengist væri við Gísla sögu:  

Það er tækifæri bara til að lesa fyrir krakka, við hættum því alltof 
snemma … gallinn við það er að sumir eru ekki með bókina og eru 
bara að nota þetta svona eins og sögustund en tilgangurinn er 
náttúrulega að lesa fyrir þau og útskýra orðin og þau sjá textann og 
geta þá lesið einhvern annan texta úr Íslendingasögunum.  

Auk þess að lesa upphátt fyrir nemendur nefndi kennarinn að hann notaði 

stundum paralestur og að þá læsu nemendur hver fyrir annan.  

Einn kennari sagðist nota leitaraðferð sem fælist í að „nemendur eru að leita 

sér að svörum við einhverju sem við leggjum fyrir þau“. Hann gengi sjálfur á 

milli og „aðstoðaði þá sem ekki geta eða trufla“. Auk þess væri hann með 

innlögn þegar á þyrfti að halda. Stundum kallaði hann eftir athygli nemenda 

þegar margir væru að spyrja um það sama og stundum væri formleg innlögn í 

tengslum við nýtt viðfangsefni. Annars væri áherslan á að nemendur ynnu 

sjálfstætt og væru sjálfbjarga þegar komið væri í 10. bekk. Margir kennarar 

nefndu að þeir legðu aðaláherslu á að láta nemendur vinna sem mest sjálfstætt 

til þess að hægt væri að aðstoða þá sem á þurfa að halda: 

Maður er kannski með einhverja innlögn til að þau geti unnið í 
tímanum og að þau finni svo að þau ráði við verkefnin og geti unnið 
við þetta nokkurn veginn og leitað sér hjálpar, ekki alltaf að láta mig 
segja sér og að það séu allir að vinna og ég gangi á milli og hjálpi þeim 
sem hjálpa þarf, oftast fer maður í þá sem þarf að hífa upp, hinir 
nokkurn veginn bjarga sér. Og þessi sem skara fram úr, þau mega 
halda sínum hraða og fara fram úr efninu sem við erum með, ég reyni 
það líka, maður er að reyna að halda öllum góðum á sínum stað og 
sinna öllum, en það er bara ógeðslega erfitt. 

Þetta viðhorf kennarans endurspeglar viðhorf margra kennara. Þeir reyna 

að mæta þörfum nemenda með því að halda sem flestum að verki sjálfstætt 

og aðstoða þá sem virðast helst þurfa á aðstoð að halda.  

5.6.2.2  Framhaldsskólakennarar um kennsluaðferðir 
„Dæmigerð kennslustund er bara eiginlega fyrirlestur.“ 

Nær allir framhaldsskólakennararnir sögðust gera mikið að því að tala sjálfir 

í kennslustundum og útskýra efnið fyrir nemendum, dæmigerð 

kennslustund væri því eiginlega bara fyrirlestur. Sumir kennarar töldu það 

mjög hentuga aðferð miðað við aðstæður. Nemendur væru óduglegir við að 

lesa sjálfir yfir námsefnið og því nýttist þeim vel að fá góðar útskýringar 

kennarans. Orðrétt sagði kennarinn:  
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Ég náttúrulega fer í fræðimannshlutverkið og tala, það er dæmigert 
því ég er með þannig námsgreinar, svolítið mikið bara bókmenntir 
þannig að ég náttúrulega er í því að tala um bækurnar sem þau lesa 
og út frá því þá, kannski ekki alveg söguþráðinn heldur hef hann 
svona sem meginþráð.  

Kennari sem notaði mikið glærur lýsti kennslunni hjá sér á eftirfarandi hátt: 

Hún er, yfirleitt hefðbundnar, byggir … á glærum og lesið, spurt og 
spjallað. 70% er glærurnar, 30% er hitt, svo stefni ég að því að setja 
þau meira í hópa, láta þau vinna alltaf einu sinni eða tvisvar til þrisvar 
í mánuði í hópum að viðfangsefninu til að þau séu meiri þátttakendur 
í því sem við erum að gera, svona „interaktívt“ ég er að reyna að fikra 
mig áfram, þessi rammi hérna og framhaldsskólakennslan, og glærur, 
mér finnst stundum, ég þarf að blanda þessu meira saman, til að fá 
meiri fjölbreytni. 

Sumir framhaldsskólakennarar sögðust leggja meiri áherslu á þátttöku 

nemenda og tóku fram að þeir notuðu fjölbreyttar aðferðir, reyndu að 

brjóta upp og fyrirlesa ekki sjálfir allan tímann. Einn kennari lýsti þannig 

kennslu á eftirfarandi hátt.  

Það er byrjað að fara yfir, ég spyr nemendur út í bekk, gjarnan á 
röðina, nemendur skiptast á að svara eftir sætaröð, einni og einni 
spurningu eða setningu eða eyðufyllingu eða hvað það er, eða koma 
upp að töflu og leysa verkefni þar … og stundum hef ég verið að láta 
þau flytja fyrirlestra eða smáerindi tengd bókmenntunum, þá er það 
ákveðið fyrirfram í hvaða röð það er og hvenær hver flytur sitt erindi. 

Sá kennari sem virtist hafa gengið hvað lengst í því að sleppa því að fyrirlesa 

sjálfur um innihald námsefnis sagði að hann tæki líklega um þriðjung 

kennslutímans í slíkt en síðan fengi hann nemendum viðfangsefni sem þeir 

ættu að glíma við sjálfir, einir eða í samvinnu við aðra nemendur: „Ég hef 

gert töluvert mikið að því að búa til spurningar upp úr kennsluefni … bara 

svona til að rifja upp og svo dreifi ég þessu í tíma og þau glíma við, leitið að 

svörum í bókinni og ef þið finnið þau ekki þá megið þið spyrja mig. Svo kíki 

ég voðalega oft hjá þeim, labba um stofuna.“  

5.6.2.3  Nemendur um dæmigerðar kennslustundir 
 „Maður situr bara og hlustar á kennarann.“ 

Í rýniviðtölunum átta við grunn- og framhaldsskólanemendur voru þeir 

beðnir að lýsa dæmigerðri kennslustund. Upplifun framhaldsskólanema var 

í fullu samræmi við það sem kom fram í vettvangsnótum mínum og ummæli 

eins nemandans lýsa í hnotskurn því sem þeir sögðu: „Maður situr bara og 

hlustar á kennarann.“ Greina mátti meiri fjölbreytni í ummælum grunn-
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skólanemenda og þeir nefndu að kennarinn útskýrði frá töflu og að 

nemendur ynnu ýmis verkefni: „Kennarinn talar og við gerum verkefni eða 

hlustum. Annaðhvort erum við að glósa eða skrifa upp það sem hann er að 

segja eða þá að við erum að svara spurningum.“ Annar nemandi hafði 

aðeins fleiri orð um upplifun sína og lýsti henni á eftirfarandi hátt:  

Það fer bara eftir því hvað við erum að gera, fer eftir í hvaða hefti við 
erum í, þá fer nánast allur tíminn í að fara bara yfir og hann kannski 
útskýrir í fimm mínútur hvernig á að gera ákveðna hluti og svona, það 
er bara mismunandi eftir því hvað við erum að gera, hvort við erum 
að vinna í ljóðum, eða fara yfir málfræði eða lesa einhverja bók eða 
eitthvað. 

Auk þess að hlusta á kennara og vinna verkefni í námsefni nefndu grunn-

skólanemendur að stundum væru hópverkefni: „Við erum í tímaverkefnum á 

kannski svona tveggja vikna fresti. Þá erum við oft tvö. … Svo eru stundum 

hópverkefni og þá eru svona fimm í hóp… kannski eitt hópverkefni á önn.“ Ég 

spurði nemendur hvort þeir vildu hafa þetta einhvern veginn öðruvísi og svarið 

var einfalt: „Nei, mér finnst þægilegt að hlusta bara á kennarann tala.“ 

5.6.3 Samantekt um kennsluaðferðir 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki séu notaðar fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í íslensku á unglingastigi grunnskóla eða framhaldsskóla. 

Kennsluaðferðirnar eru því ekki í samræmi við þá áherslu sem lögð er í 

aðalnámskrá. Töluverður munur var á skólastigunum tveimur og mun 

líklegra að sjá fjölbreytni og virka nemendur á grunnskólastigi en framhalds-

skólastigi. Kennarar á grunnskólastigi lögðu mun meiri áherslu á að allir 

nemendur væru virkir í tímunum. Á framhaldsskólastigi var algengast að 

kennarar fyrirlæsu um námsefnið og að nemendur sætu óvirkir. Þótt 

fyrirlestraform væri einnig algengt á grunnskólastigi voru fyrirlestrar þar 

styttri. Algengt var að kennarar á framhaldsskólastigi skiptu sér ekki af því 

þótt nemendur væru bókalausir eða sætu óvirkir í kennslustundum.  

5.7 Um heimanám í íslensku á grunn- og framhaldsskólastigi  

„Kvennaskóli í Stokkhólmi, Nya elementärskolan för flickor, hefir í 35 ár fylgt þeirri reglu, að 
láta nemendur sína ekki þurfa að lesa neitt undir mánudaga, en haft þá stíla og aðrar 
námsgreinar, sem ekki útheimta heimanám. Forstöðumenn skólans segja að þetta hafi 
gefizt mjög vel.“  

(Frá nágrannaþjóðunum, 1937, bls. 2) 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því hvernig fjallað var um heimanám í 

stefnumótunargögnum, þ.e. í lögum um grunn- og framhaldsskóla og í nám-
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skrám, hvernig umræða um heimanám birtist í kennslustundum í íslensku í 

átta skólum á grunn- og framhaldsskólastigi og hvert viðhorf íslensku-

kennara og nemenda í skólunum var til heimanáms.  

Ekki er fjallað um heimanám í lögum um grunn- eða framhaldsskóla 

(2008). Í aðalnámskrám bæði á grunn- og framhaldsskólastigi er ekki að 

finna neina umfjöllun um heimanám en lauslega er vikið að heimanámi í 

almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla. Þar er minnst á mikilvægi góðs 

samstarfs heimilis og skóla og minnt á gildi þess að forráðamenn fylgist með 

heimanámi (2006, bls. 20–21). Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla 

(2007a) er tekið fram að góð samvinna skóla og heimila um máluppeldi og 

móðurmálskennslu sé lykilatriði. Foreldrar og aðrir forráðamenn eru sagðir 

gegna veigamiklu hlutverki við ræktun móðurmálsins og við að efla áhuga 

nemenda á því. Bent er á að þáttur foreldra sé ekki síst mikilvægur í 

sambandi við lestrarnám. Þá er tekið fram að stuðningur foreldra við 

heimanám sé mikilvægur fyrir nemendur á öllum stigum grunnskóla (bls. 5–

6). Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla (2011) er minnt á að foreldrar beri 

ábyrgð á því að börn þeirra sinni „því heimanámi sem skólinn og foreldrar 

hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um“ (bls. 72). Þarna er sérstaklega 

áréttað að gert sé ráð fyrir að forráðamenn hvers „einstaks“ nemanda hafi 

eitthvað um það að segja hvers konar heimanámi börn þeirra sinni. Slíkt 

viðhorf um einstaklingsmiðað heimanám kom hvergi fram í öðrum gögnum 

þessarar rannsóknar. Á framhaldsskólastigi er ekki talað um heimanám í 

almennum hluta aðalnámskrár (2006) en í íslenskuhluta hennar er tekið 

fram að samstarf við heimilin sé æskilegt í tengslum við íslenskukennsluna, 

ekki síst í lestri og tjáningu (1999a, bls. 9). Í aðalnámskrá framhaldsskóla frá 

2011 kemur orðið heimanám aðeins fyrir tvisvar; í umfjöllun um námsmat 

(bls. 36) og um kennslu tvítyngdra nemenda (bls. 58). Enga umfjöllun um 

heimanám er að finna í námskránni.  

5.7.1 Upplýsingar um heimanám á heimasíðum og í skólanámskrám 

Upplýsingar um heimanám var að finna á heimasíðum þriggja af fjórum 

grunnskólanna sem voru í úrtaki rannsóknarinnar. Í þeim kom fram að ýmis 

úrræði voru í boði vegna heimanáms á unglingastigi, til dæmis skipulagðir 

tímar eftir kennslu þar sem hægt er að fá aðstoð við heimanám og einnig 

leiðbeiningar til forráðamanna og nemenda. Einn skólanna fjögurra hefur 

mótað almenna stefnu um heimanámið og var hún birt á heimasíðu skólans. 

Í þeim skóla var lögð áhersla á þátt bókasafnsins í heimanámi og var safnið 

opið allan daginn alla virka daga. Safnið var einnig opið allan daginn í öðrum 

skóla en lítið kom fram um þátt þess í heimanámi. Í hinum tveimur 
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grunnskólunum virtist bókasafnið ekki ætlað fyrir heimanám, það var ekki 

opið allan daginn, lokað í hádegi og frímínútum, og hvergi minnst á hlutverk 

eða gildi heimanáms, hvorki á heimasíðu né öðrum gögnum frá skólanum. 

Aðeins var talað um heimanám í einni af fjórum skólanámskrám grunn-

skólanna. Þar var meðal annars minnt á að ætlast væri til að nemendur 

kæmu undirbúnir fyrir hverja kennslustund og að þeir mættu með við-

eigandi kennslugögn, bækur og skriffæri. Tekið var fram að í kennsluáætlun, 

bæði annaráætlun og vikuáætlun, mætti sjá viðfangsefni hverju sinni og að 

slíkt yfirlit nýttist bæði nemendum og forráðamönnum til þess að fylgjast 

með. Einnig var minnt á mikilvægi orðabóka við heimavinnuna. Í kennslu-

áætlunum í íslensku í þessum sama skóla var heimanám skilgreint sérstak-

lega og minnt á að nemendur ættu að koma undirbúnir fyrir allar kennslu-

stundir. Tekið var fram að í hverri viku ættu allir að gera eina stafsetningar-

æfingu og lesa tiltekinn fjölda blaðsíðna í skáldsögu að eigin vali. Í skóla-

námskrám annarra grunnskóla var ekki talað um heimanám en þó má sjá að 

gert var ráð fyrir að nemendur læsu kjörbækur heima.  

Á heimasíðum allra framhaldsskólanna fjögurra var minnst á heimanám 

einhverjum orðum, til dæmis í sjálfsmatsskýrslum, í upplýsingum um aðstoð við 

heimanám eða leiðbeiningum um námsvenjur og verkefnaskil. Í einum 

framhaldsskólanna var tekið fram að gert væri ráð fyrir að nemendur verðu sex 

til fjórtán klukkustundum á viku í heimanám. Ekki var minnst á slíkt í öðrum 

skólum. Í tveimur skólanna hafði viðhorf nemenda og kennara til heimanáms 

verið kannað og niðurstöður birtar í ársskýrslum. Þar mátti sjá að kennarar 

töldu að nemendur sinntu heimanámi mjög illa. Í öðrum skólanna sögðust um 

70% nemenda „stundum“ fá að skrifa upp heimanám skólafélaga sinna.  

Í skólanámskrám og kennsluáætlunum í íslensku á framhaldsskólastigi 

var hvergi fjallað sérstaklega um heimanám, námið var ekki skilgreint og 

engar leiðbeiningar um það að finna. Hins vegar mátti sjá á umfangi ýmissa 

viðfangsefna að gert var ráð fyrir heimanámi, til dæmis í tengslum við 

ritgerðasmíð og bókmenntalestur. Í einum framhaldsskólanna var minnt á 

að skila þyrfti viðfangsefnum á réttum tíma til að fá þau metin til einkunna 

og þar var greinilega átt við viðfangsefni sem unnin voru heima. Í öðrum 

skóla var talað um heimalestur í kennsluáætlun og tiltekið hvað ætti að lesa 

hverju sinni. Heimaritgerð var í kennsluáætlun í einum skóla. Í sumum 

skólanámskrám var tekið fram að heimavinna og ástundun gilti hluta af 

heildarmati fyrir áfangann eða önnina, jafnvel allt að 10% af heildareinkunn. 

Ekki var gerð nánari grein fyrir hvernig mat á heimavinnunni færi fram.  

Hvorki á grunn- né framhaldsskólastigi kom fram að nemendur hefðu val 

um mismunandi viðfangsefni sem heimanám, að heimanám væri einstaklings-
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miðað, að nemendur eða forráðamenn hefðu eitthvað um heimanám að segja 

eða að hægt væri að skila verkefnum á mismunandi tímum.  

5.7.2 Umræður í kennslustundum um heimanám 

Á unglingastigi í grunnskólunum fjórum var algengt að umræður um 

heimanám römmuðu inn kennslustundina. Kennarinn spurði gjarnan nem-

endur í upphafi kennslustundarinnar hvernig hefði gengið að lesa heima eða 

vinna verkefni. Í lok kennslustundar minnti kennarinn nemendur á 

heimanám og gaf með því til kynna að kennslustund væri að ljúka. Stundum 

þegar nemendur voru komnir í gang með verkefni gekk kennarinn um 

kennslustofuna til að líta á heimanámið eða hann bað einn og einn 

nemanda að koma upp að kennaraborði og sýna sér verkefnabók með 

heimavinnu. Nemendur kvörtuðu ekki undan heimanámi í kennslustundum, 

þvert á móti var líkt og þeir gerðu ráð fyrir því, og ef kennari nefndi ekki 

heimanám í lok kennslustunda spurðu nemendur jafnvel sjálfir um það. 

Mjög algengt var að kennarar skrifuðu í lok kennslustunda á töfluna hvað 

nemendur ættu að vinna heima eða að þeir tækju fram að þeir myndu setja 

upplýsingar um heimanám inn á Mentor51. Örfáar kennslustundir leystust 

upp í lokin og nemendur yfirgáfu kennslustofuna án þess að minnst væri á 

heimanám. Í seinni hluta nokkurra kennslustunda var nemendum boðið að 

byrja að vinna heimanámið til þess að flýta fyrir sér.  

Í framhaldsskólunum var heimanám mun sjaldnar til umræðu í kennslu-

stundum en á grunnskólastigi. Kennarar minntu þó gjarnan á að nemendur 

ættu að lesa hina og þess texta fyrir næstu kennslustund, að skila ætti ritsmíð 

fyrir tiltekinn tíma eða að nemendur þyrftu að undirbúa sig fyrir próf: „Er 

einhver hér sem dettur ofan í þann pytt að ætla að frumlesa bókina fyrir próf?,“ 

spurði einn kennarinn í lok kennslustundar. Stundum var hluti nemendahópsins 

farinn út úr skólastofunni þegar umræða af þessu tagi fór fram. Kennarar 

virtust ekki fylgja því eftir að nemendur sinntu heimanámi og greinilegt var að 

margir nemendur komu óundirbúnir í tíma, bókarlausir og sumir jafnvel án 

skriffæra. Ef kennari fór yfir heimanám með því að láta nemendur lesa upp 

einstök svör eða úrlausnir mátti stundum sjá hvernig nemendur létu útfylltar 

námsbækur ganga á milli, skrifuðu upp hver eftir öðrum eða giskuðu á rétt svar. 

Sumir notuðu tímann þegar farið var yfir heimanám með formlegum hætti til 

að sinna öðrum viðfangsefnum, einstaka nemandi lagðist fram á borð og virtist 

sofa. Aðeins tveir framhaldsskólakennarar af sextán virtust hafa það fyrir venju 

að skrá heimanám á töflu.  

                                                           
51

 Mentor er rafrænt vefkerfi sem geymir upplýsingar tengdar námi nemenda í grunnskólum. 
Mentor er notað í flestum grunnskólum landsins. 
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5.7.3 Viðhorf grunnskólakennara til heimanáms 

Íslenskukennararnir í grunnskólunum fjórum gerðu ráð fyrir heimanámi 

þegar þeir skipulögðu kennsluna. Það kom fram í viðtölum við þá, 

vettvangsheimsóknum og skriflegum gögnum. Heimanámið fólst einkum í 

því að nemendur áttu að undirbúa sig fyrir kennslustundir, til dæmis með 

því að lesa bókmenntatexta, skrifa stutt ritunarverkefni eða vinna önnur 

verkefni í kennslubókum. „Við gerum ráð fyrir heimavinnu en samt þannig 

að þau geti klárað hana í skólanum,“ sagði einn kennarinn. Sami kennari tók 

fram að heimanámið væri ekki fólgið í annars konar viðfangsefnum en 

unnin væru í kennslustundum heldur sams konar: „Það er bara áætlun, í 

þessari viku áttu að vera kominn þangað í Finni eða eitthvað.“ Finnur er ein-

nota verkefnabók sem notuð er í íslenskukennslu á unglingastigi. Í einum 

skólanna gerðu nemendur sína eigin áætlun í samræmi við fyrirmæli í náms-

efnispakka fyrir íslenskukennslu sem kallast Skerpa. Ætlast var til að allir 

nemendur lykju við verkefnin í kennslubókinni eða læsu sömu textana en 

þeir gátu ákveðið sjálfir í hvaða röð þeir unnu eða á hvaða hraða. Því meira 

sem þeir unnu í tímum því minna var heimanámið.  

Margir íslenskukennarar í grunnskólunum nefndu að þótt þeir gerðu ráð 

fyrir heimanámi fyndist þeim samt ekki beinlínis hægt að ætlast til þess að 

nemendur sinntu því. Þeir sögðust reyna að fá forráðamenn til að deila 

ábyrgð á heimanáminu, til dæmis með því að senda þeim skilaboð í 

tölvupósti eða setja upplýsingar inn á Mentor. Heimanám veldur þó að 

þeirra sögn hálfgerðum vandræðum eða jafnvel leiðindum. Einn kennarinn 

sagði að sér fyndist of mikil vinna fólgin í að halda utan um heimanám 

nemenda og fylgjast með því hvort því væri sinnt. Mun algengara var hins 

vegar að kennarar teldu að vandamálið fælist í því að nemendur hefðu ekki 

þann tíma sem þyrfti til að sinna heimanámi eða að þeir nenntu ekki að 

sinna því og kæmu sér hjá því að gera það sem ætlast væri til. Einn 

kennarinn sagði í því sambandi að nemendur væru latir og reyndu að gera 

eins lítið og þeir kæmust af með og skiluðu ekki verkefnum á réttum tíma. 

Eftirfarandi brot úr viðtali við grunnskólakennara endurspeglar vel um-

ræðuna sem fram fór um heimanám: 

Ég held maður hafi sett miklu meira fyrir hérna áður fyrr, ætlast til að 
það væri unnið, en þau byrja miklu frekar hérna í tímum, eru að byrja 
á því í tímunum og klára heima og ég held líka að foreldrar gangi ekki 
eins eftir því eða margir foreldrar gangi ekki eins eftir því að heima-
vinna sé unnin heima. Jafnvel þótt við séum með þetta á Mentor.  

Kennarinn sagði að það væri í sjálfu sér ekki vandamál þótt dregið hafi úr 

kröfum um heimanám, vandinn væri sá að nemendur sinntu ekki einu sinni 
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því litla sem sett væri fyrir. Hann sagði einnig að áður fyrr hafi kennarar fylgt 

heimanámi betur eftir: 

Við merktum alltaf við, gengum alltaf á milli og merktum við hverjir 
unnu ekki og svo gáfum við svona ástundunareinkunn. Svo var hún 
bara svo misjöfn eftir kennurum að það var kannski ekki alveg 
sanngjarnt og það fór líka svolítill tími í að ganga alltaf á milli. 

Lítið fór fyrir umræðum um kosti heimanáms eða mikilvægi. Hið eina sem 

kennarar nefndu í því sambandi var að heimanám auðveldaði forráðamönnum 

að fylgjast með því sem nemendur fengjust við í íslensku í skólanum.  

5.7.4 Viðhorf framhaldsskólakennara til heimanáms 

Hefðbundið heimanám nemenda í framhaldsskólunum fjórum var af 

tvennum toga. Annars vegar undirbúningur fyrir kennslustundir og hins 

vegar umfangsmeiri „skilaverkefni“ sem unnin voru á lengri tíma og þurfti 

að afhenda á tilteknum skiladegi. Með undirbúningi fyrir kennslustundir var 

fyrst og fremst átt við að lesa bókmenntatexta eða fræðitexta í kennslu-

bókum en í nokkrum tilvikum var gert ráð fyrir að nemendur leystu verkefni, 

til dæmis í málfræði, eða tækju saman efni fornra vísna. Skilaverkefnin 

fólust í ritgerðum eða bókmenntakynningum. Algengast var að ritgerðir 

væru einstaklingsverkefni en kynningar hópverkefni.  

Í viðtölum við íslenskukennarana í framhaldsskólunum var algengt að þeir 

töluðu um vandkvæði í sambandi við heimanám. Kennararnir sögðu að heima-

nám væri mikilvægt fyrir nemendur til þess að ná viðunandi færni í 

námsgreininni en hins vegar sögðu þeir að bæði væri erfitt að fá nemendur til 

þess að sinna heimanámi og einnig að erfitt væri að fylgjast með því hvort þeir 

sinntu því. Kennarar sögðust koma þeim skilaboðum til nemenda að þeir ættu 

að koma undirbúnir í tímana en samt sem áður sögðust þeir ekki gera ráð fyrir 

því eða búast beinlínis við því að nemendur kæmu undirbúnir. Skilaboðin sem 

nemendur fá eru því líklega heldur tvíræð eða óljós, annars vegar er sett fyrir 

heimanám, minnt á að lesa heima og koma undirbúin, en hins vegar er því ekki 

fylgt eftir nema í þeim tilfellum þegar verkefni eru metin til einkunna. Í 

kennslustundum var algengast að farið væri yfir námsefnið líkt og ekki væri gert 

ráð fyrir neinni forþekkingu nemenda.  

Sumir framhaldsskólakennarar tóku sérstaklega fram að þeir litu ekki á 

það sem hlutverk sitt að fylgjast með því hvort nemendur kæmu undirbúnir 

í tíma eða ekki. Algengara var að kennarar hefðu áhyggjur af því að 

nemendur sinntu ekki heimanámi en jafnframt að þeir segðust ekki hafa 

nein úrræði. Einn kennari sagði um tilraunir sínar til að fá nemendur til að 

sinna heimanáminu: „Ég gæti alveg staðið á öskrinu hérna og grenjað og 
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gargað og barið í borðið, ég fæ þau samt ekki til að lesa.“ Einn kennari 

sagðist nota þá leið að ganga um stofuna þungur á brún og líta yfir öxl 

nemenda jafnvel án þess að segja nokkuð, í þeim tilgangi að nemendur 

fengju á tilfinninguna að heimanámið væri mikilvægt: „Ég labba á milli og 

skoða, eins og þú sást í tímanum … þau voru hrædd … ég kanna hvort þau 

eru búin með þetta, ég labba alltaf á milli í hverjum tíma.“ Annar kennari 

sagði að hann hefði gert ráð fyrir því áður fyrr en núna væri „það einhvern 

veginn staðreynd að nemendur læra ekki heima … mörg eru í vinnu og lífs-

neyslu alveg á kafi“. Hann sagðist bregðast við þessu með því að nota hluta 

af kennslustund fyrir viðfangsefni sem hann gerði áður ráð fyrir að væru 

unnin heima:  

Ég [hef] oft gert það að ég tek bara tíu mínútur eða korter af 
tímanum og segi, nú lesið þið hérna, nú lesið þið frá bls. 19, og ég segi 
ekki orð á meðan og svo getum við rætt málin, gert eitthvað, því ég er 
oft búinn að brenna mig á því, ég segi, „heima kíkið þið á þetta“, svo 
byrjar maður að tala um það og það hefur enginn lesið og þá eru þau 
oft að reyna að vinna sig upp með að lesa um leið og ég er að tala um 
þetta, þá annaðhvort taka þau ekki eftir því hvað þau lesa eða heyra 
ekki hvað ég segi. 

Kennarar nefndu nokkrar ástæður fyrir því að nemendur sinntu ekki 

heimanáminu. Tímaskortur var helst nefndur í því sambandi, einnig vinna 

með náminu, tómstundir, íþróttir og jafnvel almenn leti og áhugaleysi sem 

kæmi fram í því að nemendur mættu ekki einu sinni með námsbækur í 

skólann. Kennarar í tveimur skólum bentu á það sem lausn á þessu vanda-

máli að nemendur skiluðu verkefnum rafrænt í skilahólf á innri vef skólans 

sem lokast þegar frestur rennur út. Þeir sögðu að stundum fengju nem-

endur tækifæri til að vinna að þessum verkefnum í kennslustundum en 

þyrftu síðan að ljúka við þau heima og skila þeim fullunnum í skilahólfin á 

tilsettum tíma.  

5.7.5 Viðhorf nemenda til heimanáms 

Í viðtölum við nemendur í grunnskólunum fjórum var töluvert rætt um 

heimanám. Greinilegt var að nemendur litu almennt á það sem sjálfsagðan 

þátt skólastarfsins jafnvel þótt sumir hefðu ekki beinlínis jákvætt viðhorf til 

heimanáms. Einn nemandi sagði í því sambandi: „Það eru ekkert allir sem 

nenna að lesa heima hjá sér, hafa allt annað að gera ... eru á æfingum og 

eitthvað svona og hafa engan áhuga á þessu.“ Samviskusamur nemandi 

sagði: „Það er náttúrulega bara sett heimavinna og maður verður bara að 

gera hana. Maður getur ekkert valið, núna ætla ég að gera þetta og á 

morgun ætla ég að gera hitt.“ Enginn grunnskólanemandi kvartaði yfir því 
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að það væri of mikið heimanám. Í einum skólanna sögðust nemendur alltaf 

læra heima fyrir tímann og að það væri gott að vera búinn að því þegar 

kennarinn færi yfir heimavinnuna, geta þá leiðrétt það sem væri vitlaust. 

Margir nemendur nefndu kosti þess að kennarar skráðu heimanám inn í 

Mentor, ekki síst þegar þeir væru fjarverandi. Aðeins einn nemandi talaði 

um þátt forráðamanna í heimanáminu og virtist jafnvel telja að til of mikils 

væri ætlast af foreldrum, sagði að mamma sín kynni ekki alltaf allt í 

málfræðinni: „Eins og þegar mamma mín er að hjálpa mér með heimanámið 

í íslensku og svona. Hún man ekkert eftir þessu.“ Enginn annar nemandi 

nefndi að forráðamenn fylgdust með heimanámi eða kæmu að því á 

einhvern hátt. 

Nemendur á framhaldsskólastigi töluðu minna um heimanám í íslensku 

en nemendur í grunnskóla. Greinilegt var að þeir skiptu heimanámi í tvo 

aðgreinda þætti, annars vegar það að koma undirbúnir fyrir kennslustundir 

og hins vegar að vinna „skilaverkefni“. Þeir sögðust sinna skilaverkefnum, til 

dæmis þeim sem er skilað rafrænt, en ekki undirbúningi fyrir kennslu-

stundir. Þeir töldu það ekki neitt tiltökumál enda væri námið á þeirra eigin 

ábyrgð og þeir þyrftu að sýna fram á kunnáttu sína á prófum. Sinntu þeir 

ekki náminu kæmi það fram í námsmati. 

Einn nemandi sagði að sér þætti þægilegast þegar kennarinn notaði 

tímann í kennslustundinni til þess að fara yfir bókmenntatextann sem gert 

væri ráð fyrir að nemendur læsu heima, þegar kennarinn stæði upp við töflu 

og útskýrði textann og efni hans. Það væri að hans mati miklu þægilegra en 

að lesa textann sjálfur. Sumir nemendur voru alfarið á móti heimanámi í 

framhaldsskóla og einn taldi það beinlínis vera mannréttindabrot: „Ég 

meina, mér finnst bara brot á mínum mannréttindum að þurfa að fara læra 

síðan heima þegar ég er komin heim úr skólanum.“ Annar nemandi taldi að 

nemendur ættu að sinna náminu á skólatíma líkt og vinnandi fólk gerði á 

vinnumarkaðinum. Hann sagði:  

Mér finnst bara svo hallærislegt að það sé heimavinna í fram-
haldsskóla því við mætum í skóla klukkan átta til fjögur sem er bara 
okkar vinnudagur. Það er ekki ætlast til þess að vinnandi fólk fari með 
sína vinnu heim og vinni hana þar. Þú vinnur bara þína vinnu í 
vinnunni og síðan ferðu heim og færð frið fyrir vinnunni. En í 
skólanum … að þá ertu í skólanum frá átta til fjögur, ferð síðan heim 
og lærir meira þar. Mér finnst það bara engan veginn rökrétt. Þetta er 
bara eins og vinna. 

Fullt nám í framhaldsskóla er aldrei skipulagt þannig að nemandi sitji í 

fjörutíu kennslustundum á viku líkt og einstaklingur á vinnumarkaði sem 
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vinnur fjörutíu klukkustundir. Á stundatöflu eru ýmis göt sem hugsanlega 

gætu nýst sem tími til að sinna heimanámi.  

5.7.6  Samantekt um heimanám 

Þrátt fyrir að heimanám hafi lengst af skipað fastan sess í hefðbundnu 

skólastarfi er ekkert að finna um heimanám í lögum um grunn- og fram-

haldsskóla og umfjöllun í aðalnámskrám er bæði mjög umfangslítil og 

almenn. Sumir skólar birta almennar upplýsingar um heimanám á heima-

síðum sínum. Enginn skólanna átta hafði mótað ítarlega heildarstefnu um 

heimanám, hvorki á grunn- né framhaldsskólastigi, en í einum grunn-

skólanna hafði verið skráð almenn stefna um heimanám. Yfir heildina litið 

má segja að lítil regla hafi ríkt um heimanám, hver kennari virtist hafa sinn 

hátt á, jafnvel innan sama skóla. Allir nemendur áttu að skila verkefnum á 

sama tíma og gert var ráð fyrir sömu eða sams konar heimavinnu hjá öllum. 

Á báðum skólastigum mátti einkum greina tvær tegundir heimanáms í 

íslensku, annars vegar undirbúning fyrir hverja kennslustund samkvæmt 

kennsluáætlun og hins vegar umfangsmeiri „skilaverkefni“ sem krefjast 

lengri undirbúnings og allir nemendur skila á tilsettum tíma. Á grunn-

skólastigi fólst heimanám einkum í undirbúningi fyrir hverja kennslustund 

og einstaka stærri verkefnum en á framhaldsskólastigi voru umfangsmeiri 

verkefni algengari og sjaldan var gengið eftir því að nemendur kæmu 

undirbúnir í kennslustundir. Á báðum skólastigum virtust viðfangsefni í 

heimanámi vera einhæf og eina val nemenda fólst í að velja þá bók sem þeir 

lásu sem kjörbækur eða efni sem þeir skrifuðu um ritgerð. Valið var þó oft 

bundið einhverjum skilyrðum.  

Mun algengara var að heyra á framhaldsskólanemendum að þeim þættu 

kröfur um heimanám íþyngjandi. Nemendur á grunnskólastigi kvörtuðu lítið 

sem ekkert undan heimanámi þótt þeir sinntu því kannski ekki sérstaklega 

vel. Í viðtölunum við kennara á báðum skólastigum mátti greina það viðhorf 

að kröfur um heimanám væru íþyngjandi bæði fyrir nemendur og kennara 

og því væri æskilegt að draga úr heimanámi, leyfa nemendum „að sinna því 

í kennslustundum“ eða sleppa því alveg.  

Á framhaldsskólastigi voru skilaboð kennara til nemenda í sambandi við 

heimanám oft óljós. Annars vegar sögðu þeir nemendum að þeir gerðu ráð 

fyrir heimanámi en hins vegar voru viðbrögð við sinnuleysi nemenda 

ómarkviss eða engin. Eftir því sem leið á skólagönguna virtist draga úr 

áherslu kennara á undirbúning nemenda fyrir kennslustundir.  
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5.8 Námsmat 

„Þá stýrði skólanum þ.e. latínuskólanum] hinn strangi skólameistari, Bjarni rektor Jónsson. 
Vildi hann hafa öll skólapróf ströng, og urðu kennararnir yfirleitt að semja sig að vilja hans. 
Háar aðal-einkunnir voru ekki auðfengnar; að minsta kosti fanst piltum þær ekki liggja á 
lausu og engin líkindi þóttu til þess, að nokkur maður næði þar ágætis-aðaleinkunn í prófi, 
meðan kennarar væru hinir sömu, og jafn naumgæfir á einkunnir.“  

(Jens Pálsson, 1910, bls. III–IV) 

Fjallað er ítarlega um námsmat í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla, 

bæði í almennum hluta og í greinabundnum hluta. Þar kemur fram hver 

megintilgangur námsmats er og hvaða leiðir eru æskilegar í þeim tilgangi að 

námsmatið verði í samræmi við hann. Áhersla er lögð á að námsmat nái 

jafnt til færni, skilnings og þekkingar, sé hvetjandi, leiðbeinandi og upp-

lýsandi bæði fyrir nemandann og forráðamenn, að það sé sanngjarnt og 

samræmi milli námsmats, markmiða og áhersluþátta í kennslu, að gætt sé 

að vandvirkni og fjölbreytni, bæði í matsaðferðum og matsþáttum (Mennta-

málaráðuneytið, 1999a; 2004a; 2006; 2007a). 

Þótt orðalag námskránna á skólastigunum tveimur sé ekki eins er 

inntakið að mestu það sama og lítill sem enginn grundvallarmunur á skóla-

stigunum. Helst má benda á að á grunnskólastiginu er uppeldishlutverkið 

meira áberandi, þar skal meta ástundun, virkni og framfarir nemenda og þar 

segir að nota skuli niðurstöður námsmats við skipulagningu náms. Það er 

ekki gert á framhaldsskólastiginu. Á framhaldsskólastiginu er hins vegar 

minnt á mikilvægi þess að í skriflegum umsögnum kennara sé frekar tekið 

fram hvað nemandinn getur en getur ekki. Á framhaldsskólastigi er talað um 

símat en það er ekki gert á grunnskólastigi. Þar er líka talað um að meta 

helstu viðfangsefni hverrar annar en ekki er minnst á þann þátt í grunn-

skólanum þótt að sjálfsögðu sé gert ráð fyrir að það sé gert í skriflegum eða 

munnlegum prófum.  

Í öllum skólanámskrám og kennsluáætlunum skólanna átta var fjallað um 

námsmat. Þar var þó ekkert að finna um tilgang, markmið eða mikilvægi 

þess umfram það sem fram kemur í aðalnámskrám og í öllum tilvikum var 

umfjöllunin töluvert rýrari en í henni. Á báðum skólastigum voru lögð fyrir 

skrifleg próf í lok anna. Löng hefð er fyrir gerð, útliti og uppsetningu próf-

verkefnanna sem innihéldu einkum fjölvalsspurningar, eyðufyllingar, beinar 

spurningar um þekkingaratriði, lesskilning og skilgreiningar á hugtökum. 

Auk hefðbundinna lokaprófa voru próf og verkefni lögð fyrir yfir skólaárið 

og með því móti var fyrirmælum námskrár um símat eða fjölbreytt 

námsmat fylgt. Í tveimur framhaldsskólanna tóku nemendur stutt rafrænt 

próf í kennslustundum. Í tveimur áföngum í einum framhaldsskólanna var 
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brugðið út af hefðinni um lokapróf og eingöngu stuðst við símat. Í einum 

skólanna var hefð fyrir munnlegu lokaprófi í íslensku á einu námsári. 

Tafla 8 – Samanburður á leiðum við námsmat sem nefndar eru í aðalnámskrá 
grunn- og framhaldsskóla. 

 Námsmat í grunnskóla Námsmat í framhaldsskóla 

vi
ð

fa
n

gs
e

fn
i 

Munnleg verkefni og skrifleg, einstakl-
ingsverkefni, samvinnuverkefni, 
ritgerðir, ritunaræfingar, skriflegar 
frásagnir. 

Einstaklings- og hópverkefni, almenn 
tjáning og þátttaka í umræðum (í fyrsta 
áfanga framhaldsskólans), helstu 
námsþættir áfanga. 

at
ri

ð
i 

Frumleiki, frumkvæði, vinnubrögð og 
þrautseigja, ástundun, virkni og 
framfarir. 

Samstarfshæfileikar, þátttaka og virkni í 
hópum, frumkvæði, sjálfstæði, vinnubrögð, 
lausn rannsóknarverkefna, ferilmöppur, 
vefsíður, skilningur, túlkun og greining á 
viðfangsefnum sem fram koma í 
áfangalýsingum. 

að
fe

rð
 

Sjálfsmat, jafningjamat, mat forráða-
manna, munnleg og skrifleg próf. 

Símat, sjálfsmat, munnlegt og skriflegt mat, 
lokapróf þar sem við á. 

Í skólanámskrám og kennsluáætlunum skólanna átta var að finna ýmislegt um 

skipulag námsmats, reglur sem gilda um námsmat og atriði sem ekki er að finna 

í aðalnámskrá. Hver skóli hefur sinn háttinn á þótt ekki beri mikið á milli 

skólanna á hvoru skólastigi fyrir sig. Munurinn er meiri ef skólastigin tvö eru 

borin saman. Í skólanámskrám grunnskólanna er talað um vinnueinkunn eða 

kennaraeinkunn og tekið fram að öll verkefni nemenda séu lögð til grundvallar 

námsmati, meðal annars skil á heimavinnu, vinnubókum og ritgerðum og auk 

þess vinnubrögð og ástundun. Í skólanámskrá og kennsluáætlunum 

grunnskólanna er ekki að finna upplýsingar um vægi einstakra þátta í námsmati 

og jafnvel virðist sem það liggi ekki ljóst fyrir í upphafi anna hvaða verkefni eru 

metin inn í vinnu- eða kennaraeinkunn. Lokapróf í annarlok virðast gilda frá 25 

til 50% af heildareinkunn fyrir skólaárið.  

Í framhaldsskólunum er að finna ítarlegri umfjöllun um námsmat í skóla-

námskrám og kennsluáætlunum en í grunnskólunum og fjallað er um aðra 

þætti en þar. Þar er lýsing á reglum sem gilda í sambandi við námsmat, um 

lágmarkseinkunn, hvaða áhrif það hefur ef nemendur ná ekki lágmarks-

einkunn, reglur um skiladag verkefna og undantekningar frá þeim. 

Reglurnar eru yfirleitt ósveigjanlegar eins og sjá má á eftirfarandi athuga-

semd úr einum skólanna: „Ef skil dragast í tvo daga verður ekki tekið við 

verkefnum og einkunnin núll skráð í einkunnaskjali.“ Á öllum kennslu-

áætlunum má sjá vægi einstakra þátta.  
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5.8.1 Umræður um námsmat í kennslustundum 

„Þetta verður örugglega prófspurning.“ 

Umræður um próf voru fyrirferðarmiklar í kennslustundunum á báðum 

skólastigum en þó heldur meiri á framhaldsskólastiginu. Athygli vekur að 

próf var eina matsformið sem nemendur og kennarar minntust á í kennslu-

stundum. Nemendur spurðu hvort það sem kennarinn útskýrði frá töflunni 

yrði á prófi og kennarinn minnti nemendur á að skrifa hjá sér og lesa því að 

það væri próf á morgun eða hinn. Kennslan virðist því vera prófmiðuð á 

báðum skólastigum og snúast mikið um undirbúning fyrir próf, um fyrir-

lagningu prófs eða yfirferð prófs. Nemendur tóku prófin líka hátíðlega og ef 

kennari minntist á próf lögðu nemendur við hlustir. Kennarar virðast því 

nota orðið próf til að ná athygli nemenda – og það virkaði vel. Nemendur 

spurðu kennara líka oft um próf og ekki var að greina neinn sérstakan mun 

milli skólastiganna. Spurt var um einkunnir úr prófum, hvenær próf yrði lagt 

fyrir og hvort tiltekinn texti yrði til prófs: „Fyrir hvaða tíma á að vera búið að 

lesa bókina fyrir próf. Megum við núna fá einkunnirnar úr prófinu?“ voru 

algengar spurningar nemenda. 

5.8.2 Margar hliðar námsmatsins  

Viðhorf kennara á skólastigunum tveimur til námsmats var mjög áþekkt og 

þeir deildu almennt sömu skoðun. Mikilvægi þess var óumdeilt og nær allir 

kennarar töldu aðferðirnar fjölbreyttar. Nemendur höfðu lítið að segja um 

námsmat og virtust almennt sáttir við það fyrirkomulag sem er notað. Helst 

að þeim fyndust of mörg próf, ekki síst á unglingastigi, og að próf væru 

svolítið kvíðvænleg. Í öllum skólum var þess gætt að námsmat væri sam-

ræmt í árgangi eða áfanga þannig að sömu próf væru lögð fyrir eða sams 

konar verkefni metin.  

5.8.3  „Símat hefur ákveðna kosti en það er tímafrekt“ 

Margir kennarar, ekki síst grunnskólakennarar, nefndu kosti símats og fannst 

gott að nemendur ynnu sér smám saman inn einkunn í stað þess að fá eina 

einkunn í lok annar eða skólaárs: „Það er ekki bara eitt stórt próf sem gildir og 

ein stór vinnueinkunn sem fer eftir því hvernig skapi kennarinn er í um vorið 

eða hvort að nemandinn hafi tekið sig á síðasta mánuðinn,“ sagði einn 

kennarinn. Allmargir virtust hins vegar blanda saman hugmyndum um símat og 

líta á það sem símat að meta nokkur verkefni eða próf yfir önnina og leggja 

jafnframt fyrir lokapróf. Margir framhaldsskólakennarar nefndu ókosti þessarar 

leiðar við námsmat. Þeir töldu hana tímafreka og að í henni fælist aukin vinna 
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fyrir kennara. Þeir efuðust jafnvel um símat sem leið til að mæla raunverulega 

hæfni eða þekkingu. Einn þeirra sagði:  

Við höfum hreint alltaf haft tiltölulega mikið svona yfirlitspróf í lokin 
til að mæla þessa heildarþekkingu, hvort að símatið hafi skilað sér og 
þetta hefur bara aukið vinnuna, maður er alltaf að gera eitthvað alls 
kyns verkefni en lokaprófið er alltaf jafn stórt og jafnvel enn erfiðara 
að semja það en var … maður er alltaf að reyna að koma í veg fyrir að 
bútaþekkingin komi mönnum upp í góða einkunn þótt menn kunni 
ekki neitt.  

Jafnvel þeir kennarar sem töldu símat góða leið til námsmats virtust ekki 

treysta sér til að stíga skrefið alla leið og sleppa hefðbundnu lokaprófi því 

nær undantekningarlaust var lagt fyrir próf í lok annar sem gilti allt að 60% 

af heildareinkunn fyrir önnina eða áfangann. Það átti við á báðum skóla-

stigum en hlutfallið var hærra á framhaldsskólastiginu. Það helsta sem 

vafðist fyrir kennurum í sambandi við símatið var hversu stórt hlutfall loka-

prófið ætti að vera: „Við viljum helst ekki fara niður fyrir 50%, mjög einmitt 

oft með 50 eða 60, 60 oft,“ sagði einn framhaldsskólakennari. Hann hafði 

skoðun á námsmati almennt og sagði: „Prófakerfið er gallað, sem allir vita, 

skrifleg próf, samt hefur ekki tekist að finna neitt sem leysa þau af hólmi. 

Held ég … Það eru heilu kúrsarnir kenndir í háskólanum, [um að] námsmat 

sé alltaf kolrangt.” Hann hafði hins vegar enga tillögu um hvernig 

prófafyrirkomulag ætti að vera á annan hátt en það er.  

5.8.4 Óljósar hugmyndir um fjölbreytt námsmat 

Kennarar nefndu gjarnan að námsmatið sem þeir notuðu væri fjölbreytt. 

Fjölbreytnin virtist felast í þrenns konar aðferðum sem notaðar voru 

samhliða lokaprófi, þ.e. prófi úr afmörkuðum námsþáttum, mati á ritunar-

verkefnum og mati á fyrirlestrum sem nemendur flytja í kennslustundum. 

Einstaka kennari nefndi að sér fyndist ekki ástæða til að hafa lokapróf á 

hverri önn en enginn gekk svo langt að nefna að hægt væri að meta 

íslenskunám án prófa. Einn grunnskólakennari lýsti námsmatinu í skólanum 

á eftirfarandi hátt:  

Þau taka könnun alltaf svona á mánaðarfresti … síðan taka þau 
lokapróf og það er notað saman, það gefur lokaeinkunn. Síðan erum 
við bara með svona mat hvernig þau vinna í tímum og eitthvað 
svoleiðis og við erum með, þannig hefur nú ekki verið í vetur, 
stundum höfum við látið þau dæma sjálf hvert annað, við erum með 
ræðumennsku, við erum með alls konar, þau gera ræðu yfir veturinn 
og við gefum einkunn fyrir það og þá skiptir máli hvernig þau hafa 
verið að flytja það og hvernig þau hafa unnið það, skilað ræðunni, 



Villa! Notaðu flipann Heim til að nota Heading 1 í textanum sem þú vilt að birtist hér. 

145 

þannig að allir alveg krakkar frá 8. til 10. bekk þurfa að búa til ræðu 
og flytja hana.  

Þessi lýsing á að mörgu leyti einnig við um námsmatið í framhaldsskólunum. 

Aðeins einn kennari nefndi leiðsagnarmat en hugmyndir hans um það 

virtust óljósar og þegar ég spurði hvað fælist í leiðsagnarmatinu hjá honum 

sagði hann: „Það er nú eiginlega, mér finnst það nálægt símati. Ég hef látið 

þau meta hvert annað, jafningjamat, þetta símat og leiðsagnarmat, þetta er 

inni í dag.“  

Jafningjamat var nefnt í nokkrum viðtölum við kennara, þeir þekktu 

hugtakið en því virtist ekki mikið beitt. Einstaka kennari sagði að nemendur 

mætu fyrirlestra eða hópverkefni en það kom hvorki fram í skólanámskrá, 

námslýsingum né viðtölum við nemendur. Annar kennari nefndi sem dæmi 

um fjölbreytt námsmat að auk lokaprófs væri munnlegt mat, nemendur 

flyttu fyrirlestra: „Þau flytja fyrirlestra og fá fyrir flutninginn.“ Nokkrir 

kennarar nefndu að þeir vildu kannski fara aðra leið við námsmat en þeir 

gerðu, til dæmis nota verkmöppur og munnleg próf, en þeir sögðu að prófa-

hefðin í skólunum kæmi í veg fyrir það. Sjálfsmat var aldrei nefnt á nafn en 

nokkrir nefndu munnleg próf sem áhugaverða matsaðferð en notuðu hana 

þó ekki. Helsta hindrunin í því sambandi var að „finna einhverja sanngjarna 

skráningu á árangrinum til þess að hægt sé að rekja það á einhvern hátt, hitt 

er svo rekjanlegt, skrifleg verkefni, það þarf að gera einhverja gáfulega 

gátlista sem fylgja þessu,“ sagði kennari á framhaldsskólastigi. 

5.8.4.1  „Maður leiðist svolítið mikið út í sama farið aftur“ 

Örfáir kennarar á framhaldsskólastigi töluðu um að námsmatið hjá sér væri 

einhæft og að þeir hefðu litlu breytt þrátt fyrir umræðu í skólasamfélaginu 

um mikilvægi fjölbreytts námsmats. Þeir sögðust hafa farið á námskeið eða 

hlustað á fyrirlestur og farið heim með fögur fyrirheit. Hins vegar yrði ekkert 

úr framkvæmdum. Ástæðan væri fyrst og fremst tímaskortur, sögðu þeir og 

þess vegna veldu þeir hefðbundin próf því þeir töldu að þau tækju minni 

tíma en annars konar námsmat. Það tekur tíma að koma upp nýju skipulagi, 

sögðu þeir, og einfaldara að hafa þetta í fastara formi: „Stundum fer maður 

á einhvern fyrirlestur eða … les eitthvað, og þá alveg er maður uppfullur að 

breyta svona, en svo leiðist maður svolítið mikið út í sama farið aftur.“  

5.8.4.2  „Þá get ég híft þá upp í kennaraeinkunn“ 

Kennaraeinkunn eða vinnueinkunn var hluti námsmats á báðum skóla-

stigum og gilti yfirleitt 10 til 20% af heildareinkunn fyrir önnina. Samsetning 

þessa hluta einkunnar var stundum heldur óljós og gaf því ákveðið svigrúm. 
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Hluti hennar var oft mat á öðrum þáttum en þeim sem tilheyra 

námsgreininni, til dæmis hegðun, mætingu, vinnubrögðum og framkomu. 

Grunnskólakennari sagði að hann mæti hegðun í tímum en ekki mætingu. 

Einn framhaldsskólakennari sagði að þessi hluti námsmats gæfi sér kost á að 

meta aðra þætti en metnir væru á hefðbundnum prófum eða ritgerðum og 

að stundum geti hann „rétt af“ lokaeinkunn þegar nemandi hefði virkilega 

lagt sig fram en ekki náð tilskildum árangri á prófi. Hann nefndi sem dæmi 

nemendur af erlendum uppruna eða nemendur með sértæka náms-

örðugleika. Aðeins einn nemandi gerði athugasemd við þetta fyrirkomulag 

vinnueinkunnar og sagði að það væri svolítið óljóst eða ónákvæmt. Sér 

fyndist eins og verkefni sem gildi 20% af kennaraeinkunn sem aftur gildi 

15% af heildareinkunn hafi svo lítið vægi að það taki því varla að skila þeim.  

5.8.4.3 Námsþættir eru ekki metnir á sama kvarða – og ekki á 
sama hátt 

Þegar nemendur tóku hefðbundin próf í málfræði og stafsetningu var 

notaður einkunnakvarði frá 1 til 10. Hefðbundin skrifleg próf voru líka 

nánast alltaf eina leiðin sem var notuð við námsmatið. Kvarðinn 1 til 10 var 

notaður í bókmenntaprófum ef spurningarnar voru beinar og svarið annað-

hvort rétt eða rangt eða krossaspurningar. Ef spurningarnar voru opnar og 

gáfu kost á að meta til einkunna eitthvað smávegis af því sem nemandinn 

skrifaði hófst kvarðinn í 2 eða 3. Annar kvarði var hins vegar notaður þegar 

nemendur fluttu munnleg verkefni, tóku munnleg próf eða þegar 

ritunarverkefni voru metin. Það átti líka við um einkunn fyrir ástundun. Þá 

fór einkunnin sjaldan í 10 og helst ekki niður fyrir 6. Einn kennari nefndi 

dæmi um nemanda sem ætti í raun að falla í vinnueinkunn, hann hafi bara 

ekki sinnt náminu alla önnina: „En ég finn að hann er í sókn, ég set hann 

ekkert niður fyrir 6, ég geri það ekki.“ Einn framhaldsskólakennari sagði að 

þetta snerist um að vanda það vel til verka að það kvartaði enginn og það 

þyrfti að vera hægt að rökstyðja námsmatið. „Það er auðveldara að 

rökstyðja einkunn,“ sagði hann, „ef hún er byggð á skýrum gögnum, til 

dæmis niðurstöðum prófa sem ekki er hægt að vefengja. Annað á við til 

dæmis í ritun eða framsögn.“  

Grunnskólakennari lýsti áhyggjum sínum af námsmati og „einkunna-

verðbólgu“, sagðist vera undir pressu frá forráðamönnum og jafnvel stjórn-

endum, að meta nemendur ekki of lágt. Það finnist engum í lagi ef nemandi 

fær einkunn undir 7, þá „er farið í fýlu“. Kennaranum fannst það koma fram 

í því að metnaður nemenda væri minni, þeir legðu litla vinnu á sig og fengju 

samt háar einkunnir. „Það er ekkert uppbyggilegt í svona mati,“ sagði hann 

og var heldur ósáttur.  
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5.8.4.4 Hinn fjölbreytti tilgangur námsmats 

Í aðalnámskrá er fjallað um tilgang námsmats. Tilgangur námsmats í skóla-

starfinu er áreiðanlega að einhverju leyti í samræmi við það sem þar kemur 

fram þótt sumir kennarar fullyrði að þeir sjái ekki alveg hvernig námsmatið 

geti verið uppbyggilegt líkt og sagt er í námskránni. Það meti bara fyrst og 

fremst hver staða nemandans er, hvort hann hafi lesið námsefnið eða ekki. 

En námsmatið hefur fleiri hliðar en þær sem nefndar eru í námskrá. Í 

viðtölum við framhaldsskólakennara kom berlega í ljós að það er notað sem 

agatæki og stjórntæki. Kennarar lögðu fyrir próf, til dæmis í skáldsögu í 

þeim tilgangi að „nemendur lesi námsefnið, til að tryggja að þau lesi, því 

þau eiga að nota það áfram,“ segir einn kennari. Einn framhaldsskóla-

kennari sagðist stundum nota próf til þess að halda nemendum að verki, 

bæði til þess að þeir læsu námsefnið og eins til þess að þeir sætu ekki bara 

aðgerðalausir í tímum og hlustuðu á kennara.  

Á grunnskólastigi lýstu nokkrir kennarar áhyggjum sínum yfir þeirri 

ábyrgð sem sett var á þá þegar samræmdum prófum var breytt: „Þá er 

ábyrgðin sem var sett á samræmdu prófin hún hefur færst yfir á okkur.“ Þeir 

höfðu áhyggjur af því að þurfa að hafa í huga að horft væri á einkunn í 

íslensku þegar nemendur sæktu um í framhaldsskóla. Það skapaði spennu 

og óöryggi hjá kennurum. Þeir vildu að sjálfsögðu að einkunn endurspegli 

raunverulega stöðu nemenda en freistast kannski til þess að meta 

nemendur heldur of hátt en of lágt: „Það hefur sýnt sig síðan samræmdu 

prófin hættu, að það hafa komið upp vandamál, það hefur komið upp þetta, 

nemendur hafa komið með of háar einkunnir, það er spurning hvort á að 

leita aðstoðar einhvers staðar,“ sagði einn kennari og velti því fyrir sér hvort 

ekki þurfi að fá einhverja utanaðkomandi aðstoð í sambandi við námsmatið, 

skýrari fyrirmæli eða leiðbeiningar. Einn kennari segir að sér finnist þessi 

breyting bæði jákvæð og spennandi: „Það er frábært verkefni og það er 

svona áskorun að standast þá ábyrgð. Standa undir þeirri ábyrgð. Af því að 

ég held þetta sé svo mikið nákvæmari mæling sem við gefum, við erum að 

taka mælingar allan veturinn, ekki bara einhvern einn ákveðinn dag.“ 

5.8.4.5 „Við erum eiginlega voðalega stolt af námsmatinu okkar“ 

Í nokkrum skólum hafði markvisst verið unnið að breytingum á námsmati og 

greina mátti ánægju kennara sem tóku þátt í slíkri vinnu. Þeir lýstu því með 

stolti hvernig matið var skipulagt, hvernig þeir notuðu Mentor til að halda 

utan um skráningarkerfið, hvernig forráðamenn nýttu sér það til að geta 

fylgst með.  
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Í einum skólanna höfðu kennarar tekið sig saman og útbúið matsblöð til 

að meta verkefni og verkefnabækur nemenda, matsblöð sem nemendur fá 

fyrirfram þannig að þeir vita til hvers er ætlast af þeim: „Svona gerðum við 

þetta í fyrra í fyrsta skipti með vinnubók úr Gísla sögu og það var stór-

kostlegt að sjá hvað nemendur voru meðvitaðir um hvað þeir voru að gera.“ 

Auk matsblaðanna var nemendum boðið „í viðtal“ til kennara til að fá leið-

beiningar og þá var unnið út frá gátlistanum. Kennari lýsti kostum þessarar 

aðferðar ítarlega svo sem sjá má í eftirfarandi viðtalsbroti:  

Og svo þegar við fórum yfir verkefnabækurnar þá notuðum við þessa 
lista og vorum með matsblöð fyrir hverja bók, þannig að þegar þau 
fengu þá til baka var námsmatið skothelt, af því að við erum líka, 
þurfum að horfast í augu við það að nú eru það einkunnirnar okkar 
ekki samræmdu prófseinkunnirnar sem þau fara með inn í framhalds-
skólana og þá finnst okkur ofboðslega mikilvægt að við séum með 
okkar algjörlega á þurru, fyrir hvað vorum við að gefa og að nemend-
ur viti fyrirfram og jafnvel foreldrar, það eru nú yfirleitt foreldrar sem 
koma og kvarta yfir einkunnum en ekki nemendur, að þetta liggi allt 
fyrir fyrirfram. 

5.8.5 Samræmt próf í íslensku 

Samræmdum grunnskólaprófum var breytt árið 2009 og kallast nú 

samræmd könnunarpróf. Samræmd próf hafa lengi verið hluti af hinni 

ætluðu námskrá og þótt fyrirkomulagi þeirra hafi verið breytt skipa þau 

ákveðinn sess í íslenskukennslu á grunnskólastigi.  

Þrátt fyrir mikla umræðu um próf í kennslustundum á báðum skóla-

stigum komu samræmd próf aldrei til tals. Þau komu heldur ekki til tals í 

viðtölum við nemendur á framhaldsskólastigi. Í viðtölum við framhalds-

skólakennara kom fram að þeir höfðu hvorki velt niðurstöðum þeirra fyrir 

sér né prófverkefnunum. Einn framhaldsskólakennari lýsti skoðun sinni á 

samræmdum prófum og sagðist „að vissu leyti … feginn að samræmdu 

prófunum var hent út í hafsauga því það miðaðist allt við þau að kenna fyrir 

þessi samræmdu próf, mér fannst bara allt skólastarfið allan 10. bekk fara í 

þetta“. Þegar ég spurði nánar út í reynslu kennarans af samræmdum 

prófum kom fram að hann þekkti til prófanna í gegnum skólagöngu sonar 

síns en hafði ekki reynslu af þeim í tengslum við eigin kennslu. 

Örfáir nemendur á grunnskólastigi nefndu samræmd próf á nafn í 

viðtölum án þess að ræða sérstaklega um þau en þau koma hins vegar oft til 

tals í viðtölum við grunnskólakennara þótt ekki væri beinlínis spurt um þau. 

Margir kennarar ræddu um kosti og ókosti þess að breyta fyrirkomulagi 

samræmdra prófa. Algengara var að talað væri um kostina og kennarar 
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nefndu að andrúmsloftið væri orðið afslappaðra og að þeir gerðu meira af 

því að velja og hafna. Einn kennari lýsti breytingunni á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst það hafa lagast, ég finn það núna, maður er ekki eins 
stressaður og þegar samræmdu prófin voru að vori, þá var námskráin 
samræmdu prófin, þá fór maður alveg eftir því, en þetta er ekki alveg 
eins stíft núna, maður hefur meira andrúm núna finnst mér. 

Annar kennari lýsti því hvernig hann upplifði að samræmt próf kæmi í veg fyrir 

að hann notaði fjölbreytta kennsluhætti í málfræði. Hann sagðist hafa haft á 

tilfinningunni að hann yrði að kenna öllum nemendum öll hugtök sem 

hugsanlega kæmu fyrir á prófi, jafnvel nemendum sem höfðu enga forsendu til 

að læra hugtökin. Ástæðan fyrir þessari tilfinningu var að hans sögn ekki síst sú 

að hann óttaðist að „fá foreldri yfir sig“. Með því að fara yfir öll hugtök og geta 

merkt við líkt og á gátlista virðist hann hafa verið að baktryggja sig, til dæmis ef 

nemandi stæði sig illa á prófi gæti hann sagt að víst hefði hann kennt allt sem 

átti að kenna: „En þá var maður alveg bundinn af þessu og hefði maður ekki 

kennt þetta þá hefði maður kannski fengið foreldri yfir sig: „Af hverju ert þú 

ekki að kenna syni mínum það sem er til prófs? Hann fær bara þrjá af því að þú 

kenndir honum ekki það sem var til prófs.“ Tveir aðrir grunnskólakennarar 

nefndu þessi afskipti forráðamanna. Annar sagði að það væru ekki nemendur 

sem hefðu áhyggjur af prófunum heldur forráðamenn. Þeir sendu tölvupóst og 

væru stressaðir: „Já, maður fær pósta, á ekki að undirbúa, gera hitt og dalala, 

maður bendir á að þetta [þ.e. samræmda könnunarprófið] sé bara til 

leiðbeiningar.“ Hinn sagði: „Það eru nú yfirleitt foreldrar sem koma og kvarta 

yfir einkunnum en ekki nemendur.“ 

Tveir grunnskólakennarar nefndu áhyggjur sínar vegna breytts fyrir-

komulags prófanna. Annars nefndi að nemendur væru útskrifaðir úr grunn-

skóla með of háar einkunnir og að það drægi úr trúverðugleika kennara og 

trausti. Hinn sagði að hann teldi nauðsynlegt að hafa eitthvert samræmt 

mat og að sér fyndist óheppilegt að láta það í hendur kennara að búa til 

próf sem ættu að gefa mynd af stöðu nemenda sem sé sambærileg milli ára. 

Kosturinn við samræmt próf að hans mati er stöðugleiki og möguleikinn á 

að bera saman einkunnir milli ára. Hann telur að til dæmis einkunnin 7 á 

samræmdu prófi segi miklu meira en einkunnin 7 á skólaprófi.  

5.8.6 Samantekt um námsmat 

Í aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla er lögð rík áhersla á fjölbreytt 

námsmat og bent á ýmsar leiðir í því sambandi. Talað er um að námsmat eigi 

að ná jafnt til færni, skilnings og þekkingar, það eigi að vera hvetjandi, 

leiðbeinandi og upplýsandi fyrir nemendur og forráðamenn. Í skólanámskrám 
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skólanna átta var að finna umfjöllun um námsmat en hún var töluvert rýrari þar 

en í aðalnámskrá. Nokkur atriði komu fram í skólanámskrám sem ekki komu 

fram í aðalnámskrá, til dæmis ýmsar reglur um skil verkefna, vægi þeirra, 

vinnubrögð og ástundun. Námsmat var hvorki eins fjölbreytt og mælst er til í 

aðalnámskrá né eins og kennarar töluðu um í viðtölum.  

Umræður um próf voru algengar í kennslustundum, ekki síst á fram-

haldsskólastigi. Greinilegt var að kennslan var prófamiðuð og próf notuð 

sem agatæki í þeim tilgangi að fá nemendur til að undirbúa sig heima. Ekki 

var minnst á aðrar leiðir við námsmat í kennslustundum. Símat var sú 

aðferð sem oftast kom til tals og skiptar skoðanir voru um ágæti hennar. 

Einhvers misskilning virtist gæta um símat. Það kom til dæmis fram í því að 

lagt var fyrir lokapróf á tilteknum prófatíma sem hafði mikið vægi þrátt fyrir 

að nemendur hefðu skilað ýmsum verkefnum og tekið hefðbundin próf í 

kennslustundum. Vinnueinkunn gildir yfirleitt einhvern hluta lokaeinkunnar 

og sögðu kennarar að hún gæfi ákveðið svigrúm til að meta aðra þætti en 

þá sem metnir væru á hefðbundnum prófum.  

Kennarar voru yfirleitt sáttir við fyrirkomulag námsmats, ekki síst þeir 

kennarar sem höfðu lagt vinnu í að endurskipuleggja námsmatsaðferðir og 

notuðu til dæmis rafrænt skráningarkerfi, ýmiss konar gátlista, viðtöl við 

nemendur og munnleg próf. Einkunnaverðbólga kom til tals og höfðu sumir 

kennarar áhyggjur af því að einkunnir nemenda endurspegluðu í raun ekki 

stöðu þeirra í námsgreininni.  

Engin umræða fór fram um samræmd próf í kennslustundum. Í viðtölum 

við kennara komu samræmdu prófin til tals, ekki síst í viðtölum við kennara 

á unglingastigi. Kennarar á framhaldsskólastigi virtust hvorki velta niður-

stöðum prófanna fyrir sér né innihaldi þeirra. Grunnskólakennarar lýstu 

almennt ánægju sinni yfir breytingu á fyrirkomulagi prófanna og töldu sig nú 

hafa meira svigrúm til að skipuleggja kennslu á fjölbreyttan hátt. Þeir sögðu 

einnig að afskipti forráðamanna í tengslum við samræmdu prófin hefðu 

verið mjög íþyngjandi og að breytingarnar hefðu dregið úr álagi sem fylgdi 

þeim afskiptum.  

Þótt fyrirkomulag námsmats á skólastigunum tveimur sé áþekkt er 

grundvallarmunur á hvað niðurstaða námsmats hefur að segja í skólagöngu 

nemenda á grunn- og framhaldsskóla. Nemendur fara á milli anna og árganga í 

grunnskóla án tillits til stöðu þeirra í námi. Það er ekki fyrr en í lok grunnskóla 

sem reynir á hvaða einkunn nemandi nær í skólaprófi eða samræmdu 

könnunarprófi. Einkunnin getur ráðið úrslitum um það í hvaða framhaldsskóla 

nemendur komast. Í framhaldsskóla getur nemandi fallið ef hann nær ekki 

lágmarkseinkunninni 4,5 eða 5 en það er óþekkt hugtak í grunnskóla.  
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5.9  „Upp í framhaldsskóla og niður í grunnskóla“ – Um skil 
skólastiga 

„Það kom greinilega fram í umræðunum, að menn töldu rétt, að kennarar allra skólastiga 
hefðu meiri samvinnu sín á milli en áður.“  

(Kristinn Ármannsson, 1950, bls. 34) 

Í þessum kafla beini ég sjónum að þeim hluta rannsóknargagna sem snerta 

skil skólastiganna tveggja. Í lögum um grunn- og framhaldsskóla er gert ráð 

fyrir að nemendur séu búnir undir nám á næsta skólastigi og að nám á 

framhaldsskólastigi sé skipulagt sem framhald af námi á grunnskólastigi (Lög 

um framhaldskóla nr. 92/2008). Hvorki í aðalnámskrá grunnskóla né fram-

haldsskóla er að finna nánari útfærslu á þessum tilmælum laganna. Slíkt er 

ekki heldur að finna í íslenskuhluta aðalnámskráa skólastiganna tveggja. Þar 

er ekkert fjallað um hvað tekur við á næsta skólastigi eða hvað var gert á 

fyrra skólastigi.  

Í aðalnámskrám á báðum skólastigum er talað um samstarf við for-

ráðamenn (Menntamálamálaráðuneytið, 2004a; 2006) en ekki er minnst á 

samstarf kennara, hvorki á öðrum skólastigum né árgöngum á sama 

skólastigi. Í kjarasamningum kennara er gert ráð fyrir faglegu samstarfi 

þeirra á milli en ekki er minnst á samstarf kennara á mismunandi 

skólastigum eða í mismunandi námsgreinum.52 Í íslenskuhluta aðalnámskrár 

grunnskóla (2007a) má sjá votta fyrir hugmyndum um einhvers konar 

samstarf kennara í mismunandi námsgreinum þegar talað er um að með 

samþættingu íslensku og annarra námsgreina gefist kostur á að þjálfa 

nemendur í íslensku á margvíslegan máta (bls. 6). Í íslenskuhluta aðal-

námskrár framhaldsskóla er líkt og í grunnskólanámskránni einu sinni 

minnst á samvinnu íslensku við aðrar námsgreinar. Þá er tekið fram að gert 

sé ráð fyrir að nemendur fái þjálfun í gerð heimildaritgerða „með eða án 

samvinnu við aðrar greinar“ (bls. 32). Ekkert í skólanámskrám eða kennslu-

áætlunum skólastiganna tveggja gaf hins vegar til kynna að samþætting 

námsgreina væri þáttur í íslenskukennslu.  

Samtök móðurmálskennara voru stofnuð árið 1978.53 Í 3. grein laga sam-

takanna kemur fram áhersla á mikilvægi þess að efla samstarf íslenskra 

móðurmálskennara. Hins vegar er ekkert í textanum sem bendir til áhersla 

                                                           
52

 Á heimasíðu Kennarasambands Íslands má nálgast gildandi kjarasamninga. Slóðin er: http:-
//ki.is/kjaramal/kaup-kjor/kjarasamningar-2 

53
 Samtök móðurmálskennara: www.modurmal.is. Engin dagsetning er á lögum félagsins. Í 
félaginu eru nú skráðir um 430 íslenskukennarar af öllum skólastigum. Af þeim 19 
íslenskukennurum sem rætt var við í þessari rannsókn var helmingur skráður félagi í 
Samtökum móðurmálskennara. Aðeins þriðjungur grunnskólakennaranna var í þeim hópi. 

http://www.modurmal.is/
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sé lögð á samstarf kennara á mismunandi skólastigum eða samstarf við 

kennara annarra námsgreina.  

5.9.1 Vikið að öðru skólastigi í kennslustundum  

Í þeim 143 kennslustundum í íslensku sem ég fylgdist með sköpuðust aldrei 

samræður um íslenskukennslu á öðru skólastigi. Í þau örfáu skipti sem 

íslenskukennsla á öðru skólastigi barst í tal var það grunnskólakennari sem 

minntist á íslenskukennslu í framhaldsskóla og þá í því sambandi að gott 

væri að kunna tiltekin atriði þegar komið yrði í framhaldsskóla. Í einni 

kennslustund í 9. bekk benti kennari nemendum á að geyma glósur sem 

hann lét þá hafa á ljósrituðum blöðum og sagði að það gæti komið sér vel 

að eiga þær í framhaldsskóla því þar væri líka fjallað um bókmenntahugtök.  

Í framhaldsskóla eru sömu námsþættir og í grunnskóla og bæði í 

aðalnámskrá og námsefni grunnskóla kemur skýrt fram að nemendur 

kynnast ýmsum grundvallarhugtökum, til dæmis í málfræði, ritun og 

bókmenntum. Þrátt fyrir það var algengt að framhaldsskólakennarar kynntu 

hugtök eða vinnubrögð líkt og nemendur hefðu aldrei fengist við þau áður. 

Þeir töluðu um byggingu ritgerða, efnisgreinar, gagnaöflun, heimilda-

skráningu, bókmennta- og málfræðihugtök og virtust ekki gera ráð fyrir 

neinum grunni, spurðu nemendur ekki hvað þeir vissu um viðfangsefnið 

heldur stóðu uppi við töflu og útskýrðu. Í einni kennslustund þar sem fjallað 

var um ræðumennsku sýndi kennari glærur sem innihéldu sama efni og 

notað er í framsagnarkennslu í grunnskóla. Í annarri kennslustund þar sem 

fjallað var um ljóð voru sýndar glærur með hugtökum sem ætlast er til að 

nemendur kunni í lok grunnskóla, þ.e. myndmál, hugblær og stíll. Efnið var 

kynnt líkt og nemendur hefðu aldrei heyrt á þessi hugtök minnst og enginn 

nemandi gaf til kynna að þetta væri endurtekning.  

5.9.2  Viðhorf grunnskólakennara 

Grunnskólakennararnir í skólunum fjórum deildu nánast allir sömu skoðun á 

íslenskukennslu í framhaldsskóla og á tengslum skólastiganna tveggja. Þeir 

töluðu um að námsefnið væri þyngra á framhaldsskólastigi, að persónuleg 

tengsl kennara við nemendur væru minni og agavandamál öðruvísi. Þeir 

minntust hins vegar ekkert á mun á kennsluaðferðum, námsmati eða náms-

umhverfi. Fullyrðingar kennaranna byggðu ekki á þekkingu og reynslu 

heldur virtist skoðun þeirra vera endurómur af því sem þeir hafa heyrt hjá 

börnum sínum, vinum eða kunningjum.  
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5.9.2.1 „Hvað er verið að kenna þarna í grunnskólanum?” 

Í viðtölum við grunnskólakennarana um viðhorf þeirra til íslenskukennslu í 

framhaldsskóla voru margir sem sögðust annaðhvort ekki hafa velt henni 

fyrir sér eða að þeir hefðu enga sérstaka skoðun. Enginn kennari nefndi að 

íslenskukennslan á framhaldsskólastigi væri ekki nógu góð eða að ástæða 

væri til að tortryggja það starf sem þar fer fram. Hins vegar var algengt að 

kennarar segðust upplifa áhugaleysi framhaldsskólakennara og jafnvel ein-

hverja tortryggni frá þeim. Einn kennari sagði að hann hefði heyrt að „uppi“ 

í framhaldsskólanum spyrðu kennarar nemendur með tón hvað væri verið 

að kenna þarna í grunnskólanum. Sami kennari nefndi að aukið samstarf 

milli skólastiganna gæti orðið til þess að auka skilning og draga úr þessari 

tortryggni: „Þá hættir þessi pirringur kannski og fólk veit betur hvað er verið 

að gera og hvað þyrfti að gera, til hvers er ætlast,“ bætti hann við. „Ég hef 

grun um það að þeim finnist það ekki alveg nógu gott og finnist krakkarnir 

ekki koma nógu vel undirbúnir af því að þetta fólk er ekki að vinna vinnuna 

sína,“ segir einn kennarinn. Annar talar á svipuðum nótum og bætir við: „Og 

við erum í bestu meiningu að halda að við séum að gera eitthvað voðalegt 

gagn.“ Einn kennari tók fram að úr því að hann hafi aldrei heyrt neitt frá 

framhaldsskólakennurunum megi kannski líta þannig á að þeir séu sáttir.  

5.9.2.2 „Ef einhver kemur frá framhaldsskóla er það til að kynna 
framhaldsskólann, ekki til að skoða grunnskólann“ 

Í viðtölunum við grunnskólakennarana kom fram að engin samvinna væri 

milli íslenskukennaranna á skólastigunum tveimur. Í einum grunnskólanna 

sögðust kennarar hafa farið á kynningu í framhaldsskólanum í nágrenninu. 

Tilgangurinn með þeirri heimsókn hafi ekki verið að deila reynslu eða 

skiptast á skoðunum heldur eingöngu að hlusta á kynningu á skólastarfinu í 

framhaldsskólanum. Margir grunnskólakennarar sögðust þó vita ýmislegt 

um íslenskukennslu á framhaldsskólastigi án þess þó að hafa kynnt sér það 

sérstaklega. Enginn hafði skoðað aðalnámskrá framhaldsskóla en nokkrir 

höfðu litið á heimasíðu framhaldsskóla til þess að athuga bókalista eða 

hvaða kröfur væru gerðar. Einn kennari sagði að hann hefði leitað upp-

lýsinga um það hvort tiltekin atriði í málfræði væru kennd í framhalds-

skólanum í nágrenninu. Tveir kennarar tóku fram að þeir hefðu kynnt sér 

námsefni í fyrsta áfanga framhaldsskóla til að kenna nemendum sem tóku 

einn áfanga á framhaldsskólastigi í grunnskóla. Nokkrir kennarar sögðu að 

þeir hefðu aldrei litið á það sem gert er í framhaldsskóla og aldrei leitað eftir 

neinu samstarfi: „Ég sem kennari í 10. bekk heyri bara aldrei frá neinum 

framhaldsskólakennurum. Þeir heyra svo sem ekki neitt frá mér heldur, það 

er gagnkvæmt,“ segir einn kennarinn í frekar hlutlausum tóni.  
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5.9.2.3 „Er þetta rosalegt gat þarna á milli?“ 

Í viðtölunum var spurt hvort skilin á milli grunn- og framhaldsskólans væru 

þess eðlis að ástæða væri til að hafa áhyggjur af því að þau rýrðu gæði 

íslenskukennslunnar. Kennararnir sögðust ekki líta svo á að það væru nein 

skörp skil þarna, sögðust ekki hafa þá tilfinningu. Auðvitað hefði ýmislegt 

breyst í sambandi við ytri umgjörð, utanumhald og ábyrgð sem færist yfir á 

nemendur. Einn kennari nefnir að námsefnislega séu skilin milli skóla-

stiganna ekki skörp, það sé verið að vinna með sömu námsþætti: „Ja, það er 

náttúrulega svo sem munur á námsefni en grunnurinn er svipaður finnst 

mér.“ Og þótt einhverjir námsþættir séu endurteknir á framhaldsskólastigi 

komi það ekki að sök enda séu kröfurnar öðruvísi og efnið þyngra. Einn 

kennarinn spurði: „Ég er náttúrulega ekki alveg meðvitaður, en er þetta 

rosalegt gat þarna á milli? Ég þekki það ekki, þess vegna er ég ekkert að 

pirra mig á því.“  

5.9.2.4 „Það er allt í lagi að lesa sömu bók tvisvar“  

Á bókalista skólastiganna tveggja mátti sjá sömu bókatitla, til dæmis Njálu, 

Laxdælu og Korkusögu. Kennarar á grunnskólastigi höfðu ekki áhyggjur af 

því að bækurnar væru lesnar á báðum stigum. Þeir sögðu að unnið væri 

með efni þeirra á ólíkan hátt og auk þess færu ekki allir nemendur í fram-

haldsskólanám og þá gæti verið mikils virði að hafa fengið tækifæri til að 

lesa til dæmis verk eftir Laxness. Enginn þeirra nefndi að framhaldsskóla-

kennarar gætu valið aðrar bækur en þeir gera til að koma í veg fyrir endur-

tekningu. Einn kennari sagði að hann vissi vel að sama bókin væri kennd í 

framhaldsskóla en það ylli sér engum áhyggjum enda væri allt í lagi að lesa 

sömu bók tvisvar.  

5.9.3 Viðhorf framhaldsskólakennara til íslensku í grunnskóla 

Framhaldsskólakennarar virtust hafa óljósari hugmyndir um íslenskukennslu 

á grunnskólastigi en grunnskólakennarar um íslenskukennslu á framhalds-

skólastigi. Helstu hugmyndir þeirra tengdust agavandamálum sem þeir 

töldu vera umfangsmikil sem og íþyngjandi foreldrasamstarf. Framhalds-

skólakennarar deildu ekki sömu skoðun á mikilvægi þess að auka samstarf 

og skapa betri samfellu í þeim tilgangi að bæta íslenskukennslu á báðum 

skólastigum. Sumir þeirra sáu enga ástæðu til þess.  

Einn framhaldsskólakennari lýsti hugmynd sinni um kennslu á grunn-

skólastigi á eftirfarandi hátt: „Kennarar á grunnskólastigi hljóta að vera 

þreyttir og úrvinda því kennsluaðferðir þeirra eru oft líflegar og mikill hávaði 

í tímum.“ Framhaldsskólakennarar sögðust ekki hafa neina skoðun á stöðu 
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nemenda í íslensku þegar þeir kæmu í framhaldsskóla og ekki þekkja neitt til 

kennsluhátta í íslensku í grunnskóla. Þeir höfðu ekki skoðað námskrá, náms-

efni, samræmd próf eða niðurstöður þeirra. Þeir sögðust ekki skoða heima-

síður grunnskóla, kennsluáætlanir eða bókalista, ekki fara í heimsókn eða 

ræða faglega við kennarana á grunnskólastigi. Þetta átti við um alla 

kennara, einnig þá sem höfðu reynslu af því að kenna í grunnskóla.  

Greina mátti einhvers konar hlutleysistón í tilsvörum framhaldsskóla-

kennara, eða jafnvel afsökun, samanber eftirfarandi tilvitnanir úr viðtölum 

við þá:  

„Nei, ég verð bara að viðurkenna að ég hef aldrei gert það. Ég hef aldrei 

skoðað hvað er kennt þar.“ 

„Ég hef bara ekkert hugsað um það, verð bara að viðurkenna það“ 

„Nei, það geri ég nú víst ekki. Ég hef aldrei skoðað það neitt sérstaklega.“  

„Ég er alveg viss um að það er verið að gera marga góða hluti en … ég 

hef bara svo lítið hugsað út í það.“  

„Það hefur einhvern veginn ekki verið neitt inni í myndinni hjá okkur.“  

„Ég hef aldrei skoðað það.“ 

„Ég hef aldrei skoðað hvað er kennt þar.“ 

„Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki lagt mig stórkostlega eftir því, en það 

hefur verið, orðið mér til bjargar að ég hef átt börn í grunnskóla og fylgst 

með þessu í gegnum þau.“ 

„Ég hef ekki mótað mér neina skoðun á þessu, mér er eiginlega bara slétt 

sama.“ 

5.9.3.1 „Frekar skurðgröft en grunnskólakennslu“  

Nokkrir framhaldsskólakennaranna höfðu reynslu af því að kenna á grunn-

skólastigi og án undantekningar voru þeir þakklátir fyrir að kenna þar ekki 

lengur, fannst „allt annað líf“ að kenna í framhaldsskóla. Þeir höfðu samúð 

með grunnskólakennurum og fannst starf íslenskukennara á grunnskólastigi 

óskaplega lítið eftirsóknarvert. Einn kennari lýsti reynslunni á eftirfarandi 

hátt: „Þetta var orðið fyrir mér miklu meira svona uppeldishlutverk heldur 

en ég var tilbúinn að taka að mér, ég vildi vera í menntahlutverkinu.“ Líkt 

viðhorf má finna í orðum kennara sem segir að starfið hafið snúist um að 

„snýta og skeina  þetta var svolítið svoleiðis starf,“ sagði hann og fannst 

„miklu meira gefandi að kenna í framhaldsskóla“. Annar lýsti breytingunni 

við að hætta að kenna í grunnskóla og hefja kennslu í framhaldsskóla á þann 

hátt að hann hefði frekar farið í skurðgröft en aftur í grunnskólakennslu. 

Hann sagðist oft hafa pælt í þessu en bætti svo við: „Ég býst samt alveg við 
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því ef ég færi að kenna í grunnskóla myndi ég fá sjokk til að byrja með en ég 

myndi alveg örugglega ná því fljótlega.“ 

5.9.3.2 „Samvinna kennara! Hún er bara ekki“ 

Framhaldsskólakennarar sögðu að engin samvinna væri milli skólastiganna 

og að þeir kynntu sér ekki kennslu á grunnskólastiginu. Eftirfarandi brot úr 

einu viðtali lýsir vel afstöðu þeirra:  

Við bara tökum við þeim og við vitum það að þau eru komin á 
ákveðið stig, þau eru búin að læra svo og svo mikið og svo bara byrjar 
framhaldsskólakennsla, við veltum ekkert fyrir okkur, eina sem hefur 
stundum farið fyrir brjóstið á okkur er þegar við fréttum af því að 
einhver góð skáldsaga eða Íslendingasaga eða eitthvað, sem við erum 
búin að hafa í nokkur ár er tekin niður, hún er sem sagt komin í 10. 
bekk, þannig að það er búið að eyðileggja það fyrir okkur. 

Einn viðmælandinn með reynslu af grunnskólakennslu sagðist telja að 

skýringin á sambandsleysi milli grunn- og framhaldsskólakennara í íslensku 

væri sú að framhaldsskólakennarar væru með hroka og að þeir litu stórt á 

sig. Að þeir teldu sig hafna yfir grunnskólakennarana og þeim fyndist þetta 

„enginn skóli þarna í Stakkahlíð“. Hann sagði að þetta væri sama viðhorf og 

ríki innan háskólans og að kennurum með „BA-prófið sitt, þeim finnst það 

miklu merkilegra en B.Ed.-próf“. Í sama streng tók annar framhaldsskóla-

kennari með reynslu af grunnskólakennslu. Hann hefði sjálfur reynslu af því 

færa sig milli skólastiga og að hann hefði fundið fyrir miklu skilningsleysi 

framhaldsskólakennara gagnvart grunnskólakennslu. „Ég fann alveg að það 

er rosalega mikil gjá á milli þessara skólastiga. Kennarar hér segja með 

vandlætingartóni; „Ég hélt að þetta ætti að vera kennt í grunnskóla.“ Hann 

sagðist einhvern tímann hafa stungið upp á auknu samstarfi en hugmyndin 

hefði verið kæfð í fæðingu. Sömu skoðun hafði annar framhaldsskóla-

kennari sem ekki hafði reynslu af því að kenna á grunnskólastigi. Hann lýsti 

viðhorfi samkennara sinna á eftirfarandi hátt.  

Það örlar mjög oft á því að svona … mörgum með menntahroka finnst 
tóm vitleysa sem er verið að gera í grunnskólanum … byggt á 
einhverjum fordómum, ekki það að þeir viti nákvæmlega hvað. Þeir 
segja: „Þeir eiga ekkert að vera að kenna það sem við erum að kenna, 
það á að vera verkaskipting.“ 

Áhugaleysi, fordómar og hroki voru nefndar sem helstu hindranir fyrir 

samstarfi og samvinnu íslenskukennara á grunn- og framhaldsskólastigi en 

einnig var talað um tímaleysi eða jafnvel að það hefði einfaldlega aldrei 

komið til tals:  
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Við höfum ekkert gert neitt til þess, en ekki það hefur heldur ekki 
komið neitt um það frá grunnskólakennurunum. Þeir gætu auðvitað 
alveg eins gert það eins og við – þannig lagað. Ég segi nú bara svona, 
aha. En auðvitað er það ekki nógu gott, við ættum auðvitað að hafa 
eitthvert samstarf. 

5.9.3.3 „Ég held að það sé allt of mikil endurtekning“ 

Þrátt fyrir að framhaldsskólakennarar segðust lítið sem ekkert hafa kynnt 

sér íslenskukennslu á grunnskólastigi höfðu margir skoðun á henni. Það 

kemur til dæmis fram í orðum eins kennarans:  

Okkur hérna í skólanum hefur fundist grunnskólakennararnir vera of 
bundnir við að kenna málfræði og stafsetningu, setningarfræði, 
eitthvað svona, fullt þannig, af svona, bara, þekkingaratriði, en ekki 
þjálfað nógu mikið svona frjálsa ritun og umræður og þess háttar 
þannig að krakkarnir eru oft fastir í því þegar þeir koma að það sé 
íslenska finnst mér, það að vinna með, leysa eyðufyllingarverkefni og 
vinna svona eitthvað alveg sem er rétt og rangt, þau eiga svolítið 
erfitt með að samþykkja það að eitthvað sé ekki rétt og rangt. 

Í svipuðum dúr voru ummæli margra framhaldsskólakennara. Hugmyndir 

þeirra voru frekar einhliða og neikvæðar, þeir sögðu að mikið væri um 

endurtekningar og farið of fræðilega í námsefnið. Eftirfarandi tilvitnanir eru 

til marks um þetta viðhorf:  

-  „Já, ég held að það sé allt of mikil endurtekning, allt of mikil 
endurtekning. Það er verið að fara að mínu viti á sumum sviðum allt 
of fræðilega í hlutina í grunnskóla og krakkarnir ná ekki upp í það 
held ég margir og svo er byrjað að djöflast og svo kunna þeir það 
náttúrulega ekkert þegar þeir eru búnir með 10. bekkinn.  

- Já, viðfangsefnið, ég hef nú aldrei hugsað svo mikið um það hérna. 
Ætli það sé ekki allt svolítið minna, eða þannig, svona einfaldara 
einhvern veginn. Samt ekki þannig að það sé eitthvað minna að gera 
hjá kennaranum, en svona ekki farið eins djúpt í hlutina einhvern 
veginn.  

- Mér finnst til dæmis að það sé alveg óþarfi, sko, að vera, að krakkar 
skrifa í grunnskóla heimildaritgerð sem er náttúrulega alveg galið að 
mínu viti. Sko, þau ... hafa ekki flest enga forsendu til að skilja um 
hvað það snýst, sko, eru bara að klippa og líma úr eitthverju 
mismunandi og setja það saman, sko. 

- Námskráin sem var '99, hún var svo metnaðarfull að nemandi sem 
hefur lokið samræmdu prófi, það jafngilti BA-prófi, það voru 
óraunhæf markmið sem eru oft gjarnan sett í námskrár, fyrir ofan 
veruleikann, eins og guð sem reynir að nálgast sannleikann. 
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- Já. Eins og ég segi, séu duglegri að skrifa, virðast ekki þekkja hugtök 
eins og efnisgrein, eða til dæmis bara svona ritgerð, inngangur, 
meginmál og lokaorð. 

5.9.4 Samvinna kennara, samstarf og símenntun  

Faglegt samstarf kennaranna á báðum skólastigum fór fram innan skólanna 

á hefðbundnum vinnutíma, á samstarfsfundum og einnig í matar- og 

kaffihléum. Kennarar deildu vinnurými og hittust bæði á formlegum fundum 

og óformlegum og skipulögðu skólastarfið. Nokkrir kennarar á báðum 

skólastigum tóku fram að formlegir fundir færu fyrst og fremst í að ræða 

skipulagsmál, ekki mál sem snerta fagið beint. Einn framhaldsskólakennari 

sagði í því sambandi: „Eiginlega vantar það svolítið hjá okkur þetta með að 

skoða samfelluna hjá okkur í kennslunni. Við gefum okkur aldrei tíma til að 

fara yfir allt námið í skólanum og skoða hvort það sé eitthvað sem þarf að 

breyta.“ Greinilegt er að kennarar innan hvers árgangs í grunnskólum starfa 

saman en lítið samstarf er milli kennara sem ekki kenna sömu árgöngum 

eða sömu áfanga í framhaldsskólanum og ekkert samstarf er við aðrar 

deildir skólanna eða aðra skóla.  

Á báðum skólastigum tala kennarar um gildi þess að fara á námskeið, 

samstarfsfundi eða ráðstefnur:  

Ég mæti yfirleitt alltaf á námskeið hjá Samtökum móðurmálskennara 
og þar fær maður auðvitað, mjög oft, góðar hugmyndir og auðvitað 
bara að hitta aðra kennara og ræða við þá um hvernig þeir gera og 
svona og svo kemur einhver með eitthvað sniðugt sem hann gerði í 
tíma og það virkaði vel og þá svona ... Það er það sem er … gagnast 
manni best, það er að heyra bara í venjulegum kennurum. 

En þótt samstarf og námskeið hafi jákvæðar hliðar nefna kennarar nokkrar 

hindranir í sambandi við námskeið. Sumir segja að úrvalið sé ekki nóg, aðrir 

að námskeiðin séu á óheppilegum tíma og að kynjahlutfallið sé mjög ójafnt 

því þátttakendur á námskeiðum séu 90% konur: „Ef þú skoðar listann yfir þá 

sem fara á þetta námskeið þá eru níutíu og eitthvað prósent konur, það eru 

ekki margir karlar sem hafa áhuga.“ Nokkrir kennarar nefna að það vanti 

meiri hvata líkt og hafi verið þegar kennarar gátu safna sér punktum fyrir 

námskeið sem gátu leitt til launahækkunar ef punktarnir urðu nógu margir.  

5.9.5 Viðhorf nemenda til íslenskukennslu á öðru skólastigi 

Í viðtölum við nemendur á unglingastigi kom fram að fæstir höfðu mótað 

sér ákveðnar skoðanir á íslenskukennslu á framhaldsskólastigi enda höfðu 

þeir ekki miklar forsendur til þess. Enginn nemandi nefndi að sér fyndist 
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fyrirkvíðanlegt að læra íslensku í framhaldsskóla og í einu viðtali töluðu 

nemendur um að þeir ættu svo sem ekki von á að það væri neinn sérstakur 

munur á námsgreininni á skólastigunum tveimur, einna helst áttu þeir von á 

að það yrði meiri heimavinna en í grunnskólanum en þeir tóku fram að það 

ætti við í öðrum námsgreinum, ekki aðeins íslensku. Nokkrir höfðu á orði að 

þeir reiknuðu með að námið yrði þyngra og einn nemandi sagðist hafa heyrt 

að stafsetningarpróf í framhaldsskólanum væru erfið. 

Framhaldsskólanemendur hafa betri forsendur til að bera saman 

skólastigin og velta fyrir sér skilunum á milli þeirra. Í viðtölunum við þá 

nefndu nokkrir að nú þyrftu þeir að bera meiri ábyrgð á eigin námi og að 

framhaldsskólakennarar sýndu þeim minni stuðning en í grunnskóla. Enginn 

nefndi að íslenskukennslan í framhaldsskóla væri þyngri eða erfiðari en í 

grunnskóla en sumir sögðu að hún væri skemmtilegri: „Já, mér finnst þetta 

sem við erum að læra núna miklu áhugaverðara heldur en það sem við 

vorum að gera í grunnskóla. Það var bara, þúst, endalausar reglur og þúst, 

málfræði og eitthvað. Nú erum við farin að æ, þúst, mér finnst þetta bara 

mjög skemmtilegt.“ Nokkrir framhaldsskólanemendur nefndu að málfræði-

kennsla hefði verið umfangsmikil í grunnskóla en sumum fannst hins vegar 

sem hún hefði verið nauðsynlegur undirbúningur fyrir framhaldsskólanám 

og mikilvægur grunnur, töldu jafnvel ástæðu til að leggja meiri áherslu á 

málfræðikennslu í framhaldsskóla en gert væri. „Það mætti kannski leggja 

meiri áherslu á málfræði fyrir þá sem þurfa það,“ sagði einn nemandinn. Og 

eina endurtekningin á viðfangsefnum sem nemendur könnuðust við var 

málfræði. Í einum skólanna tóku nemendur fram að fjölritað námsefni sem 

notað var í málfræðinni í framhaldsskólanum hafi eiginlega verið eins og 

námsefnið í grunnskólanum.  

5.9.6 Samantekt um skil og samfellu skólastiganna tveggja 

Í lögum um grunn- og framhaldsskóla eru tilmæli um samfellu í námi og 

talsverða áherslu á samfellu og samstarf skólastiganna tveggja er að finna í 

ýmsum öðrum stefnumótunargögnum en aðalnámskrá. Í aðalnámskránni er 

hvergi vikið að samstafi eða því sem tekur við á næsta skólastigi eða hvað 

gert var á fyrra skólastigi. 

Í rannsóknarniðurstöðunum kom fram að engin samvinna var milli 

kennaranna á skólastigunum tveimur í þeim átta skólum sem rannsóknin 

náði til og kennararnir kynntu sér ekki hvað gert var á öðru skólastigi en því 

sem þeir kenndu á. Þeir töldu hins vegar að skilin milli skólastiganna væru 

ekki skörp og jafnvel að töluverð samfella væri í náminu þrátt fyrir þá „gjá“ 

sem væri milli skólastiganna. 
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Grunnskólakennarar álitu að námsefnið í íslensku væri þyngra í fram-

haldsskóla en í grunnskóla, að persónuleg tengsl kennara við nemendur 

væru minni, ábyrgð nemenda meiri og agavandamál öðruvísi. Þeir sögðust 

upplifa áhugaleysi framhaldsskólakennara og jafnvel hroka og tortryggni. 

Þeir höfðu meiri áhuga en framhaldsskólakennarar á einhvers konar sam-

starfi milli skólastiganna. Framhaldsskólakennarar sýndu kennslu á ung-

lingastigi lítinn áhuga, viðhorf þeirra var neikvætt og greinilegt var að þeim 

fannst kennsla á því stigi ekki áhugaverð.  

Sambandsleysi kennara á skólastigunum tveimur hafði meðal annars þau 

áhrif að stundum var fjallað um sömu hugtök með sama hætti á báðum 

skólastigum og jafnvel kom fyrir að sömu bókmenntatextar væru lesnir á 

báðum stigum. Áhugaleysi, fordómar og hroki voru nefndar sem helstu 

hindranir fyrir samstarfi og samvinnu íslenskukennara en einnig var talað 

um tímaleysi. 

Í viðtölum við grunnskólanemendur kom fram að þeir áttu ekki von á því 

að kennsla í íslensku á framhaldsskólastigi væri mikið frábrugðin íslensku-

kennslu á grunnskólastigi en þeir reiknuðu með að námsefnið yrði þyngra, 

ábyrgð þeirra meiri sem og heimavinnan. Framhaldsskólanemar töluðu ekki 

um að námsefnið væri þyngra en þeir nefndu að ábyrgð þeirra væri meiri.  

5.9.7 Samantekt helstu niðurstaðna rannsóknarinnar  

Aðalnámskrá í íslensku hefur tvö meginsvið. Annað sviðið fæst við persónu-

legan þroska nemenda og hugmyndir um kennsluhætti í anda þess sem 

nefnt er hugsmíðahyggja, einstaklingsmiðun eða framsækni. Hitt sviðið fæst 

við inntak námsins þar sem áhersla er lögð á fræðilega þætti íslensku sem í 

raun eru ekki skilgreindir sérstaklega í námskránni. Meginniðurstöður rann-

sóknarinnar sýna að gjá virðist vera milli hinnar ætluðu og hinnar virku 

námskrár; milli hugmynda stefnumótunaraðila um kennsluhætti í íslensku á 

unglingastigi og íslenskukennslu í framhaldsskóla og þess sem raunverulega 

fer fram. Ekki er að sjá að kennslufræðileg umræða með áherslu á fjöl-

breytni og framsækni hafi skilað sér nema að takmörkuðu leyti inn í sjálfar 

skólastofurnar. Þannig virðist íslenska kennd líkt og hún hefur lengst af verið 

kennd með áherslu á fræðilega hlið greinarinnar þar sem kennari miðlar 

nemendum af þekkingu sinni. Það á ekki síst við á framhaldsskólastigi. Það 

er hins vegar ekki gjá milli hugmynda um inntak námsgreinarinnar þótt 

námsþáttum sé gert mishátt undir höfði og einn námsþáttur sé oftar á 

dagskrá en annar. Það eru ekki skörp skil milli skólastiganna tveggja í 

kennsluháttum eða inntaki náms en hins vegar er gjá milli kennaranna sjálfa 
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á skólastigunum tveimur. Samstarf er milli kennara í sama árgangi, lítið 

samstarf milli kennara í mismunandi árgöngum og ekkert á milli skóla. 

Skólastigin tvö eru að mörgu leyti svipuð þótt vissulega sé á þeim 

stigsmunur sem til dæmis kemur til vegna mismunandi aldurs og þroska 

nemenda. Kennsluhættir eru áþekkir, kennslufyrirkomulag, uppröðun í 

kennslustofum, námsgögn, viðfangsefni, námsmat og fyrirkomulag heimanáms. 

Það sem helst greinir skólastigin að er að heldur meiri alúð er lögð í umhverfi í 

skólastofunni á unglingastigi en í framhaldsskólum, fjölbreyttar kennsluaðferðir 

eru oftar notaðar í grunnskóla en í framhaldsskóla, nemendur þurfa að greiða 

fyrir námsbækur í framhaldsskólum en ekki í grunnskólum, ætlast er til að 

nemendur taki meiri ábyrgð á eigin námi í framhaldsskóla, skilaboð til nemenda 

um heimanám verða óljósari, námsefnið heldur umfangsmeira og ný og 

flóknari hugtök bætast við námþætti íslenskunnar.  
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6 Umræða og ályktanir um niðurstöður 

Í þessum kafla er rætt um niðurstöður rannsóknarinnar og ályktanir sem ég 

tel að megi draga af þeim með hliðsjón af rannsóknarspurningum mínum, 

niðurstöðum fyrri rannsókna og fræða sem rædd voru í þriðja og fjórða 

kafla. Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á afdrif námskrár-

hugmynda sem birtast í aðalnámskrá, hvað það er sem einkennir kennslu-

hætti í íslensku á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla, hvað skóla-

stigin eiga sameiginlegt og hvað greinir þau að. Rannsóknarspurningarnar í 

upphafi verksins eru meðal annars byggðar á því viðhorfi að gap kunni að 

vera á milli áherslu stefnumótunaraðila og hins raunverulega skólastarfs, 

þ.e. hinnar ætluðu námskrár og hinnar virku. Einnig eru þær byggðar á því 

viðhorfi að skilin milli skólastiganna tveggja séu of skörp og að samfella í 

námi þyrfti að vera meiri.  

Efni kaflans er skipt í marga undirkafla og er fjallað um afmarkaðan þátt 

niðurstaðnanna í hverjum þeirra. Efni þeirra tengist þó og skarast því erfitt 

er að fjalla um einn þátt skólastarfsins án þess að gera öðrum einhver skil. 

Áður en hin eiginlega umræða um niðurstöðurnar hefst eru rannsóknar-

spurningarnar rifjaðar upp. 

6.1 Upprifjun rannsóknarspurninga  

Í rannsókninni leitaði ég svara við eftirfarandi spurningum: Hvernig eru 

kennsluhættir í námsgreininni íslensku á unglingastigi og í framhaldsskóla?54 

Hver eru afdrif hugmynda um nám og kennslu sem stefnumótunaraðilar 

leggja áherslu á og koma meðal annars fram í lögum um grunn- og 

framhaldsskóla og í aðalnámskrá? Hvernig er skilum skólastiganna háttað? 

Spurningarnar voru afmarkaðar á eftirfarandi hátt:  

1. Áætluð námskrá 

d) Hvers konar kennsluhætti í íslensku á unglingastigi grunnskóla og í 

framhaldsskóla er lögð áhersla á í stefnumótunargögnum? 

e) Hvernig ættu kennsluhættir í íslensku að vera samkvæmt aðal-

námskrá? 

                                                           
54

 Með hugtakinu kennsluhættir (e. classroom practice) er hér átt við a) starf og skipulag í 
kennslustundum, b) umhverfi í skólastofunni, c) kennsluaðferðir, d) viðfangsefni, e) náms-
efnisnotkun, e) námsmat og f) heimavinnu. 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

164 

f) Hvaða hlutverki gegnir aðalnámskrá í skipulagi íslenskukennslu? 

2. Virk námskrá 

b) Hvaða kennsluhættir eru ríkjandi í íslenskukennslu á unglingastigi 

og í framhaldsskóla og hvers vegna? 

3. Skil skólastiga 

d) Hvað er líkt og hvað er ólíkt í íslenskukennslu á unglingastigi grunn-

skóla og í framhaldsskóla? 

e) Hvernig háttar skilum í íslenskukennslu á skólastigunum tveimur? 

f) Hvernig háttar samskiptum kennara á skólastigunum tveimur? 

Niðurstöðurnar eru byggðar á greiningu gagna úr 143 vettvangsheim-

sóknum í kennslustundir á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla og 

einstaklingsviðtölum við 21 kennara og átta nemendahópa í jafnmörgum 

skólum. Kennslustundirnar sem ég fylgdist með eru aðeins lítið brot allra 

kennslustunda á hverri námsönn og geta aldrei annað en gefið vísbendingar 

um starfið í þeim skólum sem ég heimsótti. Viðtölin endurspegla að sama 

skapi aðeins reynslu og skoðanir viðmælenda minna. Þrátt fyrir smæð 

rannsóknarhópsins eru rannsóknarniðurstöðurnar þarft innlegg í umræðu 

um stefnumótun og kennsluhætti í íslensku og draga má af þeim ályktanir 

sem geta nýst til umbóta í íslenskukennslu og jafnframt í skólastarfi 

almennt. Aðrar nýlegar rannsóknir sem fram hafa farið hér á landi á kennslu 

á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla og á skilum skólastiganna 

tveggja (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, 

Rúnar Sigþórsson, 2008; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl., 2011; Svanhildur 

Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012) styrkja að mörgu leyti niður-

stöður sem fram komu í þessari rannsókn. 

6.2 Rætt um niðurstöður 

6.2.1 Íslenskukennsla í anda námskrár 

Skýrt er kveðið á um siðferðislegt hlutverk skóla í lögum. Í 2. grein laga um 

framhaldsskóla (2008) er talað um að „efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, 

víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda, þjálfa þá í 

öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, 

kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingar-

leitar“. Í 2. grein grunnskólalaga segir að starfshættir skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir mann-

gildi“. Einnig að skólinn skuli „stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni 
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þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 

sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 

umhverfið og umheiminn“ og að leggja skuli „grundvöll að frumkvæði og 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra“. Í 

aðalnámskrá er sem fyrr segir gert ráð fyrir nánari útfærsla á þessum 

ákvæðum í skólanámskrá og skólastarfi en hver skóli hefur val um það á 

hvern hátt það er gert.  

Sá sem lítið þekkti til kennsluhátta í íslensku af öðru en því sem fram 

kemur í ætluðu námskránni, þ.e. lögum um grunn- og framhaldsskóla frá 

2008 og aðalnámskrám sem voru í gildi þegar gagna var aflað í þessa 

rannsókn, gæti gert sér í hugarlund ákveðna gerð af skólastarfi. Hann gæti 

einnig gert ráð fyrir að sjá nánari lýsingu á þessu skólastarfi í skólanámskrá 

hvers skóla þar sem hugmyndir og markmið aðalnámskrár væru útfærð. 

Nemendur ynnu að mismunandi og fjölbreyttum viðfangsefnum, ýmist í 

para- og hópvinnu eða einstaklingsvinnu. Hæfileg samfella væri milli skóla-

stiganna tveggja enda ríkti gott samstarf milli kennaranna. Í sjálfu sér væri 

ekki mikill munur á kennsluháttum eða viðfangsefnum en þau væru í sam-

ræmi við þroska og getu nemenda og byggðu á þekkingu þeirra og reynslu á 

hverju nýju þrepi námsins. Í skólastofunni væri lögð áhersla á fjölbreytta 

kennsluhætti, virkni nemenda og starfsánægju. Nemendur einbeittu sér að 

viðfangsefnum sem tengdust námsgreininni sérstaklega en líkur væru á 

samtengingu við aðrar námsgreinar, ekki síst á grunnskólastigi. Námsgögn 

og námsmat væri fjölbreytt, tölvu- og upplýsingatækni væri gert hátt undir 

höfði og gott samstarf ríkti við forráðamenn, til dæmis um heimanám. 

Ýmsum siðferðislegum gildum væri haldið að nemendum; dygðum eða 

einkunnarorðum sem skólinn hefði jafnvel valið sjálfur, til dæmis ábyrgð, 

samkennd, traust, virðing, vinátta og væntumþykja.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennsluhættir í íslensku 

eigi ekki sterkan samhljóm við kennslu í þeim anda sem hér var lýst. Inntak 

námsins er hins vegar að miklu leyti í samræmi við það sem fram kemur í 

aðalnámskrá. Í næstu köflum ræði ég um þetta gap milli ætluðu nám-

skrárinnar og þeirrar virku, gap milli hugmynda stefnumótunaraðila og þess 

veruleika sem ég greindi frá í rannsóknarniðurstöðunum og um hugsanlegar 

skýringar á því.  

6.2.2 Neikvætt viðhorf kennara til aðalnámskrár 

Steingrímur Arason (1919, bls. 6) varaði við því í skrifum sínum fyrir rétt 

tæpri öld að námskrár sem fæddust á skrifstofum þeirra sem ekki fengjust 

við kennslu gætu orðið „skaðvænn þröskuldur öllum góðum fram-
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kvæmdum,“ (bls. 6) eins og hann orðaði það. Í aðalnámskrá í íslensku birtist 

hin ætlaða námskrá, sýn menntayfirvalda á að hverju skuli stefnt í námi og 

kennslu. Þessi sýn ber vitni um metnað og framsækni en ef til vill líka 

einhvers konar óskhyggju. Hvort heldur sem er virðast kennarar ekki líta á 

námskrána sem það verkfæri og stefnumótunargagn sem henni er ætlað að 

vera og þá duga metnaðarfull áform hennar skammt.  

Þetta neikvæða viðhorf til námskrárgerðar, sem Steingrímur Arason 

dregur fram, virðist því lífseigt og getur bent til þess að kennarar líti svo á að 

námskrár séu valdboð eða yfirgangur opinberra stjórnvalda. Það eitt og sér 

hlýtur að hafa áhrif á það hvernig námskráin er túlkuð og getur skýrt að 

einhverju leyti hvers vegna hugmyndir um kennsluhætti í þeim anda sem 

kveðið er á um í námskránni eru lítið sem ekkert útfærðar í skólanámskrám 

eða kennslunni sjálfri. 

Annað sem getur haft neikvæð áhrif á viðhorf kennara er að þeir telja sig 

ekki eiga neitt í námskránni, þeir finna ekki „eignarhald“ sem einmitt er talið 

vera einn af grundvallarþáttum við innleiðingu nýrra hugmynda (Kelly, 2009; 

Fullan, 2013). Þótt kennurum hafi á síðustu misserum verið gefið tækifæri til að 

koma með athugasemdir við drög að námskrá í íslensku hefur ekki skapast hefð 

fyrir því að þeir taki þátt í stefnumótunarvinnunni. Aðalnámskrárnar hafa verið 

birtar fullskapaðar, ef svo má segja, og fáir starfandi kennarar tekið þátt í 

vinnuferlinu að baki útgáfunni, ekki heilt skólasamfélag eða öflugur hópur með 

fulltrúum kennara úr mörgum áttum.55  

Ef til vill á framsetning og formlegt yfirbragð námskrárinnar, stíll og 

orðaval sinn þátt í neikvæðu viðhorfi kennara og því að þeir leggja ekki 

áherslu á kennsluhætti í þeim anda sem þar er tilgreind. Í námskránni má 

greina ábúðarfullan tón þar sem áhersla er lögð á mikilvægi náms-

greinarinnar og það sem prýtt getur nýtan þjóðfélagsþegn. Ástæðan kann 

að felast í því að markmið tengd félagslegri færni og persónulegum þroska 

eru sett fram á þann hátt að það er í raun ekki nokkur leið að andmæla 

þeim en að sama skapi eru þau svo almenn að hætt er við að þau séu ekki 

tekin alvarlega (Sjöberg, 2011). Hugsanlega geta óljós og almenn markmið 

af þessum toga skapað tortryggni gagnvart námskránni.  

Mikilvægt er að námskrár séu í stöðugri endurskoðun líkt og annað í 

skólastarfi, ekki síst þegar samfélagsbreytingar eru jafn örar og þær hafa 

verið síðustu áratugi. Þegar kennarar kvarta undan tíðum breytingum í nám-

skrám og segja að það kalli á aukna vinnu að þurfa að sveiflast með þeim 

                                                           
55

 Það má til dæmis sjá í eftirfarandi greinum þar sem fjallað er um vinnu við ritun aðalnámskrár í 
íslensku: Edda Kjartansdóttir, Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 1998; 
Steinunn Inga Óttarsdóttir, 2005; Kristín Jónsdóttir, 2009; Halla Kjartansdóttir, 2009. 
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má líta svo á að þeir skynji ekki þetta mikilvægi. Á nokkrum áratugum hafa 

vissulega átt sér stað breytingar á námsgreininni; bókstafurinn z var tekinn 

úr málinu, dregið hefur úr áherslu á utanbókarlærdóm, aukin áhersla lögð á 

sköpun, fjölbreytta ritun, á upplýsingatækni, tjáningu og lestur. Minni 

áhersla hefur verið lögð á setningafræði, málsögu og hljóðfræði. En það er 

heldur ekkert sem segir að það sem einu sinni hefur verið sett inn í námskrá 

geti aldrei farið út úr henni eða að ný viðfangsefni eða nýjar áherslur eigi 

ekki heima í námskrá. Hins vegar er mikilvægt að kennarar séu með í 

umræðu um slíkar ákvarðanir áður en þær eru teknar og ef vel á að vera 

þurfa kennarar að vera með í ráðum á öllum stigum námskrárgerðarinnar 

(Fullan, 2013).  

Heimspekileg gildi í námskrám, líkt og Kelly (2009) og Slattery (2006) 

leggja mikla áherslu á, hafa ekki alltaf verið hluti af námskrárumræðu. Bent 

hefur verið á að skýringuna megi rekja til hins móderníska námskrárviðhorfs 

sem fram kemur í námskrárlíkani Tyler þar sem megináherslan er lögð á 

mælanleg og fyrirfram ákveðin markmið. Og þótt við þau markmið sé bætt 

menntaheimspeki er alls óvíst um afdrif slíkra hugmynda (Atkinson, 2002; 

Kelly; 2009, Marsh, 2009; Slattery, 2006). Áhersla kennara og nemenda á 

inntak námsgreinarinnar benda til þess að þeir telji þekkingaratriði 

mikilvægari en önnur markmið. Hún getur einnig bent til þess að þeir búi 

ekki yfir nægri þekkingu til að beina kennslunni á þær brautir sem gefið er 

fyrirheit um í námskránni eða að þeir fái ekki nægan stuðning skóla-

stjórnenda. Nemendur virðast einnig líta á svo á að ýmsir hagnýtir þættir 

séu mikilvægir en aðrir, til dæmis að geta talað fyrir framan hóp eða skrifað 

ritgerð. Þeir eru vissulegar hluti af hinni ætluðu námskrá en ekki er gert ráð 

fyrir að aðrir þættir séu sniðgegnir, t.d. samræðulist, rökræður og 

heimspekileg viðfangsefni tengd námsgreininni íslensku. Þeir þættir eiga 

samkvæmt aðalnámskrá að tilheyra virku námskránni.  

6.2.3 Skólanámskrár gætu verið öflugt verkfæri 

Í hinni ætluðu námskrá er gert ráð fyrir að skólanámskrár hafi mikilvægu 

hlutverki að gegna í skólastarfi og ætlast er til að þær séu í sífelldri endur-

skoðun. Auk þess sem skólanámskrár fjalla um ýmis hagnýt atriði og skipu-

lag kennslunnar er gert ráð fyrir að þar sé menntahugsjón sem fram kemur í 

aðalnámskrá útfærð nánar. Ef skólanámskrá væri í samræmi við þessi 

tilmæli mætti búast við að finna í henni menntaheimspekilega eða 

fræðilega umfjöllun um kennsluhætti. Einnig að skrifað væri um málstefnu, 

læsisstefnu, ritunarstefnu, vefstefnu eða stefnu um heimanám. Rann-

sóknarniðurstöður mínar sýndu hins vegar að í skólanámskrám var litla 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

168 

umfjöllun að finna um kennsluhætti eða um kennslufræði námsgreinarinnar 

og oftar en ekki var umfjöllunin rýrari en í aðalnámskrá. Stöku sinnum var 

efni úr aðalnámskrá jafnvel tekið orðrétt upp. Guðmundur Engilbertsson 

(2006) komst að svipaðri niðurstöðu um skólanámskrár í úttekt á öllum 

skólanámskrám grunnskóla á Akureyri og sagði meðal annars að í þeim 

mætti greina skort á skýra kennslufræðilega stefnu.  

Þessar niðurstöður benda til þess að ekki hafi tekist að skapa hefð fyrir 

því að kennarar, hvað þá nemendur, taki þátt í að móta stefnu í eigin 

námsgrein þrátt fyrir það svigrúm sem aðalnámskráin gefur til þess. 

Hugsanlega líta kennarar ekki á það sem hlutverk sitt, ef til vill hafa þeir ekki 

næga þekkingu, skortir áhuga, sjálfstraust eða hvatningu frá skóla-

stjórnendum (Knutas, 2008). Þátttaka í námskrárgerð kallar ekki síst á 

kunnáttu í námskrárfræðum og kennslufræði en einnig hugmyndafræði að 

baki skólastarfi (Guðrún Geirsdóttir, 1997). Niðurstöðurnar geta einnig bent 

til þess að of mikið gap sé milli námskrárfræðinga, sérfræðinga sem taka 

þátt í námskrárgerð og kennara, að kennarar hafi neikvætt viðhorf til 

utanaðkomandi sérfræðinga og telji þá ekki búa yfir þeirri reynslu sem þeir 

hafa sjálfir af vettvanginum. Ef til vill gera þeir líkt og nemendur sem kjósa 

að hunsa kennslubækur því þeim finnst þær ekki tala til sín (Kumara-

vadivelu, 1999). Þeir sniðgang jafnvel viljandi þann möguleika sem þeir hafa 

til þess að hafa áhrif á námskrárgerð í eigin fagi.  

6.2.4 Mismunandi vægi námsþátta 

Námsgreinin íslenska er umfangsmikil og hefur marga ólíka námsþætti. Í 

aðalnámskrá er áhersla lögð á að íslenskukennsla sé heildstæð og að allir 

þættirnir tengist, skarist og styðji hver annan. Ekki er tekið fram að þeir eigi 

allir að hafa sama vægi.  

Í niðurstöðunum kom fram að mjög mismunandi áhersla var lögð á 

námsþætti, bæði í grunn- og framhaldsskóla. Áhersla á framsögn og fram-

sagnartengda þætti var áberandi lítil á báðum skólastigum. Á hvorugu 

skólastiginu fór fram bein lestrarkennsla líkt og kveðið er á um í aðalnám-

skrá að skuli gert. Kennsla í ritun var frekar ómarkviss og lítil áhersla lögð á 

sköpun, ritunarferli eða birtingu ritverka. Undantekning á því var í einum 

grunnskólanna. Mesta áherslan var lögð á bókmenntakennslu, ekki síst á 

framhaldsskólastigi.  

Bókmenntir hafa í eðli sínu snertiflöt við marga námsþætti í íslensku, til 

dæmis lestur og ritun, málfræði og málnotkun, bókmenntasögu, talað mál, 

hlustun og framsögn. Þess vegna nægir að sjálfsögðu ekki að telja kennslu-

stundir og flokka þær eftir námsefni eða meginviðfangsefni líkt og ég gerði. 
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Slík greining gefur vísbendingar og innsýn í hvað helst er lögð áhersla á í 

kennslu en til þess að greina á hvern hátt unnið er með bókmenntir þyrfti 

sérstaka rannsókn. Þegar vel er staðið að bókmenntakennslu getur hún 

þroskað ígrundaða hugsun, ályktunarfærni, tilfinningalæsi, menningarlæsi 

og aukið hæfni í ritun og málnotkun. Hún getur gefið nemendum veganesti 

út í lífið og kennt þeim að verða nýtir þjóðfélagsþegnar. Grundvallaratriði í 

slíkri kennslu er að nemendur fáist til að opna bækurnar, að þeir lesi 

textann og taki þátt. Kennarar telja það hins vegar sívaxandi vandamál að 

nemendur fáist ekki til þess. Viðbröð þeirra virðast vera að leggja sífellt 

meiri áherslu á bókmenntir og lestur og að jafnvel matreiða efnið með það í 

huga að koma innihaldi þess til skila. Nemendur verða þannig hlutlausir 

þiggjendur eða áheyrendur þvert ofan í tilmæli aðalnámskár.  

6.2.5 Umræða um málfræðikennslu er „geðshræringavaki“ 

Enginn námsþáttur virðist hafa verið oftar til umfjöllunar í skrifum um íslensku-

kennslu en málfræði. Í skrifunum má greina neikvæðan tón þar sem hefð-

bundin kennsla og námsbækur eru gagnrýndar. Oftar en ekki er vikið að því að 

málfræðikennslan sé staglkennd eða að þar séu rangar áherslur og að þörf sé á 

breytingum (Elísabet H. Einarsdóttir, 2008; Hanna Óladóttir, 2010; Steinunn 

Inga Óttarsdóttir, 2005; Þórunn Blöndal, 2001). Samræmdu grunnskólaprófi í 

lok 10. bekkjar hefur verið kennt um einhæfa kennsluhætti með ofuráherslu á 

málfræði (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010; Anna Steinunn Valdimarsdóttir, 

2009; Hanna Óladóttir, 2010; Ragnar Ingi Aðalsteinsson o.fl., 2012; Rúnar 

Sigþórsson, 2008; ). Í rannsóknum Önnu Sigríðar Þráinsdóttur (2010) og Hönnu 

Óladóttur (2010) bentu niðurstöður til þess að breyting hafi orðið á þessari 

áherslu á málfræði eftir að prófunum var breytt í samræmd könnunarpróf. Það 

er í samræmi við niðurstöður mínar sem benda til þess að dæmið hafi snúist við 

og mun meiri áhersla sé lögð á bókmenntir á grunnskólastigi en á aðra 

námsþætti. Á framhaldsskólastigi er munurinn enn meiri og bókmenntakennsla 

var á dagskrá í um 70% kennslustundanna 143 sem ég fylgdist með. Málfræði-

kennsla á framhaldsskólastigi var hverfandi lítil og í samanburði við fyrri 

rannsóknir (Rúnar Sigþórsson, 2008) virðist hafa dregið töluvert úr málfræði-

kennslu á grunnskólastigi. Þess ber þó að gæta að aðeins var fylgst með kennslu 

í fjórum grunnskólum.  

Höskuldur Þráinsson (1998) segir að „umræða um málfræðikennslu sé 

nokkuð öruggur geðshræringavaki“ (bls. 131) og að það sé eilífðarspurning 

hvað eigi að kenna í málfræði í grunn- og framhaldsskólum eða hver eigi að 

kenna það. Hann er ekki í vafa um gildi málfræðikennslu og að hún eigi 

heima í íslenskutímum en ekki til dæmis í tungumálakennslu. Málfræði 
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getur að hans mati ekki orðið stagl frekar en námsgreinar eins og stærð-

fræði eða landafræði nema kennarar hafi sjálfir ama af greininni eða valdi 

henni ekki. Hann segir orðrétt:  

Aftur á móti eru til staglsamir kennarar í öllum skólum og á öllum 
skólastigum, og þeir geta auðvitað gert stagl úr málfræði rétt eins og 
öðru sem þeir vilja eða þurfa að stagla um. Maður sem hefur enga 
ánægju af landafræðikennslu og gerir sér enga grein fyrir markmiði 
hennar er vís til að gera hana að landafræðistagli [leturbr. höf.], sá 
sem hefur litla ánægju af stærðfræði eða finnur sig vanbúinn til að 
kenna þá grein er vís til að lenda í stærðfræðistagli (eða a.m.k. 
reikningsstagli eða margföldunarstagli) í stærðfræðikennslu sinni, og 
sá sem hefur ömun af ljóðum lendir áreiðanlega í ljóðastagli ef hann 
á að kenna eitthvað um ljóð (bls. 158). 

Síendurtekin neikvæð ummæli um einhvern þátt námsgreinar hefur án efa 

áhrif á þá kennara sem hlut eiga að máli. Því tel ég umhugsunarvert hvort 

hætta sé á að gagnrýni á málfræðikennslu leiði til þess að málfræði fái sífellt 

minna pláss í kennslunni. Steinunn Inga Óttarsdóttir (2005) skrifar eftirfarandi 

um íslenskukennslu í tengslum við endurskoðun aðalnámskrár í íslensku: 

Bókmennta- og málfræðikennsla hefur verið og er enn menntapóli-
tískt mál. Sérstaklega tel ég að málfræðikennsla sé komin út á hálan 
ís. Bæði þarf að skoða á hvaða aldursstigi málfræðikennslan á að fara 
fram og ekki síður hvað á að kenna. Það er bæði gagnlegt og gaman 
að glíma við spurningar á borð við: Er beyginga- og orðmyndunar-
fræði nauðsynlegt fag, þ.e. eins og þessi fræði eru víðast kennd nú á 
dögum? Verða menn betur máli farnir ef þeir geta þulið upp forskeyti 
og viðskeyti? Hvað með málsögu? Er hún ekki bara háskólafag? 
Auðvitað er gott að allir viti haus og sporð á móðurmálinu en það má 
velta fyrir sér hvort nefjun og stóra brottfall sé brýn nauðsyn grunn- 
og framhaldsskólastigi. Eða fornyrðislag, hringhenda, sonnetta, 
tersína, hæka, svo ég nefni dæmi um kennslu eða námsefni sem lítið 
skilur eftir sig en byggist á gömlum hugmyndum um stúdentspróf, 
hefð og vana? Fallorð, sagnorð og smáorð stjórna til dæmis furðu 
miklu í málfræðikennslu í grunnskólum landsins og miða við eina 
námsbók á ári. Við verðum að hætta stagli í málfræði og að beygja 
sagnir í kennimyndum án tilgangs eða heildarsýnar. Fall á nafn-
háttum, til hvers að læra það? Ættu nemendur ekki frekar að kunna 
fall og fallstjórn því það er samhengi tungumálsins sem er mikilvægt 
en ekki örlitlar einingar þess. Björn Guðfinnsson virðist vera alveg 
eins og Elvis Presley, enn á lífi! 

Fleiri en Steinunn Inga skrifar í þessum dúr. Svipað gerir Hanna Óladóttir 

(2010) í skrifum um íslenskukennslu. Hún segir:  
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Í grunnskólanum hefur umræðan um rétt mál og rangt í gegnum 
tíðina ekki hvað síst tengst hefðbundinni málfræðikennslu, sem 
stundum hefur verið nefnd skólamálfræði, en hún tekur til beygingar-
fræði og hluta af því sem telst til setningafræði. Í þessum hluta 
íslenskukennslunnar hefur íhaldssemin virst vera hvað mest og lítið 
rúm gefið fyrir tilbrigði í beygingum eða málbreytingar (bls. 2).  

Ein af rökunum fyrir því að kenna málfræði ekki á þann hátt sem hún virðist 

víðast kennd er að nemendur búi yfir kunnáttu í móðurmálinu þegar þeir 

hefja skólagöngu og að málfræði eigi því ekki að kenna eins og um erlent 

tungumál sé að ræða. Á það benda til dæmis Hanna Óladóttir og Margrét 

Guðmundsdóttir (2012) í skrifum um málfræðikennslu. Þær segja: 

Það sem þeir [nemendur] kunna ekki, en er ætlað að læra í skólanum, 
er að lýsa þessari kunnáttu sinni með ákveðnum hugtökum. Þó að 
þeir kunni til dæmis hljóð málsins vita þeir ekki hvað orðið sérhljóð 
merkir. Sama gildir um hugtök eins og nefnifall, þátíð eða setning og 
frumlag; allt finnst þetta í máli þeirra þó að þeir kunni ekki á því 
formleg heiti við upphaf málfræðinámsins (án bls.). 

Það eru ekki aðeins neikvæð ummæli um málfræði sem íþyngja kennurum 

heldur einnig kröfur um að hún sé kennd í tengslum við aðra þætti móður-

málsins. Kröfur um að íslenskan sé heildstæð. Í viðtölum við grunnskóla-

kennara kom fram að neikvæð umræða um íslenskukennslu og þá ekki síst 

málfræðikennslu snertir þá og „þeim líður ekki alltaf vel með þá umræðu,“ 

sagði einn kennarinn. „Ástæðan er að hluta til sú að það er endalaust verið 

að hamra á því að við séum ekki að standa okkur nógu vel,“ bætti hann við. 

Þegar kennarar fá þá tilfinningu að kennslan standi ekki undir væntingum 

eða þeir eru gagnrýndir fyrir að nota hefðbundið námsefni er hætt við því 

að þeir líti á það sem góða lausn að draga úr málfræðikennslunni. Þannig 

hefur andúð eða óttinn við „hreintungustefnu“ bein áhrif bæði á námskrá 

og kennslu þar sem hún verður hluti af duldu námskránni. Þar kemur t.d. 

valdið í orðræðunni fram. Í úttekt á íslenskukennslu í framhaldsskólum 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl., 2011) sögðust kennarar telja ástæðu til að 

leggja mun meiri áherslu á málfræðikennslu og málnotkun en gert hefur 

verið undanfarið og margir nemendur tóku í sama streng. Aðeins örfáir 

nemendur nefndu að þeim þætti of mikil áhersla vera lögð á að kenna 

málfræði og enginn nemandi gagnrýndi aðferðir við kennsluna.  

6.2.6 Bókmenntakanón 

Þegar efni var valið í fyrstu námskrárnar í íslensku og sýnisbækur íslenskra 

bókmennta var áhersla lögð á að velja það úr menningararfinum sem álitið 

var þess virði að miðla til næstu kynslóðar (Guðrún Geirsdóttir, 1997). Slíkt 
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val hefur jafnan verið eitt af einkennum námskrárgerðar í öllum náms-

greinum. Eftir því sem samfélagið verður fjölbreyttara og flóknara verður 

sífellt mikilvægara að endurskoða þetta val með það í huga að taka út efni 

sem á ekki sérstakt erindi til nemenda og bæta við efni sem ætti heima þar í 

staðinn. Námskrá í framhaldsskóla hefur hins vegar bundið hendur fram-

haldsskólakennara töluvert meira en grunnskólakennara meðal annars 

vegna þess að í áfangalýsingum er tilgreint nákvæmlega hvaða tímabil 

bókmenntasögunnar er til umfjöllunar hverju sinni, kennslubókahöfundar 

hafa áratugum saman valið efni í samræmi við þessar lýsingar og það efni 

hefur orðið að kanón í bókmenntakennslu.  

Á báðum skólastigum mátti sjá bókmenntakanón líkt og annars staðar á 

Norðurlöndum (Helgi Sæmundur Helgason, 2009; Holkers, 2009; Knutas, 

2008). Þessi kanón var mun meira áberandi á framhaldsskólastigi og svo 

virðist sem hann falli nemendum ekki sérstaklega í geð. Nemendur kalla 

eftir fjölbreyttara efni sem tengist þeirra eigin reynsluheimi í stað efnis sem 

er ætlað að kynna þeim bókmenntaarfinn, þjóðargersemina okkar Íslend-

inga, svo sem fornbókmenntir, Íslendingasögur, skáldsögur sem endur-

spegla tiltekin bókmenntatímabil, ljóð og sálma eftir höfuðskáldin.  

Bókmenntakanón lík þeirri sem er að finna í námsgreininni íslensku er 

arfur módernísk hugsunarháttar (Margrét Jónsdóttir, 2004) og í mótstöðu 

við hugmyndir póstmódernisma og nútímalegrar kennslufræði. Leslistar 

skólanna endurspegla að miklu leyti það sem er til umfjöllunar í kennslu-

stundum í helstu áföngum framhaldsskóla og í grunnskóla og á þeim var 

ekki að finna þýðingar erlendra bókmennta, norrænar bókmenntir voru ekki 

viðfangsefni eða efni sem endurspeglaði fjölmenningarlegt samfélag. Teikni-

myndasögur, hrollvekjur, ástarsögur, reyfarar eða vísindaskáldsögur sáust 

ekki á listunum og voru ekki til umræðu í kennslustundum. Slíkt efni verður 

þannig bæði hluti af núllnámskránni og duldu námskránni og með því gefið 

til kynna að þýtt bókmenntaefni sé minna virði en frumsamið efni á 

íslensku, að fornbókmenntir hafi meira vægi en nútímabókmenntir eða 

unglingabókmenntir og að bækur sem nemendur nemendur myndu velja 

sér sjálfir til að lesa hafi minna vægi en það efni sem kennarar velja fyrir þá.  

Námsleiði er áhyggjuefni margra sem láta sig skólamál varða enda er 

námsleiði meðal annars talinn ein af ástæðum brotthvarfs nemenda (OECD, 

2011). Rannsóknir á viðhorfi nemenda til íslenskukennslu hafa leitt í ljós að 

smám saman dregur úr námsáhuganum og viðhorf nemenda til námsgrein-

arinnar verður neikvæðara (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). Bókmenntir eru 

meginviðfangsefni nemenda í íslensku á báðum skólastigum. Með því að 

leggja meiri áherslu á að velja bókmenntaefni og vinna með það á þann hátt 
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sem höfðar til unglinga og nemenda í framhaldsskóla má án nokkurs vafa 

koma betur til móts við áhuga nemenda og draga úr námsleiða. 

6.2.7 Áhyggjur af stöðu nemenda í lestri 

Lestrarfærni56 (e. reading literacy) er grundvallarfærni í nútíma samfélagi og 

því er jákvætt að enginn námsþáttur hafi oftar verið viðfangsefni í þeim 

kennslustundum sem ég fylgdist með en bókmenntir og lestur. Slök staða 

nemenda í lestri er samt sem áður helsta áhyggjuefni kennara á báðum 

skólastigum. Þeir tala um að nemendur séu hættir að lesa og að færni þeirra 

verði sífellt slakari. Niðurstöður rannsókna, alþjóðlegra prófa, samræmdra 

prófa og úttekta á kennslu í íslenskum grunn- og framhaldsskólum hafa 

ítrekað leitt í ljós að þessar áhyggjur eru á rökum reistar (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson (e.d.); Auður Magndís 

Leiknisdóttir o.fl., 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009; 

OECD, 2013; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl., 2011). 

Víða í niðurstöðum rannsóknar minnar mátti sjá vísbendingar sem styðja 

þessar áhyggjur. Nefna má sem dæmi að á báðum skólastigum virtist vera 

algengt að nemendur kæmu sér hjá því að lesa námsefnið, að þeir undir-

byggju sig ekki fyrir kennslustundir, mættu ekki með námsbækur í kennslu-

stundir, létu nægja að lesa glærur, hlusta á kennarann segja frá eða lesa 

útdrátt um efnið á netinu. Einnig að nemendur sætu aðgerðalausir í 

kennslustundum. Þetta hefur áhrif á duldu námskrána þar sem gefið er til 

kynna að ásættanlegt sé að hafa þennan hátt á. Í stað þess að ráðast að 

rótum vandans eða breyta hefðinni sem hefur myndast reyna kennarar að 

finna leiðir til að aðlagast ástandinu. Það hefur þannig margvísleg áhrif á 

kennsluhætti í íslensku, svo sem viðfangsefni nemenda, kennsluaðferðir, 

hvernig kennari talar við nemendur og samræður í bekknum, val á námsefni 

og jafnvel á uppröðun borða í kennslustundum.  

Það er umhugsunarvert að sá námsþáttur sem oftast var á dagskrá í 

kennslustundunum 143 sem ég fylgdist með sé sá námsþáttur sem kennarar 

töldu að nemendur væru slakastir í. Einnig er umhugsunarvert hve lítil 

umræða var meðan kennara um skýringar á stöðunni. Þeir nefndu vinnu 

nemenda með námi, tölvu- og símanotkun, leti og jafnvel getuleysi frekar 

                                                           
56

 OECD skilgreinir lesskilning eða lestrarfærni (e. reading literacy) sem hæfileika til að skilja, 
nota og íhuga ritað mál til að ná markmiðum sínum, til að þróa eigin þekkingu og 
framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. (In the PISA study, 
reading literacy is understood as follows: Reading literacy is understanding, using, and 
reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge 
and potential, and to participate in society.) Hér er miðað við þessa skilgreiningu. 
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en að velta fyrir sér að efnið og kennsluaðferðir höfðuðu ekki til nemenda. 

Að bókmenntaefnið væri ekki nógu áhugavert, að ástæða væri til að breyta 

áherslum eða inntaki námskrár, skipulaginu og námskröfum. Mismunandi 

staða kynja var ekki umræðuefni í viðtölum við nemendur og kennara og 

ekki var rætt sérstaklega um að drengir stæðu verr að vígi en stúlkur í lestri 

eða lesskilningi líkt og fram kemur í niðurstöðum ýmissa rannsókna á lestri 

(OECD, 2013; Ragnar F. Ólafsson o.fl., 2009). Ekki kom heldur til tals að 

lestrarkennsla væri viðfangsefni eða að notaðar væru sérstakar aðferðir til 

að bæta færni nemenda.  

Í raun má segja að lestrarkennslu hafi ekki verið sinnt með beinum hætti 

á skólastigunum tveimur heldur gert ráð fyrir að nemendur hefðu þegar 

tileinkað sér þá færni sem til þarf, ekki síst á framhaldsskólastigi. Þótt 

einstaka viðfangsefni á grunnskólastigi virtust beinast að því sérstaklega að 

þjálfa lesskilning nemenda vantaði skýra stefnu um lestrarkennslu.  

6.2.8 Námsefni: Bækur í fyrsta sæti 

Í rannsókn minni kom skýrt fram að hefðbundnar prentaðar námsbækur 

skipuðu fastan sess í íslenskukennslu en auk þeirra var algengt að kennarar 

tækju saman efni og dreifðu til nemenda á ljósrituðum blöðum eða í 

heftum. Árið 1934 benti Aðalsteinn Eiríksson á að við val á námsefni skyldi 

horfa til þess sem kæmi nemendum að mestu gagni í lífinu. Það viðhorf má 

greina bæði í lögum og aðalnámskrá og er vafalaust einnig ríkjandi hjá bæði 

námsefnishöfundum og útgefendum. Hins vegar virðist kostnaður við 

útgáfu námsefnis hafa áhrif sem sést til dæmis þegar gefið er út bók-

menntaefni sem inniheldur texta sem eru það gamlir að ekki þarf að greiða 

höfundalaun fyrir þá og þá er hægt að halda kostnaði niðri, þegar bækur eru 

prentaðar í svarthvítu, myndefni er af skorunum skammti og umbrot einfalt. 

Í sumum kennslubókum fyrir unglingastig og framhaldsskóla eru heilu blað-

síðurnar línustrikaðar líkt og í stílabókum í stað þess að gera ráð fyrir að 

nemendur noti tölvur til skrifa texta eða svara spurningum. Tilgangurinn 

með því virðist jafnvel vera sá að koma í veg fyrir að bækur rati á skipti-

bókamarkaði eða séu notaðar frá ári til árs.  

Námsgreinin íslenska er umfangsmikil og felur í sér marga námsþætti. 

Útgefið námsefni greinarinnar er ýmist samið með það að markmiði að gera 

öllum þessum námsþáttum skil í einum námsefnispakka, sem er saminn 

fyrir áfanga í framhaldsskóla eða árgang í grunnskóla, eða það er samið með 

stakan námsþátt í huga. Það á við á báðum skólastigum. Námefnispakkar 

hafa þann ókost að bækurnar eru stórar, efnismiklar og dýrar í útgáfu. Þær 

eru því sjaldnar endurprentaðar eða efni þeirra uppfært því það er hag-
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kvæmara að prenta stórt upplag en lítið. Ókostur slíks námsefnis er að það 

tekur frumkvæði frá kennurum og þeir varpa jafnvel ábyrgðinni á að útfæra 

markmið aðalnámskrár á námsefnishöfundana eða útgefendurna. Tilbúnir 

námsefnispakkar þar sem búið er að skipuleggja aðferðir og viðfangsefni eru 

því í andstöðu við þá kennsluhætti og hugmyndafræði sem lögð er til 

grundvallar í aðalnámskrá. 

Gæði námsefnis eða inntak þess var ekki viðfangsefni þessarar rann-

sóknar heldur var sjónum beint að notkun námsefnis og viðhorfi kennara og 

nemenda til þess námsefnis sem þeir hafa aðgang að. Rannsóknarniður-

stöðurnar benda til þess að bæði kennarar og nemendur séu sáttir við það 

námsefni sem er notað og kennarar telja sig hafa aðgang að því efni sem 

þeir þurfa á að halda. Niðurstöðurnar sýna einnig að þrátt fyrir útgáfu á 

ýmiss konar rafrænu efni fyrir íslenskukennslu er það lítið sem ekkert notað.  

Í rannsóknarniðurstöðunum kom meðal annars fram að kennarar álitu 

helsta vandann við námsefnið felast í því að fá nemendur til að nota það. Ef 

til er ein skýring á því vandamáli er hún líklega sú að námsefnið höfðar ekki 

nægilega til nemenda. Önnur skýring liggur eflaust í því hvernig bækurnar 

eru notaðar. Nemendum leiðist ekki endilega námsefnið en þeim leiðist 

aðgerðaleysið. Í rannsókn minni var ekki mjög áberandi að nemendur kvört-

uðu undan námsefni en það kom fyrir. Kvörtunin beindist meðal annars að 

því að námsefnið væri of flókið líkt og málsagan, að bækurnar væru of miklir 

doðrantar, að þær væru of dýrar og efni skáldsagnanna þótti aftan úr forn-

öld. Einn og einn nemandi lýsti þó ánægju sinni með námsefnið og Snorra-

Edda var nefnd í því sambandi. Annar nemandi sagði að nemendur hefðu 

ekki forsendur til að meta námsefnið í íslensku því þeir þekku ekki annars 

konar námsefni.  

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) segir að í erlendum rann-

sóknum á námsefni hafi oftar en ekki verið dregin upp heldur dökk mynd af 

inntaki þess, gæðin hafi þótt lítil, staðreyndavillur, gallar í málfari, tilraunir 

til innrætingar og jafnréttisskekkja. Töluvert er um liðið síðan þær rann-

sóknir fóru fram sem Ingvar nefnir en full ástæða er til þess að fylgjast 

stöðugt með gæðum námsefnis sem gefið er út en einnig námsefnis sem 

kennarar taka saman, ljósrita og dreifa til nemenda.  

6.2.9 Skólastofan  

Umfjöllun um umhverfi í skólastofum er rýr í lögum, aðalnámskrá og 

skólanámskrám. Þar er þó tekið fram (sbr. kafla 5.4) að nemendur eigi rétt á 

hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem taki mið af þörfum þeirra 

og almennri vellíðan (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 23). Aðalsteinn 
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Sigmundsson bendir á mikilvægi þessa í grein 1942 þar sem hann segir: „Að 

öðru jöfnu er betur kennt, betur numið, betur unnið í snoturri, vistlegri, 

heimilislegri kennslustofu, heldur en í tómlegri stofu, fegurðarsnauðri og 

óvistlegri“ (bls. 67). Rótgróin hefð er hins vegar fyrir því hvernig skólastofur 

eru skipulagðar, hvernig húsgögn er að finna í þeim og hvernig þeim er 

raðað upp. Hver skólastofa hefur samt sem áður sinn brag sem ræðst meðal 

annars af ytri aðstæðum eins og lögun, stærð, aldri og stíl skólabyggingar-

innar í heild sinni og þess marks sem hver kennari eða kennslugrein setur á 

stofuna (Aðalsteinn Sigmundsson, 1942; Ingvar Sigurgeirsson, 1981; Torfi 

Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010). Í nýlegum skólabyggingum 

hafa veggir verið fjarlægðir eða lofthæð aukin en hefðbundið fyrirkomulag í 

skólastofum hefur lítið sem ekkert breyst áratugum saman þótt ýmislegt 

hafi bæst inn í stofurnar, til dæmis stærri töflur, myndvarpar, skjávarpar, 

sjónvörp, ræðupúlt og hljómflutningstæki.  

Í þeim rannsóknum á skólastarfi sem ég vísa til í skrifum mínum og 

tengjast íslenskukennslu eða skilum milli skólastiga er einkum fjallað um 

uppröðun borða og áhrif hennar á kennsluhætti. Lítið er vikið að öðrum 

þáttum, svo sem því hvort skólastofan virðist vera aðlaðandi eða frá-

hrindandi vinnustaður. Umhverfið er ekki skoðað út frá vistvænu eða 

listrænu sjónarhorni og ekki talað um liti, birtu og hljóðvist, efni sem hangir 

á veggjum eða er raðað í hillur. Allir þessir þættir hafa þó áhrif á 

andrúmsloftið í skólastofunni og líðan þeirra sem þar dvelja líkt og á öðrum 

vinnustöðum eða heimilum (Aðalsteinn Sigmundsson, 1942; Sanders, 2011; 

Torfi Hjartarson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2010).  

Í viðtölum mínum við nemendur og kennara var aldrei rætt um náms-

umhverfið beinum orðum. Það gefur tilefni til að ætla að þeir þættir séu 

ekki taldir mikilvægir og þeir verða þannig hluti af duldu námskránni enda 

segir uppröðun húsgagna ein og sér ýmislegt um kennsluhætti og vinnulag, 

til dæmis um áherslu á samvinnu, samræður, hópvinnu eða hvort námið sé 

kennaramiðað með áherslu á einstaklingsvinnu. Umhverfið í skólastofunni 

segir einnig til um viðhorf til náms. Ef fyrst og fremst væri litið á nám sem 

yfirfærslu þekkingar, og að hlutverk kennara væri að sjá um þessa yfirfærslu 

til nemenda, skipti umhverfið í skólastofunni ef til vill ekki miklu máli. En 

þegar áhersla er lögð á lýðræðisleg vinnubrögð og litið er á nám sem ferli, 

eins og gert er í hinni ætluðu námskrá, ferli sem er jafnvel flókið og 

ófyrirséð, byggt upp í samræðum og samvinnu og virkri þátttöku nemenda 

(Dewey, 1938/2002), fær umhverfi skólastofunnar annað og meira vægi.  

Niðurstöður rannsóknar minnar leiddu meðal annars í ljós að lítil áhersla 

var lögð á umhverfið í skólastofunum eða að skapa smekklegt, aðlaðandi og 
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örvandi námsumhverfi. Sjá mátti nokkur dæmi þar sem tilraun var gerð til 

slíks, til dæmis með því að hengja upp á veggi skólastofunnar verk eftir 

nemendur, ódýrar eftirprentanir eða veggspjöld. Algengt var að vanefni eða 

lítil hugmyndaauðgi settu svip sinn á stofurnar. 

Þegar borðum í kennslustofu er raðað þannig að þau snúa öll í sömu átt 

er ekki lögð áhersla á að nemendur eigi í samskiptum sín á milli. Þannig upp-

röðun var að finna í öllum nema einum af skólunum átta í úrtaki þessarar 

rannsóknar. Þessi hefð er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna á 

kennsluháttum hér á landi (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014; Hafsteinn 

Karlsson, 2007; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl., 2011). Þegar við bætist 

þröngt rými og stór hópur nemenda, líkt og í mörgum kennslustofanna, 

gerir það kennara erfitt fyrir að aðstoða nemendur, ræða við þá einslega 

eða í litlum hópum. Greinilegt er að ekki er gert ráð fyrir hreyfingu nemenda 

innan kennslustofunnar og erfitt er að færa sig til eða ræða við aðra en þá 

sem sitja næst. Nándin við aðra nemendur getur jafnvel reynst sumum 

nemendum óþægileg.  

Velta má fyrir sér hvort borðum í skólastofum sé raðað upp í samræmi 

við hugmyndir kennara um kennsluhætti eða hvort uppröðun borða hafi 

áhrif á kennsluhætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Hvort heldur sem er má 

fullyrða að skólastofan sé fjarri þeim veruleika sem ungt fólk býr við utan 

hennar og umhverfi dæmigerðrar íslenskrar skólastofu sé annað en búast 

mætti við að sjá í vestrænu lýðræðissamfélagi á 21. öld. Miðað við þá mögu-

leika sem hafa skapast til fjölbreyttra og rafrænna samskipa má búast við að 

nám færist sífellt meira út fyrir veggi kennslustofunnar. Engin merki var þó 

að finna í rannsókn minni um að slík tilfærsla væri á næsta leiti.  

6.2.10  „Öll borð snúa fram“: Um kennsluaðferðir 

Algengt er að tala um tvö hugmyndafræðileg sjónarhorn sem hafa lengi 

einkennt umræðu um kennsluhætti, annars vegar nemendamiðaða kennslu-

hætti og hins vegar kennaramiðaða kennsluhætti. Þeim er gjarnan stillt upp 

sem andstæðum. Þeir fyrrnefndu eiga samhljóm með menntastefnu sem 

kölluð er hugsmíðahyggja (e. constructivist theory) og skyldri hugmynda-

fræði eða kenningum sem stundum eru kenndar við framsækni eða 

umbætur. Kennaramiðaðir kennsluhættir tilheyra hefðinni eða svo kallaðri 

hefðarstefnu. Í einfaldaðri mynd má segja að þeir einkennist af því að kenn-

arinn er í aðalhlutverki í kennslustundinni. Litið er á nám sem beina yfir-

færslu til nemanda frá kennara sem hann miðlar frá töflu eða kennaraborði 

sem er fremst í stofunni. Kennari tekur flestar ákvarðanir um námið í litlu 

eða engu samráði við nemendur. Skólahúsið þar sem kennaramiðuðum 
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kennsluháttum er beitt hefur gjarnan stofnanalegt yfirbragð; gangar, dyr og 

skólastofur í beinum röðum, húsgögn sem auðvelt er að stafla eða þrífa í 

kringum og lítið lagt upp úr því að skapa heimilislegt umhverfi með 

gólfmottum, myndum á veggjum, blómum eða persónulegum munum (sjá 

til dæmis Eisner, 1994; Good og Brophy, 2008; Ingvar Sigurgeirsson, 1981 og 

2004; Marsh, 2009). 

Nemendamiðaðir kennsluhættir eru sagðir hafa komið fram sem andsvar 

við hefðbundnum kennsluaðferðum, stöðluðum vinnubrögðum og sam-

hengislausum viðfangsefnum sem til dæmis fela í sér að litið er á nám sem 

yfirfærslu þekkingar (Altwerger og Saavedra, 1999, bls. iii). Þeir eru gjarnan 

taldir einkennast af þátttöku nemenda í ákvörðunum, virkni þeirra, og sam-

vinnu. Nemendur hafa eitthvað um val á viðfangsefni að segja og vinna með 

það á misjafnan hátt. Áhersla er lögð á aðlaðandi námsumhverfi og borðum 

er gjarnan raðað upp þannig að nemendur eigi auðvelt með samvinnu og 

hópverkefni. Skólastarf þar sem þessum tveimur andstæðu hugmyndum um 

kennsluhætti er blandað saman er algengt.  

Dewey (1938/2002) varð tíðrætt um þann mun sem hann taldi vera á 

þessum tveimur ólíku viðhorfum til kennslu; nemendamiðaðri annars vegar 

og hins vegar hefðbundinni kennslu með kennarann í fyrirrúmi. Hann taldi 

hina fyrrnefndu vera mannúðlegri og meira í ætt við lýðræðishugsjónir en 

starfshætti hefðbundna skólans og að það hefði orðið henni til framdráttar. 

Dewey varaði margsinnis við þeim öfgum sem hann sagði felast í að hafna 

viðteknum venjum algjörlega og fara í gagnstæðar öfgar. Þessi „annaðhvort-

eða“ hugsunarháttur segir hann að standi skólastarfi víða fyrir þrifum. 

Markmið kennslunnar verður þannig byggt á því að hafna því sem hún er að 

leysa af hólmi, einhvers konar andstöðu, í stað þess að móta uppbyggilega 

hugmyndafræði, nýja skólastefnu sem ekki er sótt til rótgróinna hefða og 

venja (bls. 27).  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir með áherslu á virkni nemenda, samræður 

og samvinnu þykja jafnan merki þess að skólastarf sé sniðið að þörfum 

nemenda, að það sé nemendamiðað, og í aðalnámskrá er margsinnis vikið 

að mikilvægi slíkra kennsluaðferða. Niðurstöður rannsókna og úttekta á 

kennsluháttum benda hins vegar til þess að fjölbreytni í kennsluaðferðum í 

íslenskum grunn- og framhaldsskólum sé lítil (sjá t.d. Gerður G. Óskars-

dóttir, 2012; Hafsteinn Karlsson, 2007; Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Kristín 

Jónsdóttir, 2003; Kristrún Lind Birgisdóttir, 2004; Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

o.fl., 2011 og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar minnar á kennsluháttum í íslenskukennslu 

benda til hins sama. Þær benda þó einnig til þess að meiri áhersla sé lögð á 
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fjölbreyttar kennsluaðferðir í íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla en 

á framhaldsskólastigi.  

Í rannsókninni kom fram að kennarar virtust mun frekar velta fyrir sér 

inntaki námsgreinarinnar en öðrum þáttum hennar og þeir lögðu mikla 

áherslu á að nemendur tileinkuðu sér það efni sem var til umfjöllunar. Svo 

mikla að þeir kusu að lesa upphátt fyrir nemendur, gera útdrátt úr efninu, 

búa til beinar spurningar úr því, standa uppi við töflu og útskýra. Þeir virtust 

ekki meðvitaðir um að nemendur sætu oft óvirkir í tímunum meðan á þessu 

stóð. Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í öðrum rannsóknum (Anna 

Helga Jónsdóttir o.fl., 2014; Hafsteinn Karlsson, 2007; Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir o.fl., 2011). Í skýrslu OECD (2011) um unglingastigið segir að í 

OECD-ríkjunum hafi að meðaltali mistekist að virkja fjórða hvern nemanda 

og að það virðist vera gjá milli ríkjandi kennsluhátta og vinnubragða sem 

líklega myndu vekja áhuga nemenda. Með öðrum orðum, fjórði hver 

nemandi situr óvirkur í kennslustundum í lok unglingastigs. Margt virðist 

benda til að þetta eigi einnig við um í íslenskukennslu og að hlutfallið sé 

jafnvel enn hærra á framhaldsskólastigi.  

Í viðtölum mínum við nemendur töluðu þeir ekki um að þeim þættu 

kennsluaðferðir einhæfar og margir nefndu að sér fyndist þægilegast þegar 

kennarinn stæði upp við töflu og útskýrði námsefnið. Að vísu nefndu nokkrir 

að það væri fínt að vera í hópvinnu og vinna saman en að hitt væri betra. Sú 

skoðun nemenda á ekki beinlínis samleið með hugmyndum kennslu-

fræðinnar um mikilvægi þess að nemendur séu virkir þátttakendur í 

náminu. Hún á þó ef til vill uppruna sinn í prófamiðaðri kennslu þar sem 

áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér fyrirfram ákveðna þekkingu sem 

búið er að taka saman og gefa út í námsefni.  

Fullan (2013) talar einnig um námsleiða og segir að kennarar þurfi að 

aðlagast betur tilveru nemenda utan skólastofunnar til þess að minnka líkur 

á honum. Hann heldur því fram að á næstu fimm árum megi búast við meiri 

breytingum á skólastarfi en öllum þeim breytingum sem áttu sér stað 

síðastliðin fimmtíu ár. Því sé mikilvægara en nokkru sinni fyrr að kennslu-

hættir séu skipulagðir í samræmi við þarfir nemenda í nútímasamfélagi án 

þess þó að gera ráð fyrir því að tæknin ein og sér dugi til.  

Eitt helsta áhyggjuefni kennara í rannsókn minni var að nemendur læsu 

ekki námsefnið og að ástandið færi hríðversnandi. Kennarar tengdu þetta 

viðhorf ekki við kennsluhætti í íslensku og kennslufræði greinarinnar virtist 

víðsfjarri. Þeir nefndu frekar að nemendur væru latir og áhugalausir, að þeir 

stunduðu vinnu með náminu og væru þreyttir eða að gert væri ráð fyrir 

alltof mikilli yfirferð námsefnis í aðalnámskrá. Þeir virtust ekki leiða hugann 
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að mikilvægi þess að nemendur gerðu fróðleikinn að sínum, að þeir 

uppgötvuðu sjálfir og fengju tilfinningu fyrir því að þeir ættu eitthvað í 

þekkingarsköpuninni. Sama munstur kemur fram hér og milli kennara og 

aðalnámskrárinnar. Nemendur finna ekki frekar en kennarar eignarréttinn 

og fá ekki áhuga á viðfangsefninu, viðfangsefni sem aðrir hafa tekið 

ákvörðun um án þess að ráðfæra sig við þá. Þessar niðurstöður eru einnig í 

samræmi við niðurstöður rannsókna sem benda til þess að kennslufræðileg 

umræða rati ekki inn í kennslustofurnar og að kennslufræðileg þekking 

kennara sé almennt heldur veik (Ericsson og Shaffeir, 2008; Kelly, 2009; 

Knutas, 2008; Labaree, 2005).  

Hugmyndir Fullan (2013) um endurskoðun skólastarfsins eru af sama 

toga og margra annarra sem hafa fjallað um framtíðarsýn í menntamálum. 

Hann vill hins vegar taka skrefið lengra, stokka upp kerfið og búa til nýja 

kennslufræði þar sem skólinn er tölvuvæddur þannig að það sé líf allan 

sólarhringinn á skólanetinu.  

6.2.11  „Samræða uppspretta þekkingar“  

Í umfjöllun um nám og kennslu hefur margoft verið fjallað um gildi sam-

ræðunnar og mikilvægi þess að skapa svigrúm í kennslustundum fyrir 

samræður sem hafa kennslufræðilegt markmið. Það gerðu frumkvöðlarnir John 

Dewey (1859–1952), Vygotsky (1896–1934) og Guðmundur Finnbogason 

(1873–1944) og er enn byggt á hugmyndum þeirra. Nær okkur í tíma eru Olga 

Dysthe (1995) sem fjallar um þennan þátt skólastarfsins í bók sinni Det 

flerstemmige klasserommet: Skriving og samtale for å lære og Þórunn Blöndal í 

bókinni Lifandi mál (2005). Báðar byggja á kenningum Mikhail Bakhtin (1895–

1975) sem sagði að samræðan væri grunnþáttur í samskiptum manna og að 

samræðan væri uppspretta þekkingar (Dysthe, bls. 210).  

Víða í aðalnámskrá í íslensku má greina áherslu á samræður, bæði sem 

kennsluaðferð en einnig er bent á þær sem leið til námsmats. Þrátt fyrir 

þessa áherslu og jákvæðan árangur í rannsóknum á samræðu sem kennslu-

aðferð (Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009) hefur ekki skapast hefð fyrir því í 

íslenskukennslu að nota samræður markvisst sem kennsluaðferð til að 

byggja upp þekkingu nemenda og skilning. Rúnar Sigþórsson (2008) kemst 

að þeirri niðurstöðu í doktorsrannsókn sinni að samræmd próf í lok grunn-

skóla hindri kennara í að beita samræðum sem kennsluaðferð. Engin sam-

ræmd próf eru í framhaldsskólum en þar eru samræður síst meira áberandi 

en í grunnskóla. Skýring Rúnars virðist því ekki fullnægjandi og ástæðuna 

má trúlega frekar rekja til þess að kennarar hafa ekki vald á samræðu sem 

kennsluaðferð eða hafi ekki trú á henni. Þegar samræður sköpuðust í 
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kennslustundum komust þær sjaldnast lengra en að vera samtal milli 

kennara og eins nemanda eða líkt og yfirlestur þar sem kennari kannaði 

hvort nemandi hefði ekki örugglega tileinkað sér námsefni sem var til 

umfjöllunar. Þá leit kennarinn jafnvel á bekkinn sem heild, varpaði fram 

spurningum til alls nemendahópsins en hvatti ekki sérstaklega þá nemendur 

sem höfðu sig lítið í frammi til að tala eða tjá sig. 

6.2.12 Heimanám  

Í aðalnámskrá og faglegri umræðu um skólastarf má greina áherslu á 

kennsluhætti sem gera ráð fyrir virkri þátttöku nemenda, sköpun, frum-

kvæði, ábyrgð, tengingu við reynsluheim, alvöru viðfangsefni og að byggt sé 

ofan á fyrri þekkingu. Hægt er að skipuleggja slíka kennslu á margan hátt, 

hvort heldur sem er án heimanáms eða með því. Þótt skiptar skoðanir séu 

um gildi heimanáms (Kohn, 2006) má gera ráð fyrir að vel skipulagt heima-

nám geti haft jákvæð áhrif á árangur í námi og leitt til vinnubragða sem ýta 

undir sjálfstæði, sjálfsaga og skipulagshæfni (Skaalvik og Skaalvik, 2009). 

Það getur jafnvel aukið samvinnuhæfni þegar nemendur vinna saman að 

stærri verkefnum fyrir utan kennslustofuna. Heimanám getur líka þegar vel 

tekst til brúað bil milli heimilis og skóla, skólastiga og jafnvel námsgreina.  

Í hinni ætluðu námskrá er umfjöllun um heimanám í skötulíki. Þrátt fyrir 

það benda rannsóknarniðurstöður mínar til þess að heimanám eigi sér hefð 

í virku námskránni í íslensku á unglingastigi og í framhaldsskóla en að við-

fangsefnin séu í litlu samræmi við áðurnefndar hugmyndir um eftirsóknar-

verða kennsluhætti. Í raun er athyglisvert að bæði í lögum og opinberum 

námskrám skuli vera sveigt fram hjá umfjöllun um heimanám. Skýringin 

kann að vera sú að gildi og framkvæmd heimanáms hefur verið umdeilt og 

stefnumótunaraðilar kjósa að taka ekki afstöðu með því eða á móti. Í stað 

leiðbeinandi umfjöllunar um mikilvægi, markmið eða leiðir er látið nægja að 

tæpa á hugtakinu. Afleiðingin virðist vera sú að hver skóli hefur sinn hátt á, 

jafnvel hver kennari innan sama skóla, og fyrir vikið er heildstæða stefnu um 

heimanám hvergi að finna. Í niðurstöðum rannsóknar minnar kom fram að 

margir kennarar virtust veigra sér við að taka heimanám föstum tökum, ekki 

síst framhaldsskólakennarar. Þannig verður heimanámið hluti af duldu nám-

skránni, að minnsta kosti á framhaldsskólastigi, það virtist vera gert ráð fyrir 

því – en samt ekki. 

Þótt rannsóknir hafi ýmist gefið til kynna að heimanám bæti námsárangur 

eða að það skili engum árangri hafa þær ekki leitt í ljós að heimanám sem slíkt 

hafi neikvæð áhrif á námsárangur (Skaalvik og Skaalvik, 2009). Hins vegar 

hefur verið bent á að kröfur um að allir nemendur sinni tilteknu heimanámi 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   

182 

geti leitt til félagslegs ójöfnuðar því nemendur búi við mismunandi aðstæður 

(Falch og Rønning, 2012; Rønning, 2008). Á það hefur einnig verið bent að ef 

heimanám er skipulagt þannig að allir nemendur eigi að vinna eða ljúka við 

sömu viðfangsefnin þurfi sumir nemendur að verja lengri tíma í heimanámið 

en aðrir. Þess vegna bendi niðurstöður ekki til þess að sá tími sem varið er í 

heimanám skili sér í betri námsárangri. Rannsóknir sem hafa beint sjónum að 

eðli heimanáms og hvers konar viðfangsefni nemendur vinna heima eru hins 

vegar sagðar sýna fram á gildi heimanáms (Public schools NSW, 2012; 

Jóhanna Björk Magnúsdóttir og Ragnheiður Björg Magnúsdóttir, 2012; OECD, 

2011; Skaalvik og Skaalvik, 2009). 

Kennarar á unglingastigi settu nemendum yfirleitt fyrir heimanám með 

skipulögðum hætti og miðað við umfang þess efnis sem tilgreint var á 

kennsluáætlunum í framhaldsskóla var greinilegt að ráð var gert fyrir heima-

námi þótt ekki virtist vera lögð áhersla á það, til dæmis með því að minna 

nemendur á heimanám, hafa stefnu um heimanám eða ganga eftir því með 

einhverjum hætti að nemendur sinntu því. Rannsóknarniðurstöður mínar 

benda hins vegar til þess að algengt sé að nemendur sinni ekki heimanámi, 

ekki síst nemendur á framhaldsskólastigi. Kennarar á framhaldsskólastigi 

vissu um þessar námsvenjur og líklega á það sinn þátt í því hve fyrir-

lestraform var algeng kennsluaðferð. Þeir fóru til dæmis vandlega yfir náms-

efnið á töflu með því að gera útdrátt úr því og stundum létu þeir nemendur 

svara skriflega beinum spurningum úr efninu. Á báðum skólastigum var 

nokkuð algengt að hluti kennslustunda væri nýttur fyrir „heimanám“. Sumir 

kennarar reyndu að höfða til samvisku nemenda eða hræða þá með því að 

tala um próf eða námsmat sem eitthvað kvíðvænlegt og minna á að það 

kæmi að því einn daginn að nemendur þyrftu að standa skil á kunnáttu 

sinni. Algengara var að grunnskólakennarar gerðu athugasemd við að 

nemendur kæmu óundirbúnir eða bókarlausir en framhaldsskólakennarar 

sem voru líklegri til að skella frekar við skollaeyrum og láta eins og þeir 

tækju ekki eftir því að nemendur væru ýmist ólesnir eða bókarlausir.  

Þegar nemendur vinna „heimanám“ í kennslustundum fær hugtakið nýja 

merkingu. Tilgangurinn með því virðist vera að komast yfir námsefni á 

kennsluáætlun en ekki að nýta kosti og möguleika sem vel skipulagt 

heimanám felur í sér. Kennarar á báðum skólastigum gáfu nemendum oft 

tækifæri til að vinna „heimanámið“ í tímum og sögðu jafnvel að ef þeir ynnu 

vel gætu þeir sloppið við að læra heima. Skilaboðin eru þau að heimanám sé 

íþyngjandi og eftirsóknarvert að komast hjá því en ekki að það sé 

mikilvægur hluti af námi sem hafi jákvætt gildi í sjálfu sér. Óljós skilaboð 

framhaldsskólakennara um heimanám hafa sömu áhrif og óljós skilaboð 

almennt, þau missa marks. Auk þess geta þau haft neikvæð áhrif, til dæmis 

http://skemman.is/browse/author/J%C3%B3hanna+Bj%C3%B6rk+Magn%C3%BAsd%C3%B3ttir+1985
http://skemman.is/browse/author/Ragnhei%C3%B0ur+Bj%C3%B6rg+Magn%C3%BAsd%C3%B3ttir+1985
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alið á sektarkennd, aukið agaleysi og virðingarleysi gagnvart skólastarfinu. 

Þegar kennari hefur á tilfinningunni að leiðin til að auka þekkingu og skilning 

nemenda sé að miðla efninu sjálfur eða leggja fyrir próf til að „hræða“ 

nemendur til að undirbúa sig er hætt við því að kennsluhættir verði 

einhæfir og að kennslan snúist um að komast yfir tiltekið magn af efni en 

ekki að vinna með efnið á fjölbreyttan hátt eða prófa nýjar leiðir. Við 

skipulag skólastarfs þarf því annaðhvort að gera ráð fyrir heimanámi eða 

ekki og miða kennslu, umfang námsefnis og tíma sem nemendur verja með 

kennara við þá leið sem valin er. 

Í viðtölum við kennara sögðu þeir ekki að heimanám í sjálfu sér væri 

neikvætt heldur að öll framkvæmdin væri erfið. Þeir kvörtuðu undan því að 

nemendur sinntu illa heimanámi og að forráðamenn virtust ekki skipta sér 

af því hvort nemendur lærðu heima eða ekki. Einnig kom fram að kennurum 

fannst að heimanám krefðist aukinnar vinnu af kennurum, tími færi í að 

skipuleggja heimanámið og að skrá á hvern hátt nemendur sinntu því. 

Vinnan við utanumhald tæki tímann frá öðrum viðfangsefnum í kennslu-

stundum. Nokkrir kennarar veltu því fyrir sér af fullri alvöru að hætta að 

gera ráð fyrir heimanámi.  

Grunnskólanemendur kvörtuðu ekki yfir heimanámi en þeir sinntu því 

greinilega ekki á þann hátt sem kennarar vildu að þeir gerðu. Framhalds-

skólanemar voru óánægðari en grunnskólanemar og greinilegt var að margir 

þeirra litu ekki á það sem skyldu sína að koma undirbúnir í kennslustundir. 

Algengt viðhorf nemenda á báðum skólastigum virtist vera að telja það ekki 

skipta máli að koma undirbúinn í kennslustundir. Þeir litu ekki á heimanám 

sem einn þátt námsins og ef eitthvað var ekki beint metið til einkunnar 

þurfti að þeirra áliti ekki að sinna því. Ein ástæðan fyrir þessu kann að vera 

sú að þegar nemendur hafa þá tilfinningu að námsefnið komi þeim ekki við, 

að þeir hafi ekkert um það að segja, getur það komið fram eins og þögul 

mótmæli að sinna því ekki (Kumaravadivelu, 1999). Önnur ástæða kann að 

vera sú að margir unglingar og framhaldsskólanemendur vinna launavinnu 

með náminu. Algengt er að kennarar og stjórnendur í framhaldsskólum telji 

það vera vandamál í íslensku samfélagi og að það hafi áhrif á náms-

framvindu og viðhorf til heimanáms (Menntamálaráðuneytið, 2004b).  

Nemendurnir í skólunum átta höfðu lítið sem ekkert að segja um 

skipulag eða eðli heimanámsins og ef til vill er það skýringin á áhugaleysi 

þeirra. Einnig kann viðhorf kennara til heimanámsins að hafa áhrif. Ef ekki 

er kveðið skýrt á um að heimanám sé skylda, að ætlast sé til þess að því sé 

sinnt, og því jafnframt fylgt eftir, má búast við að nemendur sinni því ekki. 

Og þegar nemendur hafa á tilfinningunni að það skipti litlu máli fyrir þá að 
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koma undirbúnir í kennslustundir dregur það væntanlega enn frekar úr 

líkum á því að þeir sjái ástæðu til að læra heima. 

Í viðtölum við grunnskólanemendur í skólunum fjórum kom fram að þeir 

gerðu ráð fyrir að ein af breytingunum við að fara í framhaldsskóla fælist í 

að þar yrði meira heimanám. Það er jafnframt í samræmi við niðurstöður 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2012). Rannsóknarniðurstöður mínar benda hins 

vegar til þess að þessar hugmyndir nemenda séu ekki á rökum reistar. 

Kennarar á framhaldsskólastigi skiptu sér almennt ekki af því hvort 

nemendur sinntu heimanámi en þrátt fyrir það kvörtuðu framhaldsskóla-

nemendur enn frekar en grunnskólanemendur undan því að þurfa að læra 

heima. Því var jafnvel haldið fram að það væri „brot á mannréttindum“ að 

ætlast til þess að nemendur lærðu heima eftir langan skóladag sem væri 

eins og fullur vinnudagur hjá fólki á vinnumarkaði. Fullt nám í fram-

haldsskóla er aldrei skipulagt þannig að nemandi sé með fasta viðveru í 

skólanum fjörutíu klukkustundir á viku líkt og einstaklingur á vinnumarkaði 

sem vinnur fulla vinnu.  

Framhaldsskólakennarar virtust hafa tilhneigingu til að líta svo á að það 

væri ekki í þeirra verkahring að skipta sér af því hvort nemendur sinntu 

heimanámi eða ekki. Þeir höfðu ekki áhuga á að „mæðra“ nemendur eins og 

einn framhaldsskólakennarinn sagði. Slíkt hlutverk tilheyrði mun frekar 

fagvitund kennara á unglingastigi en á framhaldsskólastigi enda var mun 

algengara að kennarar á framhaldsskólastigi litu á hlutverk sitt sem fræðara 

en uppalanda og að kennsla þeirra tæki mið af því. Hins vegar var enginn 

framhaldsskólakennari sem tók fram að hann teldi æskilegt að gera ekki ráð 

fyrir heimanámi. Ósamræmi í skipulagi, væntingum og skilaboðum til nem-

enda um heimanám getur vakið neikvæðar tilfinningar, alið á kæruleysi eða 

jafnvel skapað sektarkennd. Að minnsta kosti stuðlar það ekki að því að gera 

nemendur ábyrga eða býr þá sem best undir „líf og starf í lýðræðissam-

félagi“ líkt og kveðið er á um í öllum námskrám.  

6.2.13 Gjáin milli skólastiga 

Skil skólastiganna tveggja er þriðji og síðasti liður rannsóknarspurningar 

minnar. Ég spyr um mun á kennsluháttum í íslensku á unglingastigi grunn-

skóla og í framhaldsskólum, hvernig skilum skólastiganna sé háttað, hvað 

greini skólastigin helst að og hvað þau eigi sameiginlegt.  

Í umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar, bæði um hina ætluðu 

námskrá og hina virku, kom ítrekað fram hvað það er sem skólastigin áttu 

sameiginlegt og hvað greindi þau að. Aðalnámskrár beggja skólastiga voru 

svipaðar að efni og útliti og námsþættirnir þeir sömu. Á báðum skólastigum 
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var hlutverk skólanámskrár í skólastarfinu mun umfangsminna en hlutverk 

kennsluáætlana og minna en gert er ráð fyrir í aðalnámskrá. Munurinn á 

kennsluháttum var lítill og segja má að þar hafi verið töluverð samfella. 

Bókmenntir höfðu áberandi mikið vægi á báðum skólastigum og náms-

þátturinn talað mál og framsögn lítið vægi. Námsumhverfið og uppröðun 

húsgagna var svipað á stigunum tveimur en meiri alúð var lögð við að skapa 

heimilislegt andrúmsloft á unglingastigi grunnskóla en í framhaldsskóla. Þar 

sáust oftar persónulegir munir og sjaldan voru veggir auðir eða bókahillur 

tómar líkt og í mörgum framhaldsskólum.  

Í skrifum um íslenskukennslu á grunnskólastigi er samræmdum prófum 

stundum kennt um einhæfa kennsluhætti (Ingvar Sigurgeirsson, 1992; 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson o.fl., 2012; Rúnar Sigþórsson, 2008). Niðurstöður 

mínar benda til þess að kennsluhættir í framhaldsskólum séu mun einhæfari 

en kennsluhættir í grunnskólum þrátt fyrir að þar hafi aldrei verið lögð fyrir 

samræmt próf eða alþjóðlegar samanburðarrannsóknir af neinu tagi. 

Ástæður einhæfra kennsluhátta í grunn- og framhaldsskólum er því að mínu 

mati hvorki hægt að rekja til slíkra prófa og áhrifa þeirra á kennsluaðferðir 

eða viðfangsefni. Þau geta vissulega ráðið einhverju um kennsluhætti og 

inntak námsins en ef áhrif þeirra væru jafnmikil og stundum er látið að 

liggja (Rúnar Sigþórsson, 2008) mætti búast við því að kennsluhættir á 

framhaldsskólastigi væru fjölbreyttari en á grunnskólastigi. Því er hins vegar 

öfugt farið. Ég tel að skýringuna á því megi rekja til uppruna náms-

greinarinnar; annars vegar íslenskukennslu sem alþýðufræðslu og hins vegar 

sem íslenskukennslu sem fræðslu fyrir yfirstéttina.  

Skýringin liggur einnig að einhverju leyti í ólíkum faglegum grunni 

kennaranna, því að kennarar sækja menntun sína í mismunandi mennta-

stofnanir. Framhaldsskólakennarar lærðu lengi vel ekki mikið í kennslu-

fræði. Grunnskólakennarar hafa hins vegar yfirleitt sterkari kennslufræði-

legan grunn þótt hann tengist ekki endilega kennslufræði námsgreinarinnar 

en þekking þeirra á íslensku sem fræðigrein er ekki eins mikil og framhalds-

skólakennaranna. Nýleg rannsókn á bakgrunni íslenskukennara bendir til 

þess að rúmlega þriðjungur kennara á unglingastigi grunnskóla hafi ekki 

hlotið neina menntun í faginu og að sérsvið þeirra sé til dæmis íþróttir, 

heimilisfræði eða listgreinar (Ragnar Ingi Aðalsteinsson o.fl., 2012). Í mínum 

huga leikur ekki nokkur vafi á að skortur á faglegri þekkingu kennara hefur 

áhrif á gæði kennslunnar. Að sama skapi hefur það áhrif á gæði kennslunnar 

ef kennarar líta svo á að það sem gert er á öðrum skólastigum sé þeim 

óviðkomandi. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að framhalds-

skólakennarar sem hafa kennt á grunnskólastigi telja sig búa yfir reynslu 

sem gefi þeim meiri dýpt og skilning á þekkingu og getu nemenda í 
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framhaldsskóla. Það segir í raun töluvert um mikilvægi samstarfs kennara á 

skólastigunum tveimur.  

Framhaldsskólakennari sem þekkir ekki til kennslu á grunnskólastigi og 

hefur ekki sterkan kennslufræðilegan grunn hlýtur að vera ólíklegri til að 

tileinka sér kennsluhætti sem byggja á fræðum um þroska og nám. Hann 

hefur hins vegar mikla þekkingu á faginu og lítur á það sem hlutverk sitt að 

miðla henni. Lea (í prentun) segir að það virðist taka íslenskukennara mörg 

ár að færast frá því að vera fyrst og fremst miðlari fagsins til þess að öðlast 

færni í kennslufræði þess. Kennarar á framhaldsskólastigi hafi fyrst og 

fremst menntun í fræðigreininni íslensku en ekki kennslufræði greinarinnar. 

Kennslufræðin komi eftir á sem viðbót við fræðigreinina og sé ekki endilega 

í beinum tengslum við hana.  

Fyrir mörgum áratugum fjallaði Kristinn Ármannsson (1950) um mikil-

vægi samvinnu kennara milli þessara skólastiga í þeim tilgangi að auka gæði 

náms. Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að nú, mörgum ára-

tugum seinna, hafi lítið þokast í þeim efnum því milli kennara á skóla-

stigunum tveimur virtist beinlínis vera gjá. Auk þess virtust framhalds-

skólakennarar vera með fordóma um íslenskukennslu í grunnskóla og töldu 

henni ýmislegt til foráttu.  

Samfella í námi er talin auðvelda nemendum yfirfærslu milli skólastiga. Í 

skýrslu OECD (2011) þar sem fjallað er sérstaklega um unglingastigið er skýrt 

tekið fram að með hnökralausum og markvissum tengslum og skilum grunn- og 

framhaldsskóla megi bæta námsárangur og draga úr líkum á brottfalli úr námi 

eða slakri námsframvindu á framhaldsskólastigi. Þannig megi auka bæði virkni 

og áhuga nemenda svo þeim líði vel í skólasamfélaginu.  

Gjáin sem ég nefndi í upphafi kaflans var það sem einna helst vakti 

athygli mína í sambandi við samanburð á skólastigunum tveimur og skilum á 

milli þeirra. Hún var það mikil að tala má um gagnkvæmt áhugaleysi 

kennara á báðum skólastigum og jafnvel skort á virðingu fram-

haldsskólakennara fyrir grunnskólakennslu. Það kemur til dæmis fram í 

orðum eins og að þeim finnist ekki áhugavert að „grunnskólavæða“ fram-

haldsskólann eða taka að sér að „mæðra“ nemendur í grunnskóla. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur á 

skilum skólastiga (2012).  

Skólastigin tvö eiga margt sameiginlegt annað en inntak 

námsgreinarinnar og faglegt samstarf kennara eru sameiginlegir hagsmunir 

nemenda á báðum skólastigum. Samstarf kennara getur skipt sköpum fyrir 

nemendur, stuðlað að auknum áhuga, virkni og færni og jafnframt dregið úr 

brotthvarfi á framhaldsskólastigi (OECD, 2011). Til þess að koma á slíku 
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samstarfi er grundvallaratriði að gera ráð fyrir því í skipulagi skólastarfsins 

og skapa svigrúm til samræðu þeirra sem málið varða. Vygotsky (1978) og 

Dysthe (1995) fjölluðu um samræðu sem einn mikilvægasta þáttinn í 

skólastarfi. Slík samræða á ekki eingöngu heima í skólastofunum heldur 

einnig fyrir utan hana og hún er ekki síður mikilvæg fyrir kennara en 

nemendur (Eurydice, 2011).  

Samræður eru grundvallaratriði í breytingarstarfi sem eiga að leiða til 

framfara (Fullan, 2013) en samstarf þarf að komast lengra en á umræðustig. 

Það þarf að stjórna því, skipuleggja, móta stefnu og gera aðgerðaáætlun 

sem allir hlutaðeigandi telja raunhæfa. Marsh (2009) bendir meðal annars á 

að þótt þeir sem aðhyllist póstmódernisma deili ekki endilega sömu 

skoðunum sé þeim sameiginlegt að líta svo á að skólastarf sé mun flóknara 

fyrirbæri en hefðbundin skrif um námskrár geri ráð fyrir. Hann tekur þar í 

sama streng og Vygotsky og Dysthe og segir að samræður meðal kennara 

séu mikilvægari en nokkru sinni fyrr (bls. 227). 

6.3 Samantekt umræðna 

Í þessum kafla ræddi ég um þær niðurstöður rannsóknarinnar sem ég gerði 

grein fyrir í 5. kafla. Kennsluhættir í íslensku í skólunum átta voru ekki í 

miklu samræmi við þá mynd af íslenskukennslu sem dregin er upp í 

aðalnámskrá. Hugsanlega getur neikvætt viðhorf kennara til námskrár haft 

áhrif á, framsetning efnisins, innleiðing og það að kennarar finna ekki 

eignarhald. Í skólunum átta nýttist skólanámskrá ekki á þann hátt sem gert 

er ráð fyrir í aðalnámskrá og ekki hafði skapast hefði fyrir því að kennarar 

tækju þátt í að útfæra hugmyndir sem fram komu í aðalnámskrá eða því að 

birta stefnu námsgreinarinnar í skólanámskrám. Í skólanámskrá var yfirleitt 

að finna heldur rýrari umfjöllun um íslenskukennslu og kennsluhætti en í 

aðalnámskrá og sumt var tekið orðrétt upp úr henni.  

Bókmenntir var sá námsþáttur sem mest áhersla var lögð á. Kennarar á 

báðum skólastigum töldu þó að það yrði sífellt erfiðara að fá nemendur til 

að lesa námsefnið og að það kæmi niður á gæðum kennslunnar og árangri 

nemenda. Nemendur töldu hins vegar að alltof mikil áhersla væri á 

bókmenntakennslu, ekki síst á framhaldsskólastigi, og þeir vildu gjarnan að 

bókmenntatextar væru fjölbreyttari og nær þeirra eigin reynsluheimi. Einnig 

að meiri áhersla væri lögð á aðra þætti, t.d. framsögn og ritun. Kennsla í 

málfræði virðist hafa dregist saman og á framhaldsskólastigi er hún 

hverfandi lítil. Velta má því fyrir sér hvort neikvæð umræða um þennan þátt 

íslenskukennslunnar hafi haft þau áhrif eða hvort kennarar telji sig ekki hafa 

næga undirstöðumenntun í málfræði til að kenna hana.  
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Þrátt fyrir að kennarar teldu að nemendur sinntu ekki náminu nægilega vel 

og árangur þeirra væri ekki viðunandi virtust þeir ekki velta fyrir sér að þörf 

væri á breyttum kennsluháttum. Þeir lögðu mesta áherslu á að nemendur 

tileinkuðu sér inntak námsgreinarinnar og næðu góðum árangri á prófum. Þeir 

ræddu ekki um kennslufræði námsgreinarinnar eða þá hugmyndafræði sem 

þeir aðhylltust og töldu vandann liggja hjá nemendum. Slíkt gæti bent til þess 

að kennslufræðileg þekking kennara sé almennt heldur veik.  

Kennarar töldu að þeir hefðu greiðan aðgang að vönduðu námsefni til 

íslenskukennslu. Helsta vandann í sambandi við námsefni töldu þeir vera að 

fá nemendur til að nota það. Góðar aðstæður til náms í kennslustofum 

eykur vellíðan nemenda sem getur meðal annars stuðlað á meiri árangri 

(Lippman, 2010). Á grunnskólastigi var lögð meiri áhersla en á framhalds-

skólastigi á að gera kennslustofurnar aðlaðandi en hins vegar var þar hefð-

bundin uppröðun borða í öllum skólastofum nema einni. Á framhaldsskóla-

stigi var lítil sem engin áhersla lögð á námsumhverfið og þar var hefðbundin 

uppröðun borða í öllum kennslustofum. Lítil áhersla var lögð á tölvur og 

upplýsingatækni í skólastarfinu, rafrænt námsefni var aldri notað og 

þráðlaust netsamband var ekki í öllum skólunum.  

Löng hefð er fyrir heimanámi í íslensku þótt skiptar skoðanir séu um gildi 

þess. Í rannsókninni kom fram að meiri áhersla virðist vera lögð á heima-

nám á grunnskólastigi en framhaldsskólastigi en á báðum skólastigum skorti 

skýra og samræmda stefnu um framkvæmd heimanáms.  

Lítill munur var á kennsluáttum á skólastigunum tveimur og töluverð 

samfella var í inntaki námsins á skólastigunum tveimur. Hins vegar var gjá 

milli kennaranna á skólastigunum og þeir áttu engin samskipti um 

kennsluna. Þeir deildu ekki reynslu sinni, framhaldsskólakennarar kynntu 

sér ekki hvað gert var á unglingastigi og það sama átti við um grunnskóla-

kennara sem ekki kynntu sér það sem gert var í framhaldsskóla.  
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7 Lokaorð 

Hér í lokakafla skrifanna dreg ég saman helstu þræði rannsóknarinnar og 

tengi þá við niðurstöður hennar. Ég ræði um reynslu mína af rannsóknar-

vinnunni og atriði sem ég tel mikilvægt framlag til rannsóknarvettvangsins. 

Ég lýk kaflanum á því að varpa fram nokkrum hugmyndum að frekari 

rannsóknum á sviðinu.  

7.1 Um rannsóknina  

Í rannsókninni var sjónum fyrst og fremst beint að kennsluháttum í íslensku 

á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla. Einnig að skilum skóla-

stiganna tveggja. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að draga fram og 

greina markvisst áherslu stefnumótunaraðila á kennsluhætti í íslensku eins 

og hún birtist í aðalnámskrá eða ætluðu námskránni, og bera niður-

stöðurnar saman við þann raunveruleika sem birtist í sjálfu skólastarfinu 

eða virku námskránni. Með hugtakinu kennsluhættir (e. classroom practice) 

er hér átt við starf og skipulag í kennslustundum, umhverfi í skólastofunni, 

kennsluaðferðir, viðfangsefni, námsefnisnotkun, námsmat og heimavinnu. 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg. Rannsóknargögnin voru fengin með því 

að fylgjast með kennslu í 143 kennslustundum í íslensku á unglingastigi í 

fjórum grunnskólum og fjórum framhaldsskólum, með 21 einstaklingsviðtali 

við kennara og átta viðtölum við nemendahópa í skólunum átta. Gagna-

öflun fór einkum fram skólaárin 2010 og 2011. 

7.2 Framlag til rannsóknarvettvangsins 

Eitt af markmiðum mínum með þessari rannsókn er að auka þekkingu á 

íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla. Rann-

sóknarsviðið er víðfeðmt og gagnaöflun umfangsmikil. Rannsókn þar sem 

gagna er einkum aflað á starfsvettvangi við raunverulega aðstæður líkt og 

hér var gert getur verið mikilvægur þáttur í að bæta úr því tengslaleysi sem 

oft er sagt vera milli stefnumótunar, rannsókna og sjálfs skólastarfsins 

(Kelly, 2009; van den Akker, 2010; Slattery, 2006). Ég vonast til þess að 

rannsóknarniðurstöðurnar verði þarft framlag í umræðu um skólastarf og 

þróun þess, að þær varpi ljósi á sjónarmið ólíkra hagsmunaaðila, þ.e. 

stjórnvalda, nemenda og kennara, og að þær vekji athygli á öðrum 

mikilvægum þáttum íslenskukennslu sem eru verðugt rannsóknarefni. 
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Aðalnámskrá er hluti af hinni ætluðu námskrá og hún er það stefnu-

mótunargagn sem ætlað er að hafa mest áhrif á skipulag íslenskukennslu. Í 

henni er að finna rökstuðning um mikilvægi námsgreinarinnar, fyrirmæli um 

kennsluhætti og inntak námsins. Í rannsókninni greindi ég helstu 

áhersluþætti námskrárinnar og dró fram mynd af íslenskukennslu í 

samræmi við þá umfjöllun sem þar kemur fram. Ég benti á hið tvíþætta 

hlutverk námsgreinarinnar sem kemur svo sterkt fram í námskránni, annars 

vegar félagsmótun og hins vegar faglegu eða fræðilegu námþætti 

íslenskunnar sem meðal annars er að finna í menningararfinum.  

Virka námskráin endurspeglar túlkun á hinni ætluðu námskrá. Hún 

kemur fram í vali á kennsluháttum; viðfangsefnum nemenda, kennslu-

aðferðum, námsefnisnotkun, námsmatsaðferðum, heimavinnu eða með 

öðrum orðum, því sem fram fer í kennslustundum. Meðal þess sem hefur 

áhrif á virku námskrána er viðhorf kennara, reynsla og skoðun, en einnig 

geta ýmsar ytri aðstæður haft áhrif. Til þess að greina virku námskrána og 

bera hana saman við hina ætluðu greindi ég rannsóknargögn mín með eins 

hlutlausum hætti og mér var unnt.  

Kröfur um árangursríkt skólastarf verða sífellt fyrirferðarmeiri, ekki aðeins í 

skólasamfélaginu heldur sem hluti af þjóðfélagslegri og alþjóðlegri umræðu. 

Samhliða henni er rætt um og rannsakað hvaða þættir hafa áhrif á 

námsárangur. Ýmis atriði eru nefnd í því sambandi, til dæmis aðbúnaður 

nemenda í skóla, námsgögn, bekkjarstærðir, kennsluaðferðir, bakgrunnur 

kennara og nemenda, skólastjórnun, samskipti heimili og skóla, heimanám og 

jafnvel kjör kennara. Í rannsóknum sem beinast að því að greina hvað skilar 

mestum árangri í skólastarfi er áhugi nemenda oft talinn vera það sem mestu 

máli skiptir (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2011). Með það í huga er ákaflega 

mikilvægt að leita allra leiða til að vekja og viðhalda áhuga nemenda.  

7.3 Helstu niðurstöður 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að gjá virðist vera milli hinnar 

ætluðu og hinnar virku námskrár; milli hugmynda stefnumótunaraðila um 

kennsluhætti í íslensku á unglingastigi og íslenskukennslu í framhaldsskóla 

og þess sem raunverulega fer fram. Ekki er að sjá að áhersla á fjölbreytni og 

nemendamiðaða kennsluhætti sem greina má í námskránni hafi skilað sér 

nema að takmörkuðu leyti inn í skólastofurnar. Þannig virðist íslenska kennd 

líkt og hún hefur lengst af verið kennd með áherslu á fræðilegt inntak 

greinarinnar þar sem kennari miðlar nemendum af þekkingu sinni eða 

námsbækur eru notaðar til að koma þekkingunni til skila. Einkum virðist 

lögð áhersla á málfræði og bókmenntir og kennslan er prófamiðuð. Lítil 
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áhersla er á kennslu í framsögn, ritunarkennsla er takmörkuð og félags-

mótun er lítið sinnt. Ekki er lögð áhersla á samræður eða samþættingu við 

aðrar námsgreinar. Það á ekki síst við á framhaldsskólastigi. Margar ástæður 

geta legið að baki þessu. Viðhorf kennara til aðalnámskrár var heldur 

neikvætt og innleiðing nýrra hugmynda virðist ekki hafa tekist sem skyldi. Ef 

til vill á formlegt viðmót námskrárinnar þátt í neikvæðu viðhorfi og lítt 

aðlaðandi framsetning efnis í námskránni dregur ekki fram aðalatriði þeirra 

kennsluhátta sem áhersla er lögð á. 

Hlutverk skólanámskrár í skólunum átta virðist ekki vera í samræmi við 

fyrirmæli aðalnámskrár. Þær endurspegla ekki áherslur um kennsluhætti og 

hugmyndir aðalnámskrárinnar eru ekki útfærðar líkt og þar er gert ráð fyrir. 

Ástæða þess kann að vera sú að kennarar kynni sér ekki nægilega vel 

almennan hluta aðalnámskrár og við skipulagningu kennslunnar horfi þeir 

fyrst og fremst á inntak námsþáttanna sem hefur lítið breyst árum saman. 

Löng hefð er fyrir inntaki námsgreinarinnar íslensku. Þótt einhverjar 

breytingar hafi átt sér stað síðastliðna áratugi eru þær ekki miklar og snerta 

helst tilfærslu einstakra efnisþátta í málfræði milli skólastiga. Hljóðfræði og 

setningafræði voru til dæmis lengi kennd á unglingastigi en nú er gert ráð 

fyrir kennslu í þeim þáttum á framhaldsskólastigi. Mun meiri breytingar 

hafa átt sér stað í sambandi við kennslufræði námsgreinarinnar en þær 

breytingar virtust ekki hafa skilað sér sem skyldi í skólastarfið. Í viðtölum við 

nemendur á framhaldsskólastiginu kom ítrekað fram að þeir telja að of mikil 

áhersla sé lögð á bókmenntir á kostnað annarra þátta eins og ritunar og 

framsagnar. Þeir kalla á kennslu sem er hagnýtari og gerir þá öruggari í að 

tjá sig munnlega og skriflega. Líklega er full ástæða til að velta því fyrir sér 

hvort inntak íslenskukennslunnar fylgi breytingum í samfélaginu og hvort 

ástæða sé til að leggja áherslu á aðra þætti en nú er gert.  

Töluverða samfellu var að finna bæði í hinni ætluðu og hinni virku 

námskrá þegar litið var á inntak námsgreinarinnar og sömu námsþættir 

voru kenndir á báðum skólastigum. Jafnvel mátti greina endurtekningu 

sumra námsþátta. Kennsluhættir voru að mörgu leyti áþekkir þótt einhver 

stigsmunur kæmi fram, meðal annars í viðhorfum kennara til hlutverk síns. 

Hins vegar mátti greina gjá milli kennaranna á skólastigunum tveimur sem 

ekki síst einkenndist af neikvæðu viðhorfi framhaldsskólakennara til 

grunnskólakennslu.  

Í viðtölum við kennara kom ítrekað fram að margir höfðu áhyggjur af árangri 

nemenda og að þeir töldu sig þurfa að beita ýmsum úrræðum til að fá 

nemendur til að sinna náminu á viðunandi hátt. Þeir nefndu sem dæmi að þeir 

legðu fyrir próf til að fá nemendur til að koma undirbúnir í kennslu, sumir drógu 
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úr kröfum um heimanám, reyndu að gera útdrátt úr námsefninu, taka saman 

aðalatriðin eða raða borðum upp þannig að nemendur gætu ekki átt samskipti 

við aðra nemendur í kennslustundum. Sumir litu svo á að það væri ekki 

hlutverk sitt að vekja áhuga nemenda enda væri námið á ábyrgð þeirra. Í 

viðtölum kom fram að nemendur á framhaldsskólastigi veltu árangri af náminu 

frekar fyrir sér en nemendur á unglingastigi. Árangur af náminu virtist ekki vera 

grunnskólanemendum ofarlega í huga en þó voru undantekningar á því.  

Kóngulóarvefur van den Akker (sjá m.a. kafla 3.1.2) minnir á jafnvægi og 

samspil, að hlúð sé að hverjum þræði í flóknum vef skólastarfsins og 

nauðsyn þess að enginn þeirra verði útundan. Hann minnir á mikilvægi þess 

að huga að öðrum þáttum en inntaki námsgreinarinnar og að undirbúa ekki 

eingöngu fyrir formlegt próf.  

Við greiningu gagnanna birtist mynd af skólastarfi sem er heldur fast í 

forminu. Fyrirfram hafði ég gert mér hugmynd um að ástæða væri til að 

huga betur að ýmsum þáttum, að kennsluhættir væru töluvert kennara-

miðaðir og ekki í fullnægjandi samræmi við nútímalegar hugmyndir um 

skólastarf. Niðurstöðurnar komu mér engu að síður á óvart því ég bjóst ekki 

við að gjáin milli hinnar ætluðu námskrár og hinnar virku væri eins djúp og 

fram kom í rannsókn minni. Ég gerði mér grein fyrir að skilin milli skóla-

stiganna væru töluverð en ekki að viðhorf framhaldsskólakennara væri eins 

neikvætt og fram kom í rannsókninni eða að fordómarnir gagnvart því starfi 

sem fer fram í grunnskólum væru jafn miklir. Ég hafði hins vegar búist við að 

kennarar nefndu sem hindrun fyrir framförum í skólastarfi að kjörin væru 

léleg og vinnuálagið mikið. Í viðtölunum var aldrei vikið að slíku og 

nemendur töluðu aldrei neikvætt um störf kennara.  

Jan van den Akker (2010, bls. 175) segir að kennarar virðist oft illa 

upplýstir um fyrirhugaðar stefnubreytingar eða nýjungar í skólastarfinu og 

að það sé mjög óljóst hvaða áhrif breytingarnar hafi, til dæmis á nám 

nemenda. Þetta tengslaleysi milli stefnumótunar, rannsókna og sjálfs 

skólastarfsins segir hann að þurfi að laga með því að byggja brýr þarna á 

milli. Því hefur oft verið haldið fram að hægt gangi að innleiða breytingar í 

skólastarfi. Sumir ganga jafnvel svo langt að segja að ekkert hafi breyst í 

skólastarfi frá tíma iðnbyltingarinnar þegar þarfir samfélagsins voru allt 

aðrar en þær eru nú. Vissulega er einhver fótur fyrir slíkum orðum, til 

dæmis hefur notkun tölvu- og upplýsingatækni í hefðbundnu skólastarfi 

gengið mun hægar en margir gerðu ráð fyrir þegar nýjar námskrár voru 

skrifaðar í lok níunda áratugarins. En framfarir eiga sér stað í skólastafi líkt 

og annars staðar í þjóðfélaginu og tilhneiging okkar er að bæta það sem 

fyrir er. Þótt eflaust megi finna ýmsa kosti í hinu hefðbundna skólakerfi í 
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anda módernisma liggur það í hlutarins eðli að framfarir eiga sér stað og að 

reynt sé að betrumbæta það sem fyrir er.  

Aðbúnaður í skólum hefur batnað mikið síðustu áratugi, nýjar náms-

greinar hafa bæst við, tölvutækni hefur gerbreytt samskiptum milli heimila 

og skóla, svo fátt eitt sé nefnt. Gerður G. Óskarsdóttir (2003) fjallar um 

framtíðarhugmyndir sínar um skólastarf í stuttri grein í Skólavörðunni. Þar 

dregur hún upp mynd af skólastarfi í anda nemendamiðaðra skólastarfs, 

ekki ólíkt því sem gert er í aðalnámskrá, og hún segir að skóli 21. aldar verði 

í ýmsu ólíkur skóla 20. aldar. Á svipuðum nótum talar Fullan (2013) en hann 

fullyrðir að við horfum fram á meiri breytingar í kennsluháttum á næstu 

fimm árum en áttu sér stað á síðustu fimmtíu árum. 

7.4 Að leiðarlokum 

Það er langur vegur frá fyrstu skrefum í doktorsnámi þar til rannsóknar-

skrifum lýkur. Þegar ég hafði mótað rannsóknarspurningar í upphafi rann-

sóknarinnar og valið rannsóknarsnið sem ég taldi henta til að fá svör við 

þeim kynnti ég mér vel fræðilegan bakgrunn rannsóknarsviðsins og rýndi í 

niðurstöður annarra rannsókna. Ég valdi rannsóknarvettvang, aflaði gagna, 

vann úr þeim á eins heiðarlegan og nákvæman hátt og mér var unnt og dró 

síðan ályktanir af niðurstöðunum. Þá tók við ritvinnsluferli og meiri 

nákvæmnisvinna því allt þarf að rata á réttan stað. Eftir alla þessa vinnu eru 

það hvorki svör við rannsóknarspurningunum né niðurstöðurnar sem liggja 

fyrir sem skipta mig mestu máli, heldur allt ferlið og reynslan sem situr eftir. 

Reynsla sem hefur breytt viðhorfi mínu sem rannsakanda til rannsóknar-

vettvangsins og til rannsóknarstarfa.  

Ef ég stæði nú í þeim sporum að vera að hefja vinnu við doktorsverkefni 

færi ég að á annan hátt en ég gerði enda reynslunni ríkari. Líklega myndi ég 

skoða afmarkaðri þætti íslenskukennslu, beina sjónum meira að nýsköpun í 

faginu, kennsluumhverfinu og velta fyrir mér hvernig hægt væri að hafa 

áhrif á nám nemenda með því að skapa þeim sem bestar aðstæður til náms 

innan veggja skólans. Mér þætti líka áhugavert að beina sérstökum sjónum 

að þriðja þætti námskrárlíkansins, þ.e. hinni áunnu námskrá, skoða hvaða 

árangri íslenskukennsla skilar nemendum og hvers konar nám í íslensku 

hentar nemendum í nútímasamfélagi best.  

Guðmundur Finnbogason ávarpaði nýstúdenta sem rektor Háskóla 

Íslands fyrir tæpri öld (1921) og gaf þeim eftirfarandi leiðbeiningar um nám:  

Sú ein þekking er mikils virði, sem fengin er með hugsunarstarfi, 
glímu við viðfangsefnin, viðleitni á að skoða þau frá sem flestum 
hliðum – velta þeim fyrir sjer, eins og komist er að orði. Slíkt kostar í 
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fyrstu mikla áreynslu og árvekni, en það er fyrsta skilyrði andlegs 
þroska. […] En hvað er þá að hugsa? Að hugsa er fyrst og fremst að 
spyrja og leita að svari við spurningum. Hver spurning er sem ný 
stilling sálarsjónarinnar, er gerir það að verkum, að efnið birtist í nýju 
ljósi og skýrar en áður. Aðalvandinn er því sá, að glæða í sjer spurnar-
andann. Þar vil jeg að eins benda á eitt ráð: Reynið þið að skoða hvert 
efni í sem nánustu sambandi við það, sem þið þegar vitið, og umfram 
alt hugsið um hverja námsgrein í sambandi við þau verk, sem þið eruð 
að búa ykkur undir að vinna í þarfir lands og þjóðar (bls. 8). 

Þessi orð Guðmundar eiga vel við starf doktorsnema sem rannsakar eigin 

starfsvettvang líkt og ég hef gert. Í þeim má einnig greina viðhorf til menntunar 

sem fellur vel að umræðum um kennsluhætti sem enn þykja eftirsóknarverðir í 

skólastarfi á öllum stigum. Í bókinni Lýðmenntun, sem fyrst kom út árið 1903, 

kveður við svipaðan tón en þar leggur Guðmundur áherslu á að menntun sé 

ekki eyland og að einstaklingurinn þroskist og dafni í starfi og samvinnu við 

aðra. Ég vitna hér í Guðmund Finnbogason þrátt fyrir að orð hans séu skrifuð 

fyrir aðra kynslóð en þá sem nú lifir enda tel ég orð hans enn eiga erindi til allra 

sem láta sig skóla- og menntamál varða.  

7.5 Frekari rannsóknir á íslenskukennslu 

Námsgreinin íslenska er fjölþætt og yfirgripsmikil. Rannsókn mín varpar 

eðlilega aðeins ljósi á afmarkaða þætti hennar og niðurstöðurnar vekja 

margar spurningar sem ég tel verðugt og mikilvægt rannsóknarefni. Mér 

finnst því við hæfi að ljúka skrifum mínum á því að reifa örfáar hugmyndir 

um frekari rannsóknir.  

1. Kennaramenntun: Ég tel mikilvægt að beina sjónum að kennara-
menntun, skoða kennslufræðilega þekkingu þeirra sem kenna íslensku 
og hvernig undirbúningi þeirra í háskólanámi er háttað. Ég velti fyrir mér 
á hvern hátt kennarar eru búnir undir kennslu í umfangsmestu 
námsgrein grunn- og framhaldsskóla. Ég velti einnig fyrir mér undir-
búningi kennara annarra námsgreina til að mæta þeim væntingum í 
aðalnámskrá að allir kennarar séu íslenskukennarar, hvaða námsgrein 
sem þeir kenna, og hvernig þessum væntingum er mætt í skólunum. 

2. Inntak námsgreinarinnar: Í skrifum um hlutverk sænsku námskrárinnar 
velta Manderstedt og Palo (2010) fyrir sér hvaða þekkingarsýn eða 
þekkingarhefðum sé haldið að háskólanemum í kennaranámi. Þær hafa 
þá skoðun að hlutverk námskrárinnar sé tvíþætt, þ.e. að undirbúa 
nemendur fyrir framtíðina og jafnframt að varðveita ýmis gildi úr 
fortíðinni eða samtímanum. Þær telja hins vegar að þetta hlutverk komi 
ekki nógu vel fram í sænsku námskránni og að það eigi áreiðanlega líka 
við í öðrum vestrænum ríkjum.  
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3. Saga íslensku sem námsgreinar: Námsgreinin íslenska á sér djúpar 
rætur og langa sögu. Hún er auk þess umfangsmikil og margþætt. 
Þrátt fyrir það virðist í raun ekki ríkja almenn samstaða um inntak 
hennar og það eitt getur dregið úr öryggi kennara og gæðum kennsl-
unnar. Mikilvægt væri að rannsaka sögu íslensku sem námgreinar 
þar sem meðal annars væri leitast við að skilgreina námsgreinina og 
draga fram hvað „traust kunnátta í móðurmáli“ felur í sér (Mennta-
málaráðuneytið, 1999a, bls. 7). Í aðalnámskrá framhaldsskóla segir 
að hún sé undirstaða menntunar hér á landi en ekki er útskýrt sér-
staklega hvað felst í því.  

4. Skólanámskrár: Í lögum og aðalnámskrám er lögð þung áhersla á að 
í hverjum skóla sé gefin út innihaldsrík skólanámskrá á hverju ári þar 
sem hugmyndir aðalnámskrár eru útfærðar. Rannsóknarniðurstöður 
mínar benda til þess að í skólanámskrám skorti bæði stefnu og túlk-
un markmiða í öllum þáttum íslenskukennslunnar. Rannsókn á þess-
um þætti íslenskukennslu gæti gefið mikilvægar upplýsingar um þær 
forsendur sem kennarar hafa til að taka þátt í stefnumótunarvinnu 
af þessu tagi og hvernig tækifærið er nýtt. Auk þess gæti slík rann-
sókn vakið athygli á þeim möguleikum sem felast í námskrárgerð.  

5. Árangursríkt skólastarf: Árangur nemenda í íslensku er metinn 
reglulega í hverjum skóla. Hann er einnig metinn með samræmdum 
könnunarprófum á grunnskólastigi, með alþjóðlegum könnunum 
eins og PIRLS og PISA og með skimunarprófum í ýmsum árgöngum á 
leik- og grunnskólastigi. Mikilvægur liður í að nýta niðurstöður mats 
væri að rannsaka hvað einkennir íslenskukennslu í þeim skólum sem 
koma vel út úr formlegu mati af þessu tagi og hvaða áhrif góður 
árangur í formlegu námsmati hefur á aðra þætti skólastarfsins. 

6. Námsefni: Námsefni í íslensku á unglingastigi og í framhaldsskóla 
hefur líkt og í öðrum námsgreinum mikilvægu hlutverki að gegna. 
Löngu er orðið tímabært að rannsaka námsefni í íslensku á báðum 
skólastigum, bæði notkun þess og innihald, meðal annars út frá 
hugmyndum sem fram koma í aðalnámskrá, kröfum sem gerðar eru 
til nemenda, út frá jafnréttissjónarmiðum, málfari og stíl texta, 
framsetningu og öðru sem hefur áhrif á gæði efnisins. Einnig þarf að 
rannsaka umfang efnis sem ekki er beinlínis gefið út sem námsefni 
en er notað sem slíkt og raunverulega þörf fyrir námsefni af öðru 
tagi en því sem helst er notað. Jafnframt má velta fyrir sér hver sé 
framtíð kennslubóka. Þá þyrfti að rannsaka hvaða áhrif það hefur á 
námsefnisnotkun að útgáfa námsefnis á framhaldsskólastigi er á 
vegum einkaaðila og nemendur greiða fyrir námsefni en útgáfa 
námsefnis á grunnskólastigi er að miklu leyti á vegum ríkisrekinnar 
stofnunar og nemendum að kostnaðarlausu. 
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7. Íslenska sem annað mál: Hópur nemenda með íslensku sem annað 
mál fer sífellt stækkandi. Þörf er á að rannsaka á hvern hátt er staðið 
að íslenskukennslu þessa hóps, bæði innan formlega skólakerfisins 
og utan þess. Til dæmis þarf að beina sjónum að því hverjir sjá um 
kennsluna og hver kennslufræðileg þekking þeirra er, ekki síst í 
kennslufræði íslensku sem annars máls? 

8. Bókmenntakennsla: Bókmenntir eru umfangsmesti námsþáttur í 
íslenskukennslu á unglingastigi og í framhaldsskólum. Eitt hlutverk 
bókmenntakennslu er að miðla menningararfinum en ekki síður er litið 
svo á að bókmenntir gefi nemendum færni á mörgum sviðum sem nýst 
getur á fjölbreyttan hátt í lífi og starfi í lýðræðisþjóðfélagi. Rannsókn á 
bókmenntakennslu væri því mikils virði. Beina þyrfti sjónum að gerð 
námsefnis og því hvers konar bókmenntatexta nemendur lesa.  

9. Íslenskukennsla í starfsmenntun: Í skýrslu OECD um starfsmenntun 
á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) kemur fram 
að íslenskir nemendur á framhaldsskólastigi velja mun sjaldnar 
verknám en jafnaldrar þeirra í öðrum löndum. Þeir virðast þó ekki 
síður hafa áhuga á verknámi en erlendir jafnaldrar þeirra en velja 
það hins vegar ekki þegar þeir hefja framhaldsnám. Í aðalnámskrá er 
gert ráð fyrir að allir nemendur í framhaldsskóla ljúki sömu áföngum 
í íslensku, hvort sem þeir velja starfsnám eða bóknám. Mikilvægt 
væri að rannsaka á hvaða grunni námslýsingarnar byggja, hverjar séu 
raunverulegar þarfir nemenda og hver árangurinn er af kennslunni. 
Einnig hvaða námsgögn eru notuð í framhaldsfræðslu og 
starfsmenntun og á hvaða kennslufræðilegum grunni 
íslenskukennsla í starfsnámi byggist. 
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Viðauki 

Viðauki 1: Áfangalýsingar framhaldsskóla í aðalnámskrá 1999 

Í þessu yfirliti er að finna samantekt áfangalýsinga í íslensku á framhalds-

skólastigi.57 

ÍSL 102 Læsi, ritun og tjáning 

Viðfangsefni þessa áfanga er lestur, lesskilningur, ritun og tjáning. Einnig er fjallað 
um ýmis bókmennta- og bragfræðihugtök og málnotkun og áhersla lögð á að nota 
þessi hugtök í tengslum við umfjöllun um bókmenntir. Lesnir eru bókmenntatextar, 
fræðitextar og textar úr blöðum og tímaritum, samfelldur texti og skýringatexti, til 
dæmis línurit og gröf og nemendur fá tækifæri til að velja texta við hæfi í samræmi 
við áhuga sinn. Áhersla er lögð á túlkun texta í ræðu og riti, mismunandi 
lestraraðferðir og lestrarhraða. Nemendur fá þjálfun í munnlegri tjáningu og að tala 
frá ræðustóli, þeir taka þátt í samræðum og rökræðum, lesa upphátt eigin texta og 
annarra. Þeir þjálfast í ritun, s.s. stafsetningu og greinarmerkjasetningu, að skipta 
texta í efnisgreinar og málsgreinar, þeir eiga að kannast við sérkenni ritmáls og 
talmáls, fá þjálfun í notkun ýmissa hjálpargagna í ritun, þjálfast í að semja, umsemja 
og endurrita texta, skrifa margs konar ritsmíðar í skrefum, þ.e. með ferliritun.  

ÍSL 202 Bókmenntir og málfræði 

Í þessum áfanga er lögð áhersla á að skoða ólíka texta frá bókmenntalegu og 
málfarslegu sjónarmiði og að nemendur þjálfist í að beita fræðilegum hugtökum við 
umfjöllun, rökræður og samanburð ólíkra texta og um leið læra að nýta sér þessa 
þekkingu við eigin textagerð. Einnig er tekið fram að nemendur eigi að fá tækifæri 
til að nota tölvu, handbækur og sem fjölbreyttust hjálpargögn og að kynnast efni á 
sviði lista og margmiðlunar í samræmi við efni áfangans. Gert er ráð fyrir að lesin sé 
stutt fornsaga eða Íslendingaþáttur, smásaga og nútímaskáldsaga. Markmið 
áfangans endurspegla þessa áherslu þar sem meðal annars er talað um orðflokka, 
stafsetningu, setningafræði, stíl, framsögn, margs konar ritsmíðar (til dæmis 
ferlisritun), mismunandi málsnið og íslenska nafnasiði.  

ÍSL 212 Mál- og menningarsaga 

Fjallað er um fornar rúnaristur og eldra rúnastafrófið, uppruna, skyldleika og 
einkenni norrænna mála, helstu mállýskur og hljóðritunartákn, norræn trúarbrögð 
og hugmyndaheim norrænna goðsagna, helstu æsi og ásynjur, hlutverk þeirra, 

                                                           
57

 Áfanginn ÍSL 203 er settur saman úr áföngum sem í námskránni eru skilgreindir sem ÍSL 
202 og ÍSL 212. Undanfari hans er ÍSL 103. Undanfari ÍSL 202 er ÍSL 102. Áfangarnir ÍSL 202 
og ÍSL 203 eiga það sameiginlegt að fjalla um bókmenntir og málfræði en auk þess er unnið 
með mál- og menningarsögu í ÍSL 203. 
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vætti og annan átrúnað, áhrif norrænnar goðafræði á íslenskar nútímabókmenntir. 
Einnig er fjallað um stíl, stílbreytingar og málfarsleg einkenni texta frá ýmsum 
tímum og þá þjóðfélagsmynd sem þau birta, orðasmíð og endurnýjun orðaforðans, 
íslenska nafnsiði, tungutækni og íslenska málstefnu. Auk þessa lesa nemendur 
kjörbók og skrifa um hana ritgerð eða ritdóm, semja og flytja eigin hugleiðingu, fá 
tækifæri til að lesa upp eigið ritverk eða annarra, tjá sig í ræðu og riti um efni 
áfangans, fá leiðbeiningar um skýra framsögn, mismunandi málsnið og orðræðu við 
ólíkar aðstæður. Þeir kynnast helstu aðferðum við meðferð heimilda og skrifa 
heimildaritgerð, og nýta tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu 
eða birtingar á vef/neti. Þeir kynnast og efni á sviði lista og margmiðlunar sem 
hæfir áfanganum og fá tækifæri til að kynnast söfnum og skoða listaverk sem 
tengjast efni áfangans þar sem því verður við komið 

ÍSL 203 

Í þessum áfanga er fjallað um það sama og í ÍSL 202 en auk þess er viðfangsefnið 
mál- og menningarsaga frá frumnorrænum tíma til nútímans. Í áfangalýsingu kemur 
fram að viðfangsefnið sé hljóðritun, mállýskur og goðafræði. Einnig er gert ráð fyrir 
heimildaritun. Markmið áfangans endurspegla þessa áherslu og gera auk þess ráð 
fyrir því að nemendur fái innsýn í íslenska málstefnu, kynnist hugmyndum um 
tungutækni, átti sig á leiðbeiningum um framsögn, kynnist nútímaljóðum með vísun 
í goðsögur, átti sig á leiðbeiningum um framburð, semji og flytji hugleiðingu.  

ÍSL 303 Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta 

Viðfangsefni áfangans er íslenskar bókmenntir og bókmenntasaga frá landnámsöld 
til siðaskipta, þ.e. eddukvæði, dróttkvæði, helgikvæði og sagnadansar, konunga-
sögur biskupasögur, Íslendingasögur, Íslendingaþættir, fornaldarsögur Norðurlanda 
og riddarasögur. Fjallað er um orðaforða, orðmyndun, beygingarkerfi og setninga-
gerð fornmáls og forna bragarhætti. Nemendur eiga að þekkja helstu persónur 
hetjukvæða, hugmyndafræði og boðskap, yrkisefni dróttkvæðaskálda, skáldamál, 
heiti og kenningar tímabilsins. Þeir eiga einnig að þekkja upphaf ritmennta á Íslandi, 
helstu skólasetur til forna, fræðirit, bókagerð og varðveislu handrita, þekkja og geta 
skilgreint grundvallarhugtök um ritverk miðalda. Þeir kynnast efni á sviði lista sem 
hæfir áfanganum og fara á söguslóðir þar sem því verður við komið, tjá sig í ræðu 
og riti um fornbókmenntir, þjálfast í upplestri fornra texta með áherslu á viðeigandi 
hrynjandi, fá þjálfun í meðferð heimilda og skrifa ritgerð um tiltekið efni með eða 
án samvinnu við aðrar greinar. 

ÍSL 403 Bókmenntir og tungumál frá siðaskiptum til 1900 

Viðfangsefni áfangans er íslenskar bókmenntir, bókmenntasaga og tungumál frá 
siðaskiptum til 1900. Auk þess sem fjallað er um hugmyndir manna á þessu tímabili 
um íslenska tungu, málhreinsun og hvernig „málfar íslenskra bókmennta og 
bókmenntirnar sjálfar spegla þjóðfélagsaðstæður og menningarlíf, tíðaranda, 
strauma og stefnur“ tímabilsins er gert ráð fyrir að nemendur þekki helstu höfunda 
og verk tímabilsins, fái „tækifæri til að tjá sig í ræðu og riti um einstök verk og 
höfunda þeirra“ og að þeir fari í leikhús og á söfn „eftir því sem aðstæður leyfa“. 



Villa! Notaðu flipann Heim til að nota Heading 3 í textanum sem þú vilt að birtist hér. 

215 

Markmið áfangans endurspegla þessa áherslu auk þess sem talað er um bragreglur, 
bragarhætti, stílbrögð, slangur, slettur, tökuorð og nýyrði. Einnig kemur fram að 
gert sé ráð fyrir að nemendur fái tækifæri til að kynnast efni á hljóð- og myndformi 
og að þeir nýti tölvutækni við úrvinnslu verkefna.  

ÍSL 503 Bókmenntir frá 1900 

Viðfangsefni áfangans er bókmenntir og bókmenntasaga frá 1900 til nútímans í 
samhengi við „strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum bæði hérlendis 
og erlendis á sama tímaskeiði“. Nemendur eiga að þekkja helstu höfunda tíma-
bilsins og verk þeirra, þekkja helstu hugtök sem tengjast bókmenntum 20. aldar, 
þekkja bragarhætti, myndmál, stíl og stílbrögð, túlka bókmenntatexta. Þeir eiga að 
athuga sérstaklega málfarsleg einkenni mismunandi stíls og atriði sem lúta að fram-
setningu máls. Átta sig á listrænum einkennum bókmennta og gera sér grein fyrir 
hlutverki þeirra í samfélaginu, áhrifum þeirra á einstakling og samfélag. Nemendur 
eiga að tjá sig bæði munnlega og skriflega um efni áfangans, flytja bókmennta-
kynningar ásamt því að lesa upp eigin texta og annarra. Þeir eiga að skrifa bók-
menntaritgerðir, lesa fræðitexta og nýta í heimildavinnu, birta eigið efni, til dæmis 
á vefsíðum Gert er ráð fyrir að nemendur þjálfist í að skrifa eða líkja eftir mismun-
andi stíl, skrifa samtöl, lýsingar og fleira. Þeir eiga að fara í leikhús, kynnist efni á 
sviði myndlistar, tónlistar eða margmiðlunar sem hæfir áfanganum. Nemendur gera 
grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega með sérstöku tilliti til 
mismunandi stíls ólíkra höfunda. 
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Viðauki 2: Viðtalsrammi í kennaraviðtölum  

 
Inngangsspurningar  

1. Hvað hefur þú kennt lengi íslensku?  
2. Hefur þú kennt á öðru skólastigi en því sem þú kennir núna?  
3. Getur þú lýst í stuttu máli dæmigerðri kennslustund?  
4. Hvert er hlutverk þitt í slíkri kennslustund? 
5. Getur þú nefnd dæmi um kennslustund sem gekk mjög vel.  

 
2. Skil skólastiga 

1. Hver er að þínu mati helsti munurinn á því að kenna í framhaldsskóla og grunnskóla?  
2. Kynnir þú þér það sem er að gerast í íslenskukennslu á öðru skólastigi en því sem þú 

kennir á? 
3. Hvað heldur þú að kennurum í grunn-/frh.skóla finnist um íslenskukennsluna á þínu 

skólastigi? 
4. En hvað finnst þér sjálfri/sjálfum um kennslu á hinu skólastiginu? 

 
3. Námsefnið  

1. Hvernig velur þú námsefni fyrir kennsluna þína?  
2. Finnst þér þú hafa aðgang að því námsefni sem þú þarft?  
3. Getur þú nefnt mér dæmi um námsefni sem þér finnst gott? 
4. Getur þú nefnt mér dæmi um námsefni sem þér finnst ekki gott? 
5. Hvernig námsefni finnst þér helst höfða til nemenda? 
6. Útbýrð þú sjálf(-ur) kennsluefni? – ef já, hvers vegna og hvers konar efni? Notar þú mikið 

af því? 
 
5. Kennslu- og námsmatsaðferðir 

1. Getur þú lýst þeim kennsluaðferðum sem þú notar oftast? 
2. Hvað er það helst sem ræður vali þínu á þeim kennsluaðferðum sem þú notar oftast.  
3. Getur þú lýst þeim aðferðum sem þú notar við námsmat? 
4. Hvað er það sem helst ræður vali þínu á námsmatsleiðum?  

 
6. Árangur 

1. Hvað heldur þú að sé það mikilvægasta fyrir nemendur að læra í íslenskukennslunni? 
2. Hvað finnst þér skipta mestu máli til að nemendur nái árangri og líði vel í skólanum? 
3. Hvenær finnst þér íslenskukennslan ganga best? 

 
7. Heimavinna 

1. Hvert er viðhorf þitt til heimavinnu nemenda?  
2. Í hverju er heimavinna þeirra helst fólgin? 

 
8. Kennarinn 

1. Getur þú nefnt einhverja þætti sem þú hefur breytt í starfi þínu undanfarin ár? 
2. Hefðir þú áhuga á að breyta einhverju í sambandi við íslenskukennslu – og þá hvernig og 

hvers vegna? 
3. Hvert leitar þú eftir fróðleik og hagnýtum ráðum í sambandi við kennslu? 
4. Hvernig nýtist aðalnámskrá þér í íslenskukennslunni? 
5. Hvaða hluta námskrárinnar skoðar þú? 
6. Ertu sáttur við þá aðalnámskrá sem þú hefur núna?  
7. Hvernig gengur að nota hana til að semja þína eigin námskrá? 

 
9. Að lokum 

1. Er eitthvað sem þú heldur að ég hafi gleymt að spyrja um en þú telur ástæðu til að 
nefna? 

2. Vilt þú bera fram einhverjar spurningar?
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Viðauki 3: Viðtalsrammi í nemendaviðtölum  

 
Íslenskukennsla 

1. Getið þið lýst dæmigerðri kennslustund í íslensku? 
2. Hvernig mynduð þið vilja hafa dæmigerða kennslustund? 
3. Hvernig er kennslustund sem ekki er dæmigerð? 
4. Hver haldið þið að sé mesti munurinn á því að læra íslensku í grunnskóla eða 

framhaldsskóla?  
 
 

Viðfangsefni 
1. Hvernig mynduð þið lýsa helstu viðfangsefnum ykkar í íslensku? 
2. Getið þið nefnd dæmi um áhugavert eða skemmtilegt viðfangsefni? 
3. Getið þið nefnd dæmi um viðfangsefni sem ykkur finnst ekki áhugavert eða mikilvægt? 
4. Hvenær hafið þið val um viðfangsefni eða leiðir sem þið getið farið í íslenskunáminu? 
5. Ef þið hefðuð val um viðfangsefni hvað mynduð þið þá helst gera í íslenskutímum? 

 
Námsefni 

1. Hvað finnst ykkur um námsefnið sem er notað í íslensku? 
2. Getið þið nefnd dæmi um námsefni sem ykkur finnst gott? 
3. Getið þið nefnt dæmi um námsefni sem ykkur finnst ekki vera gott? 
4. Hvernig námsefni mynduð þið helst vilja nota? 

 
Annað 

1. Hvers konar færni/hæfni finnst ykkur þið fá í íslenskunáminu?  
2. Hver stjórnar því sem fram fer í kennslustofunni? 
3. Ef þið fengjuð tækifæri til að skipuleggja námsumhverfið, hvernig yrði það? 
4. Er eitthvað sem þið viljið bæta við að lokum, eitthvað sem ég hef ekki spurt um en þið 

viljið koma á framfæri? 
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Viðauki 4: Samanburður á námskrá 2007 og 2013 

Hér má sjá lokamarkmið aðalnámskrár í íslensku á grunnskólastigi 2007 og hæfniviðmið fyrir 
lykilhæfni í aðalnámskrá 2013.  

Talað mál og hlustun 
2007 2013 

Nemandi:  
flytji mál sitt skýrt og áheyrilega  

kunni að meta góða framsögn og skýran málflutning  

geri sér grein fyrir ólíkum kröfum til talaðs máls eftir 
aðstæðum 

hafi flutt laust og bundið mál, sungið og leikið  

geti flutt ljóð utanbókar og sagt sögur eftir minni 

hafi þjálfast í rökræðum og í að tjá eigin tilfinningar 
og skoðanir  

hafi fengið tækifæri til að semja, horfa á og hlusta á 
margs konar listrænt efni 

kunni að hlusta og bregðast við á viðeigandi hátt 

taki virkan þátt í samræðum og virði viðeigandi 
reglur  

geti nýtt sér fjölmiðla og tekið gagnrýna afstöðu til 
fjölmiðlaefnis  

beri virðingu fyrir móðurmáli sínu og annarra  

 

Við lok grunnskóla getur nemandi: 
flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað 
sér viðeigandi talhraða og fas 

gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og fram-
burðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo sem 
um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og lagað það 
að viðtakanda og samskiptamiðli á fjölbreyttan 
hátt, m.a. með leikrænni tjáningu 

nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan 
þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð 
skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og 
valið þeim miðil sem hentar 

hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu 
máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig notið 
myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og 
gert grein fyrir skoðun sinni á viðkomandi efni 

nýtt sér fjölmiðla, s.s. útvarp, sjónvarp, kvikmyndir 
og rafrænt efni, og tekið afstöðu til þess sem þar er 
birt 

átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, 
tillitssemi, virðingu og kurteisi 

Lestur og bókmenntir 

lesi sér til gagns og gamans, í námi og starfi  

geti lesið margvíslega texta af öryggi og skilningi  

geti lagt mat á gildi og trúverðugleika texta og 
greint aðalatriði frá aukaatriðum  

þekki ýmsar tegundir texta, frá ólíkum tímum 

hafi innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra 
bókmennta, fornra og nýrra 

kunni nokkur valin ljóð utanbókar  

geti beitt helstu hugtökum sem notuð eru í umræðu 
um bókmenntir  

hafi þjálfast í almennri leit að lestrarefni og 
upplýsingaleit  

geti nýtt sér ritaðar, tölulegar og myndrænar 
heimildir 

geri sér grein fyrir mikilvægi margþættrar 
lestrarkunnáttu  

kunni að meta íslenskan menningararf og menningu 
annarra þjóða  

 

lesið almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi, lagt mat á þá og túlkað 

skilið mikilv. þess að geta lesið og eflt eigið læsi og 
m.a. valið og beitt mism. aðferðum við lestur 

greint og skilið aðalatr. og aukaatr. í margs konar 
texta og glöggvað sig á tengslum efnisatriða 

gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra 
textategunda og gert öðrum grein fyrir því  

lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar ísl. og 
erl. bókm. og gert sér grein fyrir gildi bókm. 

beitt nokkrum gr.hugtökum í bókmenntafræði, s.s. 
minni, fléttu, sjónarhorni, sögusviði og kannast við 
myndmál, algengustu tákn og stílbrögð 

notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um 
bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð af 
ýmsum toga og frá ýmsum tímum  

leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunn-
um og lagt mat á gildi og trúverðugleika ritaðs 
máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og 
tekið gagnrýna afstöðu til þess 

unnið úr tölulegum og myndrænum uppl., túlkað, 
tengt saman efni sem sett er fram á ólíkan hátt 

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram 
sem sjálfst. lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi 
þess að lesa 
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Ritun 

sé fær um að skrifa margvíslega texta af öryggi 

hafi góðan orðaforða og beiti ýmiss konar 
stílbrigðum og myndmáli 

kunni að byggja upp efnisgreinar og færa rök fyrir 
máli sínu 

hafi þjálfast í að skrifa helstu textategundir og þekki 
sérkenni þeirra 

hafi tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við 
samningu ritsmíða 

geti nýtt sér leiðbeiningar um textagerð og sé 
tilbúinn að taka gagnrýni á eigin texta 

hafi vald á réttritun og geti beitt reglum um 
greinarmerkjasetningu 

hafi vanist við að notfæra sér hjálpargögn við ritun 

kunni að ganga frá ritsmíðum, handskrifuðum og á 
stafrænu formi  

geti sett saman vísu eða skrifað skáldlegan texta frá 
eigin brjósti  

 

skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af 
öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, 
gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær 

beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað 
efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað máls-
greinar og efnisgreinar 

tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fær rök fyrir 
þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin brjósti og 
er óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í 
skapandi ritun 

beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á 
stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt staf-
setning er virðing við mál, texta og lesanda 

valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa 
viðkomandi verki og beitt mismunandi orðaforða 
og málsniði við hæfi 

notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið við-
eigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í heimilda-
skrá svo sem reglur kveða á um 

skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og 
hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein fyrir lesanda 
og miðar samningu við hann 

Málfræði 

hafi gott vald á íslensku máli í ræðu og riti og 
ríkulegan orðaforða  

þekki helstu málfræðihugtök og geti beitt þeim í 
umfjöllun um tungumálið  

kunni að nýta sér upplýsingar um tungumál í ýmiss 
konar gagnasöfnum  

geti nýtt sér málfræðiþekkingu við nám í erlendum 
málum  

geri sér nokkra grein fyrir þróun íslensku og 
skyldleika við önnur tungumál  

geri sér grein fyrir að tungumál eru síbreytileg og 
þekki til nokkurra breytinga á íslensku sem nú eiga 
sér stað  

trúi á eigin málkunnáttu og rækti með sér áhuga á 
móðurmálinu  

 

beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um 
notkun málsins og þróun þess 

valið orð í tali og ritun í samr. við málsnið, gert sér 
grein fyrir mikilv. þess að rækta orðaforðann og nýtt 
reglur um orðmyndun og einingar orða við ritun 

flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum 
orðabönkum og nýtt sér málfræðiupplýsingar sem 
þar er að finna 

áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum ein-
kennum orðlokka og gert sér grein fyrir hlutverki 
þeirra í eigin texta og annarra 

notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál sitt og gerir sér grein 
fyrir þýðingu lestrar, ekki síst bókm., í þessu skyni 

gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og mál-
sniði eftir efni og tilefni, áttar sig á staðbundnum, 
starfstengdum og aldurstengdum tilbrigðum í orða-
forða og málnotkun og þekkir til helstu framburðar-
mállýskna 

áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að 
tungumál, þar á meðal íslenska, breytast sífellt 

áttað sig á og beitt sköpunarmætti tungumálsins og 
nýtt sér það m.a. við ritun, tal og við nýyrðasmíð, í 
orðaleikjum og skáldskap 

gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli, 
ábyrgð sinni við að bæta mál sitt og getur nýtt 
þekkingu sína á ísl. málfr. við nám í erl. 
tungumálum 
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Viðauki 5: Gátlisti í vettvangsathugunum 

Eftirfarandi gátlisti var notaður til að styðjast við þegar vettvangsnótur voru skráðar 

í kennslustundum.  

 

Umhverfi 

 

Hvernig eru veggir kennslustofunnar? Hvernig er borðum raðað 

upp? Hvernig eru húsgögnin? Hvað er gert til að gera umhverfið 

aðlaðandi. Er auðvelt fyrir nemendur að vinna saman í hópum eða 

ræða saman um viðfangsefni? Er auðvelt að færa til húsgögn? 

Hvaða persónulegu muni er að sjá í stofunni. Hvaða bækur eða 

tímarit eru þar?  

Andrúmsloft og áhugi 

nemenda 

 

Má greina áhuga nemenda og starfsánægju? Er skortur á athygli, 

leiðindi eða mótþrói? Flýta nemendur sér út að kennslu lokinni 

eða þarf að ýta á eftir þeim að fara? Virðast nemendur bíða eftir 

að kennslustund ljúki? Fara nemendur oft út úr miðri 

kennslustund? Mæta nemendur með námefni í kennslustundir? 

Samskipti  

 

Hver hefur oftast orðið í kennslustundinni? Leita nemendur til 

annarra nemenda eftir hjálp? Gengur kennari á milli og aðstoðar 

nemendur? 

Kennari Hvernig spyr kennari nemendur? Gerir hann ráð fyrir einu réttu 

svari eða hvetur til samræðna? Hvar er kennarinn í kennslu-

stundinni? 

Agi 

 

Hvernig virðist kennari halda aga í stofunni? Hækkar hann 

röddina, notar hann hótanir um próf eða meiri heimavinnu? 

UT Á hvern hátt eru tölvur og önnur tæki notuð í skólastarfinu? Er 

nettenging? Er aðgengi að prentara? Virðist kennari þekkja vel 

möguleika upplýsingatæki? Þarf hann aðstoð við að koma tækjum 

í gang eða tengja þau?  

Heimavinna Er rætt um heimavinnu? Er nemendum sett fyrir heimavinna? Er 

farið yfir heimavinnu? Hvaða kröfur eru gerðar um heimavinnu? 

Viðfangsefni Hvað fást nemendur við í kennslustundum? Hafa nemendur val 

um viðfangsefni? Er augljóst hvað nemendur eiga að gera í 

kennslustundum?  
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Viðauki 6: Uppröðun í nokkrum kennslustofum 

Brot úr vettvangsnótum sem sýna algenga uppröðun húsgagna í kennslustofum. 
Borðin eru í mismunandi litum. Við blá borð sátu drengir en við rauð borð sátu 
stúlkur. Við hvítu borðin sat enginn.  

Framhaldsskólar Grunnskólar 
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Viðauki 7: Yfirlit yfir námsbækur á kennsluáætlunum  

Á þessu yfirliti eru upplýsingar um námsefni á bókalistum eða kennsluáætlunum í skólunum 

átta þegar gagnaöflun fór fram. Ártal er miðað við fyrstu útgáfu. Í sumum tilfellum hafa 

bækur verið endurútgefnar.  

Anna frá Stóruborg Jón Trausti, fyrsta útgáfa 1914 

Bókmenntir í nýju landi: Íslensk bók-
menntasaga frá landnámi til siða-
skipta 

Ármann Jakobsson, Bjartur, 2012 

Brennu-Njáls saga  ýmsar útgáfur 

Eddukvæði  ýmsar útgáfur 

Englar alheimsins Einar Már Guðmundsson, Almenna bókafélagið, 1993 

Fallorðabók: Verkefnabók í málfræði Magnús Jón Árnason, Námsgagnastofnun, 1988 

Finnur I, II og III: Verkefnabækur í 
málfræði og stafsetningu  

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Námsgagnastofnun, 
2003, 2005 og 2007 

Frá lærdómsöld til raunsæi: Íslenskar 
bókmenntir 1550–1900  

Heimir Pálsson, Vaka-Helgafell, 1999/2003 

Gagnfræðakver handa háskóla-
nemum: Handbók um heimilda-
skráningu  

Friðrik H. Jónsson, Háskólaútgáfan, 1990 

Gauragangur Ólafur Haukur Símonarson, Mál og menning, 1988  

Gísla saga  ýmsar útgáfur 

Grettis saga  ýmsar útgáfur 

Guðirnir okkar gömlu ásamt Snorra-
Eddu 

Sölvi Sveinsson, Iðunn, 2006 

Hagnýt skrif: Kennslubók í ritun Gísli Skúlason, Mál og menning, 1999 

Handbók um ritun og frágang Ingibjörg Axelsdóttir og Þórunn Blöndal, Iðunn, 
1988 

Heil brú, smásagnasafn. Sögur úr 
norrænni goðafræði 

Sólveig Ebba Ólafsdóttir, Áslaug Jónsdóttir og 
Sigþrúður Gunnarsdóttir, Mál og menning, 2006 

Íslandsklukkan Halldór Laxness, 1943 

Íslensk málsaga Sölvi Sveinsson, Iðunn, 1991 

Íslenska: Kennslubók í málvísi og 
ljóðlist  

Jón Nordal og Gunnlaugur V. Snævarr, fyrsta 
útgáfa 1985, útg. höfundar  

Íslenska eitt: Kennslubók í íslensku 
fyrir framhaldsskóla 

Ragnhildur Richter, Sigríður Stefánsdóttir og 
Steingrímur Þórðarson, Mál og menning, 2006  

Íslenska tvö: Kennslubók í íslensku 
fyrir framhaldsskóla  

Ragnhildur Richter, Sigríður Stefánsdóttir og 
Steingrímur Þórðarson, Mál og menning, 2007  

Kennslubók í stafsetningu Árni Þórðarson og Gunnar Guðmundsson, 
Námsgagnastofnun, fyrsta útgáfa 1947 

Korkusaga Vilborg Davíðsdóttir, Mál og menning, 2001 

Kýrhausinn: Tækni Les Tours, 
kennslubók í íslensku 

Hrönn Hilmarsdóttir, Jón Karl Helgason, Kristján 
Jóhann Jónsson og Sigríður Steinbjörnsdóttir, 
Bjartur, 2003 



Ef að er gáð Svanhildur Kr. Sverrisdóttir   
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Laxdæla saga ýmsar útgáfur 

Leiðslubók: Stuttur leiðarvísir um 
íslenskar miðaldabókmenntir 

Jón Árni Friðjónsson, Iðnú, 1997 

Ljóðamál: Kver um bragfræði og stíl 
ljóða 

Bragi Halldórsson, Mál og menning, 1994 

Ljóðspeglar: Ljóðasafn fyrir 
unglingastig 

Kolbrún Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónsson og 
Þórdís Mósesdóttir söfnuðu efni og sömdu 
verkefnin, Námsgagnastofnun, 1989 

Lykill að stafsetningu og greinar-
merkjum 

Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, Mál 
og menning, 1991 

Málbjörg: Íslenskuvefur  Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Námsgagnastofnun, 
vefurinn var opnaður 2001 en hefur verið 
uppfærður nokkrum sinnum, síðast 2009 

Málfinnur, lítil málfræðibók Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Námsgagnastofnun, 
2001 

Mályrkja I Þórunn Blöndal, Námsgagnastofnun, 1994 

Mályrkja II  Þórunn Blöndal, Námsgagnastofnun, 1996 

Mályrkja III Höskuldur Þráinsson og Silja Aðalsteinsdóttir, 
Námsgagnastofnun, 1998 

Orðagaldur: Kennslubók í íslensku 
fyrir byrjendaáfanga í framhalds-
skólum 

Brynja Baldursdóttir og Hallfríður 
Ingimundardóttir, Iðnú, 2003 

Orðhákur I og II Magnús Jón Árnason, Námsgagnastofnun, 1987 

Ormurinn langi: Leiftur úr íslenskum 
bókmenntum 900–1900 

Bragi Halldórsson, Knútur S. Hafsteinsson og 
Ólafur Oddsson, Bjartur, 2005 

Peð á plánetunni Jörð Olga Guðrún Árnadóttir, Mál og menning, 1995 

Piltur og stúlka  Jón Thoroddsen, fyrsta útgáfa 1850 

Sagnorðabók Magnús Jón Árnason, Námsgagnastofnun, 1989 

Sjálfstætt fólk  Halldór Laxness, kom fyrst út í fjórum bindum 
1933–1935  

Skerpa I, II og III (Vallaskólaleiðin): 
Verkefnabækur fyrir 8., 9. og 10. bekk 
og vefur fyrir nemendur og kennara 

Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir og Kristjana Hall-
grímsdóttir, Forlagið, 2008–2010  

Skriffinnur, lítil bók um stafsetningu 
og greinarmerki 

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Námsgagnastofnun 
2003 

Smáorðabók Magnús Jón Árnason, Námsgagnastofnun, 1990 

Snorra-Edda  ýmsar útgáfur 

Sýnisbók íslenskra bókmennta frá 
1550–1900 

Kristján Eiríksson, Iðnú, 2003 

Tíminn er eins og vatnið: Íslensk 
bókmenntasaga 20. aldar 

Brynja Baldursdóttir og Hallfríður Ingimundar-
dóttir, Iðnú, 2007 

Upp við fossa Þorgils gjallandi, kom fyrst út 1902, ýmsir 
útgefendur, rafræn útgáfa www.snerpa.is 

Ögn um hljóðfræði  Sigurborg Hilmarsdóttir, Iðnú, 1994 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/Halld%C3%B3r_Laxness
http://is.wikipedia.org/wiki/1933
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