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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var kennsluaðferðir í sögu á framhalds-

skólastigi. Saga hefur orð á sér fyrir að vera fag þar sem áherslan er á 

þekkingu og utanbókarlærdóm nemenda. Það eru ekki til neinar rannsóknir 

sem einbeita sér einungis að sögukennslu í framhaldsskólum en almennar 

rannsóknir á kennsluaðferðum framhaldsskóla hafa dregið upp mynd þar sem 

kennsluaðferðir í eru helst til of einhæfar. Viðfangefnið var sett í fræðilegt 

samhengi þar sem notast var við erlendar og íslenskar heimildir. 

Kennsluaðferðir voru kannaðar út frá markmiðum náms almennt séð og 

sérstaklega út frá markmiðum og tilgangi sögukennslu. Sett var fram sögulegt 

yfirlit yfir þróun sögukennslu á Íslandi. 

Í þessari rannsókn voru tekin djúpviðtöl við fjóra viðmælendur sem allir 

voru sögukennarar í framhaldsskóla. Tilgangur viðtalanna var að afla gagna 

sem gætu skýrt þessa mynd og vonandi sett hana í stærra samhengi. 

Niðurstöðurnar voru greindar með eigindlegri aðferðafræði þar sem sex þemu 

voru sett fram og rædd. 

Helstu niðurstöður voru þær að þrátt fyrir að kennsluaðferðir hafi verið 

helst til einsleitar samkvæmt einu sjónarhorni voru þær fjölbreyttar 

samkvæmt öðru. Vægi fyrirlestra hefur minnkað fyrir aukinni verkefnavinnu. 

Samt sem áður var áherslan frekar á markmið sem tengjast þekkingu heldur 

en sköpun og frumkvæði. Af mismunandi markmiðum sögukennslu var 

útskýring nútímans með vísun til fortíðar mest áberandi. Viðhorf sögu-

kennara til áhuga nemenda voru nokkuð mismunandi, frá því að telja afstöðu 

þeirra hindrun á skólaþróun til þess að telja þá jákvæða til breytinga ef rétt er 

farið að.  

Sögukennarar eru almennt meðvitaðir um mikilvægi fjölbreyttra kennslu-

aðferða og mikilvægi þess að haga kennslu eftir aðstæðum, án þess þó að þeir 

byggi aðferðir sínar meðvitað á kennslufræði. Það umhverfi sem þeir 

störfuðu í hafði töluverð áhrif á það hvaða kennsluaðferðir þeir kusu að beita. 

Samt sem áður var hægt að greina mismunandi áherslur sem tengdust 

persónu hvers kennara. 

 



 

  



 

Abstract 

The topic of this thesis was teaching methods in history in Icelandic junior 

college (ages 16-20). History has a reputation for being a subject where the 

emphasis has been placed on knowledge and rote-learning. There is currently 

no research available with the focus purely on history teaching in junior 

colleges in Iceland but general research of teaching methods used in junior 

collages has painted a picture of rather homogeneous teaching methods. The 

topic was put in context with scholarly discussion from Icelandic and foreign 

sources. Teaching methods were explored from the angles of educational 

objectives in genereal and particularly from the purpose and objectives of 

history education. Historical overview of development of history teaching in 

Iceland was put forward. 

In this thesis in-depth interviews with four junior college history teachers 

were used to collect data. The goal was to explain this picture and put it in 

larger context. The findings were analysed using qualitative methods where 

six themes were put forward and discussed. 

The main findings were that despite teaching methods being homogenous 

from one viewpoint they were more diverse from another. The weight of 

lecture based teaching has declined with greater use of assignment based 

teaching.  Despite that the main emphasis was on knowledge goals but not 

creative or initiative goals. Of different objects of history teaching, 

explaining modern times with reference to the past was the most prominent. 

Teacher attitude towards student enthusiasm varied from calling student 

attitues barrier of school development to calling the positive to changes with 

the right approach.  

History teachers are generally aware of the importance of diverse teaching 

methods and the importance of teaching according to conditions, despite not 

building consciously on educationaly theory. The teaching environment has 

considerable influence on what teaching methods are chosen. Nevertheless it 

is possible to make out different emphasis that is connected to each teacher’s 

personality. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni eftirfarandi rannsóknar eru kennsluaðferðir í sögu á framhalds-

skólastigi. Þegar rannsóknin var í upphafi skipulögð var markmiðið að hafa 

efnissvið hennar þröngt og fjalla um kennsluaðferðir sem notaðar eru í sögu-

kennslu og ræða kosti og galla mismunandi aðferða. Fljótlega kom í ljós 

mynd af viðfangsefninu sem var öllu flóknari en höfund grunaði í upphafi. Ef 

svo má að orði komast þá fer kennsla í framhaldsskólum ekki fram í dauð-

hreinsuðu umhverfi. Ytri og innri umgjörð skóla setur kennurum mörk sem 

nauðsynlegt er að fjalla um til þess að geta skýrt þær kennsluaðferðir sem 

yfirleitt eru notaðar. Rannsóknin tekur því til fleiri þátta heldur en einungis 

kennsluaðferðanna sjálfra. Þar má til dæmis nefna einkenni nemendahópsins, 

hugmyndir um markmið sögukennslu og námsbækur. 

Engin rannsókn hefur verið gerð þar sem áherslan hefur verið á 

kennsluaðferðir í sögu í íslenskum framhaldsskólum. Þess í stað verður 

ályktað út frá rannsóknum sem taka til athugunar annað fag, 

framhaldsskólakennslu í heild sinni eða annað skólastig. 

Rannsóknarspurningin er sett fram í tveimur liðum. Annars vegar er spurt 

„hver er reynsla kennara af og viðhorf til mismunandi kennsluaðferða í sögu í 

framhaldsskólum?― Og hins vegar „samræmist sú reynsla og það viðhorf 

niðurstöðum rannsókna um að fjölbreytni einkenni ekki kennsluaðferðir? 

Þessum rannsóknarspurningum verður reynt að svara með sjálfstæðri 

rannsókn. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem gagna var 

aflað með djúpviðtölum við sögukennara. 

Hugum því næst að því að útskýra val viðfangsefnisins. Ástæða þess að 

taka fyrir kennsluaðferðir í sögu í framhaldsskóla er tvíþætt. Í fyrsta lagi er 

hún persónuleg. Höfundur vildi að sú vinna sem færi í verkefnið kæmi til 

með að gagnast honum í starfi sem sögukennari í framhaldsskóla. Eftir að 

hafa sjálfur verið nemandi í framhaldsskóla, unnið sem æfingakennari og átt 

mörg samtöl við hina ýmsu sögukennara hafði hann lært ýmislegt um þær 

kennsluaðferðir sem eru notaðar í sögu en þrátt fyrir að hafa sótt menntunar-

fræðinám við Háskólann á Akureyri með góðum árangri fannst honum vanta 

enn upp á þekkingu sína og skilning varðandi kennsluaðferðir á framhalds-
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skólastigi. Lokaverkefni til M.Ed. prófs var kjörið tækifæri til að efla þessa 

þætti. 

Í öðru lagi er tilfinnanlegur skortur á rannsóknum á framhaldsskólastiginu 

og sérstaklega á sögukennslu. Til dæmis má nefna að á Skemmunni
1
 voru í 

byrjun apríl 2015 149 rannsóknir með lykilorðinu framhaldsskólar en 727 

rannsóknir með lykilorðinu grunnskólar. Þegar einungis sögukennsla er 

athuguð eru afar fáar rannsóknir tiltækar. Karl Ágústsson (2010) hefur 

athugað þjóðernisleg viðhorf í sögukennslu, Guðlaugur Pálmi Magnússon 

(2010) hefur athugað miðlun gilda í sögukennslu og Andri Þorvarðarson 

(2014) hefur rannsakað notkun tölvuleikja í sögukennslu. Að auki ber að 

minnast á dokorsverkefni Jóns Árna Friðjónssonar (2013). Í því er er þróun 

greinarinnar í framhaldsskólunum á seinni hluta 20. Aldarinnar lýst. Þetta eru 

einu rannsóknirnar sem höfundur veit af sem einbeita sér að sögukennslu í 

framhaldsskólum. Aðrar rannsóknir miða annað hvort við annað skólastig eða 

aðrar námsgreinar. Þar ber helst að nefna rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttir 

(2012) á skilum milli fyrstu þriggja skólastiganna og úttekt Svanhildar Kr. 

Sverrisdóttur, Ragnheiðar Margrétar Guðmundsdóttur og Sigurlínu 

Davíðsdóttur (2011) að undirlagi Mennta- og menningarmála-ráðuneytisins á 

íslenskukennslu í framhaldsskólum. Á grunnskólastigi var gerð rannsókn þar 

sem spurt var um kennsluaðferðir í sögu en hún er í eldri kantinum (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999). Þrátt fyrir að rannsóknir á 

kennsluaðferðum í framhaldsskólum séu takmarkaðar er hægt að hafa upp úr 

þeim gagnlegar upplýsingar um þær kennsluaðferðir sem tíðkast að beita og 

tíðni þeirra. Tilgangur þessarar rannsóknir er því ekki að safna megindlegum 

gögnum og setja fram lýsingu. Hann er þess í stað að byggja á fyrri 

rannsóknum og gera tilraun til þess að skýra það sem hefur áður komið fram 

með annarri rannsóknaraðferð.  

Góðar rannsóknir eru ein af forsendum fyrir jákvæðri þróun í 

skólakerfinu. Það er stórt gat í þekkingu okkar á sögukennslu á 

framhaldsskólastigi og kennsluaðferðir eru grundvallarhugtak í námi og 

kennslu. Ætlunin með þessu verkefni er að minnka þetta gat. 

                                                      
1
 Skemman er rafrænt gagnasafn Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, 

Háskólans á Bifröst, Háskólans í Reykjavík, Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns og Listaháskóla Íslands. Í safninu eru 

einkum geymd lokaverkefni nemenda en einnig rannsóknarrit kennara og 

fræðimanna (Um vefinn, e.d.) 
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Verkefnið skiptist í fimm hluta. Fyrsti hlutinn er inngangur. Annar hlutinn 

er fræðileg umfjöllun. Þar verður leitast við að setja norrænar og bandarískar 

rannsóknir sem varða kennsluaðferðir almennt og í sögu sérstaklega í 

samhengi við þær íslensku. Val á kennsluaðferðum hlýtur að fara eftir 

markmiðum námsins og því verður sjónum beint að þeim hugmyndum sem 

settar hafa verið fram um tilgang þess að kenna sögu og hvaða markmiðum er 

ætlast til þess að nemendur nái í náminu.  

Í þriðja hlutanum verður rannsóknarferlið útskýrt, færð rök fyrir vali á 

rannsóknaraðferð og gerð grein fyrir takmörkum rannsóknarinnar. Í fjórða 

hlutanum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. 

Niðurstöðunum verður skipt í sex þemu. Að lokum verða niðurstöðurnar 

ræddar í fimmta hlutanum. Þar verða þær settar í samhengi við fræðilegu 

umfjöllunina og ræddar út frá rannsóknarspurningunum.  

Fyrst verður gerð grein fyrir því hvað hefur verið skrifað áður um 

viðfangefnið. Spurningar sem leitað verður svara við eru: Hvað felst í 

hugtakinu kennsluaðferðir? Hvernig hafa kennsluaðferðir verið flokkaðar? 

Að hvaða leyti sker sögukennsla sig úr þegar kemur að kennsluaðferðum og 

hvaða upplýsingar eru til um kennsluaðferðir í sögukennslu og í 

framhaldsskólum á Íslandi? Svörin við þessum spurningum mynda fræðilegt 

baksvið rannsóknarinnar. 
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2. Fræðileg samantekt 

2.1 Hugtökin kennsluaðferð og kennsluhættir 

Eitt af meginmarkmiðum þessa verkefnis er að fjalla um kennsluaðferðir í 

sögukennslu. Við fyrstu sýn virðist hugtakið kennsluaðferðir vera blátt áfram 

en við nánari athugun sést glögglega að þörf er á rökstuðningi fyrir vali 

hugtaksins ásamt umfjöllun um eðli þess. Annað hugtak, kennsluhættir, hefði 

einnig getað orðið fyrir valinu. Hér þarf að spyrja sig hvort munur sé á milli 

þessara hugtaka í þeirri fræðilegu umfjöllun sem liggur fyrir og hvort gera 

eigi greinarmun á milli þeirra hérna. Þessi hugtök hafa bæði verið notuð í 

íslenskri umræðu í menntavísindum og allir sem starfa eða stunda nám innan 

menntakerfisins leggja einhvern skilning í þau. Það er þó ekki nein ákveðin 

venja tengd notkun þessara hugtaka og ekki allir fræðimenn sjá ástæðu til 

þess að skilgreina þau sérstaklega. Þó er hægt að greina vissa strauma og hér 

verður leitast við að greina frá þeim.  

Ysti rammin utan um skólastarf eru lög og reglugerðir sem settar eru af 

menntamálayfirvöldum og því er eðlilegt að hefja umfjöllunina þar. Í aðal-

námskrá framhaldsskóla frá 2011 (Mennta- og menningarmála-ráðuneytið, 

2011) er örlítið fjallað um kennsluhætti og gengið er út frá því að þeir séu 

yfirflokkur sem inniheldur meðal annars kennsluaðferðir. Þar segir að þarfir 

nemendans eigi að vera hafðar í hávegum en kennsluhættir eigi að einkennast 

af virðingu fyrir þeim. Talað er um að skólastarfið eigi að gera nemendur 

sjálfstæða og virka ásamt því að gefa þeim tækifæri til að nýta hæfileika sína 

og vera metnir út frá þeim. Innan þessa ramma geta kennarar valið sér 

kennsluaðferðir. Þó er tekið fram að þær eigi að vera fjölbreyttar um leið og 

þær eigi að styðja við nemendur án mismununar. Gert er ráð fyrir að bæði 

hugtökin skiljist út frá samhengi. 

Í fræðilegri umfjöllun eru hugtökin stundum skilgreind. Gerður G. 

Óskarsdóttir (2012, bls. 13) notar hugtakið starfshættir sem yfirhugtak og 

setur nám nemenda og kennsluaðferðir kennara undir það. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2006, bls. 352) gengur út frá þröngri skilgreiningu kennslu-
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aðferða en lætur kennsluhætti ná til „skipulags kennslu hversu miðstýrð eða 

einstaklingsbundin kennslan er, hvort gengið er út frá hópum eða einstaka 

nemendum.―  

Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2013) nota 

bæði hugtökin kennsluháttur og kennsluaðferð án þess að skilgreina þau 

sérstaklega. Samt sem áður virðast þau gera þann greinarmun á að undir 

kennsluháttum séu þeir siðir sem kennarar venja sig á og teljast ekki til 

stórvægilegra atriða. Þar má nefna hvort kennari skrifar upp á töflu eða setur 

upp glæru. Það má segja að þessi notkun á orðinu kennsluháttur sé eftir 

orðabók þar sem háttur er skilgreindur sem venja eða siður. Hugtakið 

kennsluaðferð er notað á hefðbundinn hátt, til dæmis hvort sé um að ræða 

fyrirlestur eða verkefnalausnir. Eygló Björnsdóttir, María Steingrímsdóttir og 

Sigríður Margrét Sigurðardóttir (2013, bls. 6) nota hugtökin á svipaðan hátt 

en líkt og Árný og Ingólfur skilgreina þær þau ekki sérstaklega, jafnvel þó að 

sé verið að fjalla um sérstaka kennsluaðferð.  

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 12) setur hugtökin fram á skipulagðari 

hátt. Í Litróf kennsluaðferðanna skilgreinir hann kennsluaðferð sem „[Þ]að 

skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er 

keppt.― Ingvar bendir réttilega á að þessi skilgreining hefur engin tímamörk 

en tekur um leið fram að hann eigi við kennsluaðferðir til skamms tíma og að 

sumar af þeim aðferðum sem hann fjallar um séu þess eðlis að hægt sé að 

beita nokkrum þeirra í sömu kennslustund. Ef litið er til lengri tíma stingur 

Ingvar upp á að tala um kennsluhætti í staðinn. Fyrir Ingvari er það víðara 

hugtak svo eðlilegt væri að skipuleggja kennslu með ákveðna kennsluhætti í 

huga og beita svo kennsluaðferðum innan þeirra. Skilgreining Ingvars er 

hnitmiðuð og lýsandi. Hún passar við hefðbundna notkun hugtaksins 

kennsluaðferð um leið og hún skerpir á henni. Þess vegna mun hún liggja að 

baki hugtakinu í eftirfarandi rannsókn. Hið sama á við þegar verður fjallað 

um það sem telst til kennsluhátta samkvæmt Ingvari. 

Á ensku eru hugtökin, teaching method, teaching strategy eða 

instructional strategies yfirleitt notuð með sama hætti og kennsluaðferð 

(Burden og Byrd, 2010, bls. 116; Orlich, Harder, Callahan, Trevisan og 

Brown, 2004; Borich, 2007). 
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2.2 Flokkun kennsluaðferða 

Það er með kennsluaðferðir eins og annað sem mannkynið hefur áhuga á að 

fyrst verður viðfangsefnið til en flokkunin kemur eftir á. Tónlist varð til á 

undan nótum og tónstigum, miðaldir liðu hjá áður en sagnfræðingar hófu 

deilur um hvað ætti að ákvarða tímabilaskiptingu og kennsluaðferðir voru 

þróaðar, skipulega eða af fingrum fram, áður en reglulegar tilraunir voru 

gerðar til að flokka þær. Þess vegna verður aldrei til fullkomið flokkunarkerfi 

yfir kennsluaðferðir sem eru notaðar. Allar tilraunir eru og verða viðleitni til 

þess að búa til kerfi yfir aðferðir sem tengjast hver annarri á ótal vegu, eiga 

ýmislegt sameiginlegt með sumum og annað sameiginlegt með öðrum. Er til 

að mynda réttast að flokka kennsluaðferðir eftir námsmarkmiðum, hlutverki 

kennara, hlutverki nemenda, kennsluumhverfi eða sálfræðikenningum sem 

liggja þeim að baki? Sem dæmi má nefna útikennslu sem hefur verið sett 

fram sem sérstök kennsluaðferð með séreinkenni (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 19) þó að margar aðrar kennsluaðferðir rúmist 

innan hennar, meðal annars fyrirlestrar, hópverkefni og tjáning. Fyrirlestrum 

getur verið stýrt af kennurum eða nemendum en nemendastýrt nám mætti 

teljast sem sérstök kennsluaðferð. Hópverkefni geta reynt á skapandi hugsun 

eða verið endurtekningaræfingar (e. drilling). Þannig geta margar kennslu-

aðferðir verið notaðar í sömu andrá. Verkefni getur reynt á rökhugsun, 

þekkingu og félagsfærni nemenda en þjálfun hvers af þessum atriðum gæti 

talist sérstök kennsluaðferð út af fyrir sig. 

Eftir að mikilvægar rannsóknir á 9. áratugnum sýndu hversu mikil áhrif 

athafnir kennara hafa á námsárangur nemenda (Eggen og Kauchak, 1988, bls. 

xi) voru skrifuð ótalmörg rit um kennsluaðferðir og beitingu þeirra. Eina 

yfirlitsritið sem kom út á Íslandi var Litróf kennsluaðferðanna
2
 eftir Ingvar 

Sigurgeirsson (2013). Í bókinni byggir Ingvar að hluta til á öðrum 

yfirlitsritum um kennsluaðferðir og að hluta til á sinni eigin tilfinningu og 

reynslu.  

Það er afar mismunandi milli höfunda hvernig kennsluaðferðir eru 

flokkaðar. Mosston og Ashworth (1990, bls. 6) kjósa að tala um kennslustíla 

(e. teaching styles) þar sem flokkun þeirra er nokkuð óvenjuleg. Þau ganga út 

frá því að nám sé röð ákvarðana og hver kennslustíll eða kennsluaðferð raðist 

                                                      
2
 Bókin kom fyrst út árið 1999 en var endurútgefin 2013. Hér verður notast við 

nýrri útgáfuna. 
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á litróf eftir því hvaða ákvarðanir eru á ábyrgð kennarans og hverjar séu á 

ábyrgð nemandans. Ef allar þær ákvarðanir sem teknar eru í námi varðandi 

undirbúning, kennslu og námsmat eru hafðar í huga gefur auga leið að mjög 

margar kennsluaðferðir eru mögulegar innan þessa litrófs. Til þess að gefa 

einfaldari mynd settu Mosston og Ashworth (1990) fram 11 kennsluaðferðir 

þar sem nægilega margar ákvarðarnir voru færðar frá kennara til nemanda til 

að skilin milli kennsluaðferðanna væru greinileg. Til dæmis nefnist fyrsta 

kennsluaðferðin skipunarstíll (e. commanding style) vegna þess að hver 

einasta ákvörðun er tekin af kennaranum. Dæmi um þannig kennslu er 

íþróttaæfing þar sem nemendur fylgja skipunum kennara í þeim tilgangi að 

ná tökum á ákveðinni tækni eða æfingu. Síðasta kennsluaðferðin nefnist 

sjálfsnám (e. the self-teaching style). Undir þeim hætti tekur nemandinn allar 

ákvarðanir og hefur þannig gert kennarann óþarfan þar sem nemandinn hefur 

bætt á sig hlutverki kennara. Aðrar kennsluaðferðir falla á milli þessara 

gagnstæðu póla.  

Joyce og Weil (1996, bls. 12-21) byggja sína flokkun aftur á móti á 

kenningum í námssálfræði og skipta kennsluaðferðum niður í fjórar 

fjölskyldur; félagsfjölskyldan (e. the social family), upplýsinga-

vinnslufjölskyldan (e. the information-processing family), persónulega 

fjölskyldan (e. the personal family) og hegðunarfjölskyldan (e. the behavioral 

systems family). Eggen og Kauchak (1988) skipta kennsluaðferðum einnig í 

líkan þar sem hvert líkan reynir á ákveðna tegund hugsunar. Í grunnin er eitt 

líkan til að læra aðleiðslu, annað um afleiðslu og það þriðja á því að ná valdi 

á hugtökum. Svo verður þrepaskipting þar sem líkanið snýst um að tengja 

saman rökhugsun og innihald. Þar að auki eru sérkaflar um spurnarlíkan og 

gagnkvæmt líkan.  

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 54-55) lofsamar kerfi Mosston og 

Ashworth
3
 en gagnrýnir það um leið fyrir að algengar kennsluaðferðir sem 

ekki byggjast á neinum sérstökum fræðilegum kenningum rúmast ekki innan 

þess. Hann setur því fram sína eigin flokkun og raðar kennsluaðferðum í níu 

flokka eftir kennslufræðilegum markmiðum og kröfum sem þær gera til 

kennara og nemenda.  

                                                      
3
 Enda fékk hann titil bókar sinnar lánaðan frá þeim. 
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2.3 Markmið og tilgangur sögukennslu 

Þegar kennari velur sér kennsluaðferð þarf hann að taka nokkra kennslu-

fræðilega þætti til greina. Sá mikilvægasti er líklega hvaða markmiðum hann 

stefnir að fyrir nemendur sína. Það er því nauðsynlegt að gefa umfjöllun um 

markmið sögukennslunnar rými. Markmiðin fara þó eftir því hvaða hugsun 

liggur að baki ástæðu þess að kenna sögu. Fyrst þarf kennarinn að átta sig á 

því til hvers sagan er kennd og síðan getur hann sett fram markmið í 

samræmi við tilganginn. 

2.3.1 Sögulegt yfirlit 

Ástæður þess að við höfum talið mikilvægt að kenna komandi kynslóðum 

sögu hafa verið margvíslegar í gegn um tíðina. Upphaf sagnfræði sem 

fræðigreinar í nútíma skilningi má rekja til fyrri hluta 19. aldar og um miðja 

öldina var hún orðin kennslugrein í barnaskólum Evrópu (Wolfgang 

Edelstein, 2008, bls. 179). Á Íslandi kom fyrsta kennslubókin í sögu út árið 

1880 og þegar fræðslulögin voru sett árið 1907 var saga víðast kennd. 

Gunnar Karlsson (1982, bls. 181) telur að á þessum fyrstu árum sögukennslu 

hafi meginmarkmið hennar verið að efla þjóðerniskennd og áhuga nemenda á 

mikilmennum til að hvetja þá til afreka fyrir þjóð sína. Þá laut hlutleysi í 

lægra haldi þar sem að „[a]uðvitað var einfaldast að búa til gott kennsluefni 

með því að sjá söguna sem baráttu milli góðra einstaklinga af eigin þjóð og 

vondra af útlendri þjóð. Þannig mátti njóta sín í senn, þjóðernishyggju, 

einstaklingsdýrkun og vekjandi frásögn.― Wolfgang Edelstein tekur í sama og 

segir að sagan hafi „hlotið sess í skólunum í þann mund sem bandalag 

þjóðernisstefnunnar og ríkisvaldsins sem sértæks valdakerfis var fullgert á 

19. öld.― Sagan var notuð til að réttlæta þjóðríkið og fá þegna þess til að elska 

það (bls. 180-181). 

Þetta var einnig tilfellið á Íslandi. Þegar Háskóli Íslands var stofnaður 

1911 var Jón Jónsson Aðils, sagnfræðingur ráðinn dósent í Íslandssögu. Hann 

hélt vinsæla alþýðufyrirlestra sem hann gaf svo út í bókaformi og náði þannig 

að hafa mikil áhrif á sögulega sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar. Jón Aðils 

byggði söguskoðun sína á þeirri hugmynd að hamingja og velferð íslensku 

þjóðarinnar væru samtengd frelsi hennar frá erlendum yfirráðum. Hann skipti 

Íslandssögunni upp í fimm tímabil sem mynda klisjukennda atburðarrás þar 
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sem sögupersónurnar eru í blóma í upphafi, spillast svo og upplifa 

niðurlægingu en rísa að lokum upp úr öskunni og endurheimta virðingarsess. 

Markmið þessarar fræðslu var að efla þjóðernistilfinningu meðal landsmanna 

sem nota mætti sem vopn í pólitískri baráttu fyrir fullveldi (Guðmundur 

Hálfdánarson, 2011, bls. 115-119). 

Þrjár kennslubækur eru áberandi frá þessu tímabili, Ágrip af sögu Íslands 

eftir Þorkel Bjarnason, Íslandssaga eftir Jón Aðils og Íslandssaga handa 

börnum eftir Jónas Jónsson frá Hriflu. Allar þessar bækur einkenndust af 

þjóðernishyggju. Lítið breyttist næstu áratugi og söguskoðunin sem hér hefur 

verið kennd við Jón Aðils var áfram ríkjandi (Ingi Sigurðsson, 2000, bls. 16-

21). Upp úr 1970 fór að bera á breytingum og ríkjandi söguskoðun varð 

gagnrýnin á þjóðernislegt viðhorf fyrri áratuga. Það hefur jafnvel verið talað 

um endurskoðun Íslandssögunnar. Sagnfræðingar fóru að  
[T]úlka íslenska sögu ekki sem þungan og einhuga straum í átt að 

frelsinu, heldur sem togstreitu hagsmuna og hugmynda. Inntak 

Íslandssögunnar er ekki lengur óslitin frelsisbarátta við erlend yfirvöld, 

af því að nú virðist kúgunin allt eins vera innlend og erlendrar ættar 

(Guðmundur Hálfdánarson, 1995, bls. 66). 

Karl Ágústsson (2010) greindi námsbækur í sögu, viðhorf sögukennara og 

almenna þjóðfélagsumræðu með því markmiði að meta hvort þjóðernisleg 

áhrif séu enn áberandi í sögukennslu eða hvort hin svokallaða 

söguendurskoðun hafi náð inn í kennslu og almenn viðhorf. Samkvæmt 

honum einkenndust námsbækur ekki af þjóðernislegri umfjöllun án þess að 

vera alveg lausar við hana. Sögukennararnir voru enn síður að fjalla um 

söguna með þjóðernissinnuðum blæ í kennslu sinni. Karl greindi þjóðfélags-

umræðuna út frá opinberri umræðu á Alþingi og ávörpum ráðherra annars 

vegar og almennri umræðu þeirra rýnihópa sem unnu að skýrslunni Ímynd 

Íslands. Styrkur, staða stefna hins vegar. Hann segir að þingmenn hafi 

almennt séð „vanið sig verulega á þjóðerniskennda orðræðu þegar þeir hafa 

tekið til máls varðandi frekari aðild Íslendinga að stofnunum Evrópu.― Að 

sama skapi hafa ráðherrar gripið til þessarar orðræðu í ræðum og ávörpum 

við hátíðleg tækifæri, t.d. í áramótaávörpum eða þjóðhátíðarræðum.―  

Viðhorf hins almenna Íslendings voru að sama skapi mjög lituð af 

þjóðernislegri orðræðu (bls. 99-102). 

Það virðist því vera að söguskoðun í anda Jóns Aðils lifi lengur meðal 

almennings og valdhafa heldur en sagnfræðirannsóknir og sögukennsla sem 

byggir á þeim rannsóknum gefa tilefni til. Súsanna Margrét Gestsdóttir 

(2012) lýsir því vel hvernig úrelt eða jafnvel fölsuð söguskoðun, sett fram í 
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þeim tilgangi að skapa jákvæða ímynd, hefur teygt sig inn í nútíðina. Fyrra 

dæmið sem hún tekur er fyrirlestur Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta 

Íslands, á hádegisfyrirlestri Sagnfræðingafélags Íslands. Þar var 

athafnamönnum nútímans líkt við landnema víkingaaldarinnar og það væri 

víkingaeðli sem knýði áfram árangur nútíma Íslendinga í útlöndum. Seinna 

dæmið sem hún tekur er ímyndarskýrsla forsetisráðuneytisins sem kom út 

árið 2008. Þar var tilgangurinn fullkomlega yfirlýstur, „to make suggestions 

about how to strengthen the country‘s image and to create a future strategy in 

this area.― Ásamt nefndinni unnu umræðuhópar sem áttu að vera sneiðmynd 

þjóðarinnar að skýrslunni og þegar skýrslan var gagnrýnd af stjórn 

Sagnfræðingafélags Íslands barst svar um að gagnrýnin skipti ekki máli, 

skýrslan væri byggð á sjálfsmynd þjóðarinnar. Súsanna (2012) segir að 

skýrslan sé tímaskekkja, það sé eins og bakkað hefði verið um 60 ár í 

sagnfræðilegum rannsóknum, svo mikið var sögulegt innihald hennar úr takti 

við niðurstöður sagnfræðinga (bls. 142-145). Ímyndarskýrslan gefur 

vísbendingu um söguvitund þjóðarinnar og út frá henni er hægt að halda því 

fram að niðurstöður sagnfræðirannsókna síðustu 60 ára hafi skilað sér með 

afar litlum hætti út úr fræðaheiminum og til almennings. Ef tekin er sú staða 

að sú þekking sem hefur aflast með vönduðum sagnfræðilegum 

vinnubrögðum, þekking sem er eins nálægt sannleikanum og mögulegt er í 

sagnfræði, skipti minna máli heldur en pólitík í þeim tilgangi að efla hlut 

þjóðarinnar á fölskum forsendum er aftur á móti engin þörf á umbótum. 

Þegar tilgangur sögukennslu er ekki að skapa þjóðinni sjálfsmynd 

gagnvart öðrum þjóðum og réttlæta tilvist þjóðríkisins þarf að spyrja hver 

tilgangurinn eða markmiðið sé. Jón Árni Friðjónsson (2013, bls. 28-29) 

bendir á að á tímum frjálshyggju við lok 20. aldarinnar hafi ekki lengur verið 

litið svo á að sagan hefði almennt uppeldisgildi heldur hafi hún orðið að 

sérgrein og við það hafi hlutur hennar minnkað. Wolfgang Edelstein (2008) 

talar einnig um þann vanda sem sagan á í. Hann segir að í nútímanum hafi 

sagan orðið fyrir mikilli gagnrýni sem aðrar rótgrónar námsgreinar hafi ekki 

þurft að þola. Sagan hafi þurft að réttlæta tilvist sína undir ásökunum að vera 

arfleið hefðarhyggju og að sé orðin tilgangslaus í nútímanum. Hann telur að 

eftir að uppeldishlutverki hennar hafi lokið hafi ekki orðið mikið eftir fyrir 

utan merkingarlausar staðreyndir sem nemendur hafi verið píndir til að læra 

undir þrýstingi hefðarinnar þar sem sagan hafi erft tignarstöðu sína frá tímum 

meiri þjóðernishyggju (180-183).  
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Samkvæmt Lund (2013) eru uppi tvær hefðir um tilgang sögukennslu. 

Aðra nefnir hann engilsaxnesku hefðina og hina skandinavísku og/eða þýsku 

hefðina. Í hinni fyrri er tilgangurinn að efla með nemendum þekkingu og 

skilning á gangi sögunnar. Yfirferð er í tímaröð og nútíminn er útskýrður 

með vísun í fortíðina. Nemendur fá þjálfun í því að hugsa eins og 

sagnfræðingar. Í skandinavísku og þýsku hefðinni hefur efling söguvitundar 

aftur á móti verið aðalmarkmiðið síðustu áratugi. En hvað felst í hugtakinu 

söguvitund? 

Í viðamikilli evrópskri rannsókn sem framkvæmd var á tíunda áratug 

síðustu aldar var söguvitund grundvallarmarkmið. Þar var hugtakið skilið á 

þann veg að „hver einstaklingur hafi vitund um að vera staddur í einhverri 

sögulegri framvindu. Honum finnist hann vera liður í þróun samfélags sem 

stefni í einhverja átt, þannig að skoðanir manns á fortíðinni tengist því hverju 

maður býst við af framtíðinni.― Söguvitund fjallar um staðsetningu 

einstaklingsins innan hóps í tímanum. Hvaðan honum finnst hann vera að 

koma og hvert hann sé að fara. Skoðanir hans á fortíðinni hafa áhrif á 

væntingar hans til framtíðarinnar. Þekking á söguvitund gefur skilning á 

hvaða hópum einstaklingar telja sig helst tilheyra. Til dæmis hvort nemandi 

líti á sig fyrst og fremst sem Akureyring, Íslending, Evrópubúa eða jarðarbúa. 

(Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 12).  Þegar kennsla 

hefur eflingu söguvitundar að markmiði má segja að fagið taki að sér ríkara 

uppeldishlutverk heldur en annars og miðað er við að skilja lykilhugtök út frá 

sögulegum dæmum. Magnús Þorkelsson (1996, bls. 36-40) tekur Þýskaland 

sem dæmi eftir seinna stríð þar sem „heil þjóð var alin upp í lýðræðislegum 

lífsháttum―. Hann framkvæmdi einfalda rannsókn í Menntaskólanum við 

Sund um söguvitund nemenda. Hans eigin ályktanir voru þær að klisjur 

gömlu söguskoðunarinnar lifðu enn góðu lífi meðal nemenda, „meira að 

segja fordómafullar og svart-hvítar klisjur eins og um Danahatur og 

kynblöndun.― Hann leitar skýringar á þesssari úreltu söguvitund annars vegar 

í kenningu Bernard Eric Jensen um síun upplýsinga frá uppsprettu til 

almennings. Hins vegar setur hann sjálfur fram þá tilgátu að sögukennslan sé 

ekki gerð nægilega áhugaverð.  

Í nýlegu ritgerðarsafni um notkun sögunnar á Norðurlöndunum er meðal 

annars fjallað um söguvitund nemenda. Rætt var um hvort nemendur gætu 

notað söguna til að skilja hugtök eins og frelsi, gildismat og lýðræði, og 

öfugt; hvort þessi hugtök gætu skýrt söguna. Í ritinu deildu fræðimenn um 
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hvort nemendur geti tengst sögunni og hvort þeir hafi áhuga á því að ræða um 

gildsmat út frá sögulegri greiningu (Warring, 2012, bls. 10).
4
  

Hugtakið söguvitund hefur þó verið krufið á nákvæmari hátt. Ásamt því 

að færa rök fyrir því hvernig söguvitund getur hjálpað núlifandi fólki að 

takast á við siðferðisleg álitamál setur Jörn Rüsen
5
 (2004) fram kenningu þar 

sem söguvitund er skipt í fjórar gerðir eftir sex einkennum. Fyrir Rüsen er 

söguvitund nátengd afstöðu okkar í nútímanum og er því tengd siðferði. Fyrst 

er hefðbundna gerðin (e. the traditional type). Samkvæmt henni hefur fortíðin 

mikla þýðingu fyrir nútíðina og er jafnvel grundvöllur fyrir siðferðisdómum 

og skyldum. Litið er á atburði fortíðarinnar sem staðreyndir. Næsta gerð er 

fyrirmyndar gerðin (e. the exemplary type). Í henni er lærdómur dreginn af 

fortíðinni í formi almennra reglna sem eiga við í nútíðinni. Næst er gagnrýna 

gerðin (e. the critical type) sem gerir ekki ráð fyrir neinum skuldbindingum 

vegna sögunnar. Þess í stað ætti að líta til hennar með gagnrýni í huga. 

Lokagerðin, uppruna gerðin (e. genetic type), kveður á um að líta til fortíðar 

innan ramma nútíðarinnar. Atburðir fortíðarinnar eru túlkaðir út frá okkar 

eigin veruleika. Þessar gerðir lýsa stigvaxandi þroska
6
 frá stöðnuðu siðferði 

og að fljótandi siðferði þar sem mælikvarðinn breytist í tímans rás. Varðandi 

sögukennslu er niðurstaða Rüsen að um leið og hefðbundna gerðin sé 

auðveldust í kennslu þá fer mest athygli í fyrirmyndar gerðina. Þar af leiðandi 

sé það söguvitundin sem er algengust meðal almennings. Gagnrýna gerðin og 

uppruna gerðin krefjast aftur á móti langmestrar fyrirhafnar af kennara og 

nemanda. 

Á Íslandi hefur það lengi verið þrætuepli hvernig eigi að kenna sögu. Hér 

eiga upphafsorð greinar Súsönnu Margrétar Gestsdóttur (2012) vel við: 

„[f]ortunately, history has never been the private domain of interest of 

academics―. Margir aðrir en menntunarfræðingar og kennarar hafa skoðun á 

því hvernig eigi að kenna sögu. Til marks um það er hin heita ritdeila sem átti 

                                                      
4
 Kannski var ástæða þess að þeir voru ekki sammála að nemendurnir sem þeir 

rannsökuðu voru annars vegar enskir, og hins vegar sænskir eða finnskir og því varla 

samanburðarhæfir. 
5
 Rüsen er kunnugur íslenskum sagnfræðingum en bók hans Lifandi saga. 

Framsetning og hlutverk sögulegrar þekkingar var gefin út af Sagnfræðistofnunar 

Háskóla Íslands og þar er hugtakið söguvitund notað á þennan máta (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999). 
6
 Enda er Rüsen undir áhrifum frá Kohlberg 
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sér stað í fjölmiðlum og á Alþingi árin 1983-1984 og er kennd við 

sögukennsluskammdegið. 

Í stuttu máli snérist deilan um að saga átti ekki lengur að vera sérgrein 

innan grunnskóla heldur sameinast landafræði, átthagafræði og félagsfræði 

undir nafninu samfélagsfræði. Margir tóku þátt í deilunni og að lokum töldust 

blaðagreinarnar um málið 70 og dálkarnir í alþingistíðindum með umfjöllun 

um sögukennslu urðu 60. (Hlynur Ómar Björnsson, 2013, bls. 11-12). 

Það var skólarannsóknardeild undir áhrifum frá bandarískum menntunar-

fræðingum og sálfræðingum sem átti frumkvæðið að sköpun samfélagsfræði 

sem námsgreinar. Eftir umfjöllun sérstakrar nefndar var skipaður um tuttugu 

manna hópur, yfirleitt kallaður samfélagsfræðihópurinn, til að fylgja 

verkefninu. Það var gert með námskrárgerð, drögum að námsefni og 

tilraunarkennslu (Hlynur Ómar Björnsson, 2013, bls. 16-18). 

Samfélagsfræðin var þróuð út frá hugmyndinni um síbreytilegt samfélag. 

Wolfang Edelstein (2008) sagði að „[í] breytingarþjóðfélögum tekst ekki vel 

að samhæfa þarfir einstaklinga (sem eru engu að síður félagslega mótaðir) og 

viðurkennt mat þjóðfélagsins í sameiginlegri námsskipan, sem birtist í 

námskránni.― (bls. 177). Talið var að hraðar breytingar væru þess valdandi að 

nám í skólum væri ekki lengur í tengslum við hið raunverulega samfélag og 

sérstaklega atvinnuhætti. Markmið samfélagsfræðinnar voru því töluvert 

breytt miðað við gömlu sögukennsluna. Auk kunnáttumarkmiða bættust við 

hæfni- og viðhorfsmarkmið. Það merkti að bæði kennsluaðferðir og efnistök 

þurftu að breytast (Hlynur Ómar Björnsson, 2013, bls. 18-21). 

Samfélagsfræðihópurinn taldi að vegna aukinnar þekkingar síðustu áratugi 

væri vonlaust markmið að miðla nema örlitlu broti þekkingarinnar til 

nemenda. Þetta merkti að ekki yrði lengur gerð tilraun til að gefa nemendum 

„yfirlit yfir helstu atburði sögunnar í heild.― Þess í stað yrðu valin þau 

sögulegu viðfangsefni sem væru best til þess fallin að útskýra uppruna 

nútímans (Hlynur Ómar Björnsson, 2013, bls. 25-26). 

Kennsluaðferðirnar áttu að breytast. Ekki átti lengur að kenna 

Íslandssöguna í heild sinni sem atburðarás í tímaröð þar sem nær einungis 

reyndi á minni nemenda. Þess í stað ætti að vera aukin áhersla á skilning 

nemenda og færni þeirra í að beita sér í hugrænum úrlausnum. Þar var hin 

svokallaða leitaraðferð í hávegum höfð þar sem nemendur eiga að líkja eftir 

vísindalegum vinnubrögðum við að leita svara við spurningum. Samstarf og 

hópavinna átti að fá aukið vægi. Mikil áhersla var á jafnrétti til náms í 
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merkingunni að kennsluaðferðir áttu að henta sem flestum nemendum 

(Hlynur Ómar Björnsson, 2013, bls. 21-22). 

Allar þessar breytingar voru harðlega ganrýndar og varðar út frá ýmsum 

sjónarhornum. Að lokum sagði samfélagsfræðihópurinn upp störfum eftir að 

hafa verið synjað um fjármagn til fundarstarfa. Námsefnið sem tekið var upp 

í kjölfarið einkenndist af hefðbundinni yfirlitssögu (Hlynar Ómar Björnsson, 

bls. 2013, bls. 46). Nokkrum árum seinna höfðu kennarar ekki tileinkað sér 

hugmyndafræði samfélagsfræðihópsins. Wolfgang Edelstein (2008) sagði 

viðhorf kennara hafa verið „afar íhaldssöm eftir sem áður og kennslufræði 

þeirra miðar mest að minnisnámi á grundvallaratriðum án þess að nýskóla-

stefna hafi breytt þar miklu um. Það sem íhaldsmenn í skólamálum kenna 

umbótasinnum um er einmitt máttleysi skólanna þar sem hugmyndasnauð 

íhaldssemin í skólakerfinu hefur magnað upp en umbótasinnana svokölluðu 

brast afl til að hnekkja.― (bls. 16). Andstæðingar breytinga fóru því með sigur 

af hólmi í sögukennsluskammdeginu, í hið minnsta til styttri tíma.  

2.3.3 Flokkun námsmarkmiða 

Rannsóknir í menntunarfræðum hafa gert námsmarkmið að mikilvægu 

viðfangsefni sínu. Hér verður gerð grein fyrir megindráttum þeirra 

rannsókna. Á fyrri parti 20. aldar lögðu bandarískir menntunarfræðingar 

mikla vinnu í að hanna umgjörð um námsmarkmið sem kennarar og aðrir sem 

starfa við menntun gætu nýtt sér. Fyrsta haldgóða tilraunin til flokkunar 

námsmarkmiða var að lokum sett fram af Bandaríkjamanninum Benjamin 

Bloom (Bloom, Engelhart, Furst, Hill og Kratwohl, 1956) árið 1956. Kerfið 

var meðal annars ætlað til að auðvelda kennurum að velja sér kennsluaðferð 

eftir námsmarkmiðum. Bloom tekur sem dæmi kennara sem uppgötvar að 

allar kennsluaðferðir hans miða að því að gera nemendur færa í að 

endurheimta áður lærða þekkingu. Sá kennari gæti, með hjálp kerfisins, valið 

sér kennsluaðferðir með fjölbreyttari námsmarkmið í huga (bls. 2).  

Þrátt fyrir að flokkunin sé kennd við Bloom var hún hópverkefni yfir 

þrjátíu menntunarfræðinga sem þróuðu kerfið og ótal margra sem gáfu álit á 

uppkasti (Bloom, o.fl., 1956, bls. 8). Flokkunarkerfi Bloom var sett fram í 

sex þrepum, þekking (e. knowledge), skilningur (e. comprehension), beiting 

(e. application), greining (e. analysis), nýmyndun (e. synthesis) og mat (e. 

evaluation). Öll námsmarkmið sem voru nægilega hnitmiðuð átti að vera 
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hægt að raða á eitt af þessum þrepum. Þrepin voru í tignarröð (e. hierarchy) 

þar sem gert var ráð fyrir að nemandi þyrfti að ná markmiði á lægsta þrepinu 

(þekking) áður en hann næði markmiði á næst lægsta og svo framvegis. 

Næstu áratugi hafði flokkunarkerfið gífurleg áhrif á námsmat og 

námsmarkmið í Bandaríkjunum sem og annars staðar. Það var á þeim tíma 

sem samræmd próf ruddu sér til rúms en árið 1985 voru þess háttar 

skyldupróf sett fyrir í 32 fylkjum sem var mikil fjölgun úr aðeins einu fylki 

árið 1960. Í kjölfar áhrifamikilla skýrslna
7
 sem sýndu fram á mikinn skort á 

getu bandarískra nemenda á efri stigum hugsunar var stungið upp á því að 

endurskoða flokkunarkerfi Bloom. Þar voru að verki þátttakendur á ráðstefnu 

sem haldin var árið 1984 af Samtökum um umsjón og þróun námskráa (e. 

Association for Supervision and Curriculum Development). Endurskoðunin 

átti að taka tillit til nýrrar þekkingar og kenninga um eðli þekkingar og 

hugsunar. Niðurstaðan varð samstarfsverkefni 28 samtaka en vinnan dagaði 

upp og niðurstöður voru aldrei birtar. (Marzano og Kendall, 2007, bls. 3-4).  

Sagan endar þó ekki þar. Árið 2001 setti hópur menntunarfræðinga fram 

fulla endurskoðun á flokkunarkerfi Bloom. Helsta breytingin var ný vídd, í 

stað þess að þekking væri sérstakt þrep var hún dregin til hliðar og skipt í 

fjóra flokka. Hin sex þrepin voru sambærileg við upprunalegu þrep Bloom þó 

þau væru sum með ný heiti. Áfram var gert ráð fyrir sömu tignarröð, að 

auðveldast væri að ná tökum á fyrsta þrepi en erfiðast að ná tökum á því 

síðasta (Krathwohl, 2002). 

Önnur endurskoðun, eftir Marzano og Kendall (2007) kom út árið 2007 og 

var tilraun til þess að lagfæra það sem höfundarnir töldu helsta galla 

flokkunarkerfis Bloom, að það sé gert ráð fyrir því að verkefni á einu þrepi sé 

alltaf erfiðara en verkefni á neðra þrepi (Marzano og Kendall, 2007, bls. 10). 

Rétt er að taka fram að Bloom o.fl. (1956, bls. 18) voru að fullu meðvitaðir 

um þennan vankant settu því tignarkerfið ekki fram sem óhagganlegan 

sannleika. Eftir að hafa lagt fram röðina á þrepunum sögðu þeir: „Although it 

is possible to conceive of these major classes in several different 

arrangements, the present one appears to us to represent something of the 

hierarchical order of the different classes of objectives.― Hér er ekki tekið 

mjög sterkt til orða heldur einungis bent á að svo virðst vera sem uppröðunin 

sé í tignarröð. 

                                                      
7
 Sú helsta var Þjóð í hættu (e. A Nation at Risk) 
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Síðan flokkunarkerfið var fyrst sett fram hafa sálfræðingar sýnt fram á að 

erfiðleikastig verkefnis eða hugsunar sé tengt tveim þáttum, hversu flókið 

verkefnið er og hversu kunnugt það er þeim sem leysir það (Marzano og 

Kendall, 2007, bls. 10-11). Bloom o.fl. (1956), bls. 19) byggðu uppröðun 

sína á niðurstöðum prófa. Þau verkefni sem nemendur áttu áttu erfiðara að 

leysa í þessum prófum voru sett á hærra þrep en þau sem þeir áttu auðveldara 

með að leysa. Um þessa aðferð var heldur ekki tekið sterkt til orða: „Our 

evidence on this is not entirely satisfactory, but there is an unmistakable trend 

pointing toward a hierarchy…―. Framfarir í sálfræði næstu áratugi sýndu 

aftur á móti fram á að kerfi sem byggir á því að hugræn geta til 

verkefnaúrlausna fari stigvaxandi geti aldrei virkað. Marzano og Kendall 

(2007) segja: „[E]ven the most complex of processes can be learned at the 

level at which it is performed with little or no conscious effort―. Það sé vegna 

þess að erfiðleiki verkefnisins fer eftir því hversu flókið það er og hversu 

kunnugur ferlinu leysandinn er (bls. 10). 

Marzano og Kendall (2007) vildu halda tignarkerfinu í sinni endur-skoðun 

en vegna áðurnefndra vankanta þess upprunalega gerðu þeir töluverðar 

breytingar. Í stað þess að vera raðað eftir erfiðleikastigi fer röðunin eftir gerð 

hugsunarinnar sem á sér stað frá viðtöku verkefnis og til úrlausnar þess. Eins 

og í fyrri endurskoðuninni er þekking ekki lengur eitt þrep heldur sér eining 

og til hliðar við kerfið þar sem öll þrepin nýta sér þekkingu (bls. 60). 

Hugsuninni er skipt upp í þrjú kerfi og einu þeirra er skipt upp í fjögur þrep 

svo að samtals eru þrepin sex. Þessi skipting er byggð á kenningum í 

sálfræði. 

Endurskoðun Marzano og Kendall (2007) gengur út á að þegar nemandi 

stendur frammi fyrir ákveðnu verkefni virkjast fyrst sjálfs-kerfið (e. self-

system) sem ákveður hvort verkefnið sé þess virði að fást við og hversu sterk 

hvatning nemendans er. Við bestu aðstæður telur nemandinn að verkefni sé 

mikilvægt, að hann hafi getu til að leysa það og hann hafi jákvæðar 

tilfinningar gagnvart því. Ef þessir þrír þættir hafa lágt gildi er ólíklegra að 

nemandinn taki sér verkefnið fyrir hendur, og ef hann gerir það er það gert 

með minni hvatningu (bls. 55-59). 

Næst tekur við yfirhugsunarkerfið (e. metacognitive system) sem setur upp 

markmið og leiðir til að ná þeim. Að lokum tekur hugræna kerfið (e. 

cognitive system) við, sem sjálft er í þremur þrepum, og vinnur úr þeim 

upplýsingum sem eru nauðsynlegar til að leysa verkefnið. Þrepin eru að 
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endurheimta upplýsingar (e. retrieval), skilningur (e. comprehension), 

greining (e. analysis) og hagnýting upplýsinga (e. knowledge utilization). 

Þekking er sótt úr minninu á öllum þrepum. Þannig heldur kerfið í tignarröð 

en þrepin eru eftir þeirri röð sem mannshugurinn vinnur úr verkefni en ekki 

eftir erfiðleika þeirra. Ólíkt flokkunarkerfi Bloom er endurskoðaða útgáfan 

kenning eða líkan um hvernig nemendur vinna úr verkefnum og á að hafa 

forspárgildi. Til að mynda með þekkingu á sjálfs-kerfi nemanda ætti að vera 

hægt að vita hvort tiltekið verkefni veki áhuga hans og þar með hversu mikla 

hvatningu hann finnur til að ljúka því (bls. 16). Greining á fjölda rannsókna 

sýndi fram á að ef kennsluaðferð tók tillit til sjálfs-kerfisins jókst árangur 

nemenda um 27% (bls. 122).  

2.3.4 Kennsluaðferð eftir markmiðum 

Ef endurskoðun Marzano og Kendall (2007) á flokkunarkerfi Bloom er notuð 

á að vera mögulegt að staðsetja öll námsmarkmið einhversstaðar innan 

kerfisins (bls. 118). Námsmarkmið innan sjálfs-kerfisins gæti verið að 

nemandi átti sig á mikilvægi þess að ná tökum á heimildarýni eða geri sér 

grein fyrir getu sinni til að takast á við hana. Námsmarkmið innan hugræna 

kerfisins gætu til dæmis verið að þekkja helstu höfðingja sturlungaaldar (að 

endurheimta upplýsingar) eða svara því hvers vegna jazzinn mætti mikilli 

mótstöðu meðal menningarelítu Íslendinga þegar hann barst hingað í seinna 

stríði (skilningsmarkmið).
8
 Það er því óhætt að halda því fram að þessi nýlega 

endurskoðun á hinu áhrifamikla flokkunarkerfi Bloom sé í samræmi við 

þróun á sviði sálfræði og geti hentað vel til að staðsetja mismunandi markmið 

í námi og þar af leiðandi hjálpað til með val á kennsluaðferðum. 

Kenning Mosston og Ashworth (1990, bls. 306) um flokkun 

kennsluaðferða setur námsmarkmið einnig í forgrunn. Þau skipta öllum 

mögulegum kennsluaðferðum í tvo klasa eftir því hvort markmið kennslunnar 

sé að endurvinna þekkingu sem áður hefur verið aflað eða uppgötva og/eða 

skapa nýja þekkingu. Hér er þekking notuð í víðu samhengi og merkir allt 

sem getur verið til náms. Til dæmis ljóð, stærðfræðiformúla eða bókaskápur. 

Í fyrri klasanum mundi nemandi leggja ljóð á minnið, læra stærðfræði-

                                                      
8
 Forvitnir geta lesið svarið í: Eggert Þór Bernharðsson (2007). „Eru þeir orðnir 

vitlausir!―. Djass, dægurlög, Kaninn og Völlurinn 1940–1963. Saga. Tímarit 

sögufélags. 45(1), 15-52 
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formúlu eða smíða bókaskáp eftir nákvæmri teikningu og handleiðslu. Í 

seinni klasanum mundi nemandinn semja ljóð, uppgötva stærðfræðiformúlu 

og hanna og smíða bókaskáp. Nálgunin er gjörólík endurskoðun Marzano og 

Kendall (2007) enda byggist hún á þeirri forsendu að nám og kennsla sé löng 

röð af ákvörðunum. Samt ætti hún einnig að geta aðstoðað kennara við að 

setja fram skýr námsmarkmið og velja viðeigandi kennsluaðferð.  

2.3.5 Kennsluaðferðir í sögu 

Saga er kennslufag sem hentar afar vel til að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Saga er fjölbreytt grein með víð efnistök. Samkvæmt 

áfangalýsingum aðalnámskrár (1999, bls. 75) er saga „skipuleg umfjöllun um 

mannfélagið frá fortíð til líðandi stundar.― Það eru gífurleg efnistök og eru 

þrengd á sama stað (bls. 76) þannig að fyrir utan stjórnmál á sjónum helst að 

vera beint að „menningu í víðri merkingu, siðum og trú, hugarfari og 

hugmyndastefnum, efnahag og umhverfismálum, félagslegum málum hvers 

konar og þar á meðal sögu fjölskyldu, kynja og barna.― Samt sem áður eru 

efnistökin þess eðlis að mörgum mikilvægum efnistökum verður að hafna í 

þeim tveim grunnáföngum sem skylda er fyrir alla nemendur sem stefna að 

stúdentsprófi. Þetta gefur kennurum og nemendum færi á að skipuleggja 

fjölbreytt nám og kennslu. 

Þrátt fyrir þessa miklu möguleika sögukennslu á blaði er óhætt að fullyrða 

að saga hafi orð á sér sem einhæf kennslufag. Wolfang Edeilstein (2008) talar 

um gagnrýnisraddir sem lýsa tilgangi sögukennslu þannig að hún sé einungis 

sé fyrir „tilvonandi kennara sem leggja fyrir sig að kenna hana tilvonandi 

kennurum.― (bls. 180). Þegar Lesh (2011) segir fólki frá atvinnu sinni sem 

sögukennari eru algengustu viðbrögðin sem hann fær: „Ég kunni aldrei vel 

við sögu—of mikið af nöfnum og ártölum― eða „Í hvaða fylki fæddist Lee 

hershöfðingi?― (bls. 14). Aðrir kennarar (Wheeler, 2007, bls. 9; Cervone, 

1983, bls. 163-164) hafa svipaða sögu að segja. Viðhorf nemenda er 

ákveðinn veggur sem þeir reka sig á, jafnvel í fyrstu kennslustundinni. Það 

viðhorf einkennist af því að sagan sé leiðinleg og tilgangslaus. Þetta viðhorf 

getur orsakast af ýmsum þáttum og þá skiptir samsetning nemendahópsins 

miklu máli. Í tilfelli Cervone var um að ræða nemendur í einkaskóla í Rhode 

Island sem minntust á sérstaklega leiðinlega kennara sem töluðu stanslaust og 

tilbreytingalaust og það var aðeins mögulegt fyrir allra sögufúsustu 
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nemendurnar að fylgjast með. Í tilfelli Wheeler var um að ræða verkefni sem 

átti upptök í félagsumbótum Lyndon B. Johnson í þeim tilgangi að hjálpa 

bágstöddum nemendum að hefja háskólanám. Neikvætt viðhorf þeirra til 

sögukennslu stafaði af efnistökum sem hafði lítið með raunverulegt líf 

nemendanna að gera. Í báðum tilfellum var um að ræða nemendur í á 

framhaldsskólaaldri. Þessi dæmi sýna ótvírætt hvernig þekking kennara á 

nemendahópnum getur gert honum kleyft að sérsníða kennsluna að þeim með 

betri árangri. Það er ekki rétt að ytri umgjörð skólakerfisins hvetji til 

staðlaðrar kennslu þar sem nemendur þurfa að laga sig algjörlega að kerfinu. 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 (mennta- og menningarmálráðuneyti, 

2011) er sérstaklega minnst á að „sömu aðferðir henta ekki öllum nemendum 

jafnvel.― (bls. 39) 

 Lesh (2011) segir það enga furðu að ranghugmyndir sem þessar um 

sögukennslu lifi góðu lífi þar sem fólk man helst eftir svona smávægilegum 

sögubútum frá sinni eigin skólastíð. Þetta viðhorf til sögu virðist einnig eiga 

við á Íslandi en íslenskir nemendur á grunnskólastigi upplifðu það að þekkja 

staðreyndir sem helsta markmið sögukennslu og töldu unnið með námsbók 

sem dæmigerðustu kennsluaðferðina (Bragi Guðmundsson og Gunnar 

Karlsson, 1999, bls. 68-70). Það er því ýmislegt sem bendir til þess að þeir 

sem komi að sögukennslu eigi við verðugt verkefni að etja. 

Síðustu ár hafa þó heyrst margar raddir þess efnis að sögukennsla eigi að 

þokast í nýja átt. Aðferðin sem Wheeler (2007, bls. 13-14) notaði til að snúa 

mjög neikvæðum nemendahóp gekk út á að miða kennsluna við áhugasvið 

þessa tiltekna hóps, sýna þeim fram á notagildi fagsins í nútímanum og láta 

nemendurnar vera virka þátttakendur í kennslunni. Þetta gerði hún með því 

að velja mállýsku svartra bandaríkjamanna sem viðfangsefni og beita 

sókratískri spurningaraðferð við að leiða nemendur að spurningunni, hvers 

vegna er þessi mállýska svona áberandi? Þannig gat kennslan komið inn á 

málefni tengd kynþáttahyggju sem er samtengd stórum hluta af bandarískri 

sögu aftur að þrælahaldi. Þegar þessi leið var farin voru sömu gömlu 

viðfangsefnin ekki lengur jafn tilgangslaus og leiðinleg. Árangurinn var 

orðaður á þennan hátt:  
Students who had slept during the two previous summers of classes 

suddenly became model students. I had my students write every day, 

which in high school is often a certain way to get your students to hate 

you; after the first week, not only did my students not complain about 

writing, but many arrived early to class and asked me to give the 

assignment early so they could work longer on it. Students proved 
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capable of not only understanding complex texts, but became 

increasingly capable of critically evaluating their readings. (bls. 11-

12). 

Lesh (2011, bls. 45) bendir á að eftir að nemendum hefur verið kennt að 

hugsa eins og sagnfræðingar kemur gagnrýnin hugsun með. Wheeler (2007, 

bls. 14) fann svipaða breytingu á sínum nemendum sem voru ekki lengur jafn 

vissir um hverjum ætti að treysta og hverju átti að trúa. Bæði Wheeler og 

Lesh beittu kennsluaðferðum þar sem rétt svar var minna mikilvægt heldur en 

hver leiðin að því var. Lesh lítur raunar svo á að eins og í stærðfræði sé 

svarið gagnslaust ef nemandinn getur ekki sýnt fram á hvernig svarið var 

fengið. Hann leitar mikið til kennsluaðferða í raungreinum eins og 

stærðfræði. Þar eru nemendum eru kennd lögmál og formúlur til að beita á 

raunveruleg dæmi. Í sögu yrði sú aðferð að nemendur kynnist verkfærum 

sagnfræðinnar og beiti þeim á raunverulegar spurningar. Námsbókin er ekki 

alvald heldur ein af mörgum mögulegum heimildum (bls. 10). Hann hefur 

hannað kennslulíkan þar sem nemendur læra að nota sex verkfæri 

sagnfræðinnar. Hvert verkfæri er kennt með vísan í sögulegan atburð, 

persónu eða tímabil. Til að kynna nemendum fyrir þessu nýja fyrirkomulagi 

hefur hann til dæmis hannað kennslustund í kring um Nat Turner.
9
 Áður en 

nemendurnir hafa hugmynd um hver Nat Turner var kynna þeir sér nokkrar 

stuttar lýsingar á honum. Þar sem hann hefur alla tíð verið umdeild persóna 

stangast heimildirnar nokkuð á sem kynnir nemendum fyrir þeirri staðreynd 

að það er ekki alltaf til eitt rétt svar og sagan er síuð í gegn um þá sem skrifa 

hana. Um leið læra nemendur um heimildarýni að að meta gildi 

frumheimilda. Eftir að hafa kynnt sér Turner gera þeir að lokum verkefni þar 

sem nemendur eiga að skrifa texta sem þeir telja að gæti orðið viðeigandi á 

minnismerki um Turner. Þannig kynnast hvernig vinna sagnfræðinga getur 

birst okkur í daglegu lífi. Stundum hittir þannig á að skoðanir nemenda á 

Turner eru þær sömu og atvinnu sagnfræðinga, þó þær séu settar fram öllu 

viðvaningslegra sem gefur nemendum sjálfstraust. (bls. 27-53). Það er því 

óhætt að fullyrða að Lesh (2011) sé góður fulltrúi engilsaxnesku hefðarinnar 

eins og henni var lýst í kafla 2.3.2. 

Samanborið við Wheeler (2007) eru kennsluaðferðir Lesh (2011) 

framsæknari. Á meðan Wheeler fer krókótta leið að markmiði sínu til að 

hjálpa nemendum að átta sig á mikilvægi sögunnar má segja að aðferð Lesh 

                                                      
9
 Upphafsmaður og leiðtogi stærstu þrælauppreisnar antibellum tímabilsins í 

Bandaríkjunum. 
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byggist á grundvallarbreytingu. Sögulegu viðfangsefnin eru ekki lengur 

markmið heldur verkfæri til að læra sagnfræðileg vinnubrögð. Fyrirlestrar 

eiga ekki upp á pallborðið hjá honum en kennarinn talar ekki yfir nemendum 

nema til þess að gefa fyrirmæli í verkefnum. 

2.4 Kennsluaðferðir í framhaldsskólum 

2.4.1 Lög og reglur 

Áður hefur verið drepið á áherslur aðalnámskrár framhaldsskóla varðandi 

kennsluaðferðir. Sú aðalnámskrá inniheldur þó einungis almennan hluta en 

samkvæmt 21. gr. laga um framhaldsskóla (92/2008) samanstendur 

aðalnámskrá af almennum hluta og námsbrautarlýsingum. Síðast gaf 

menntamálaráðuneytið út námsbrautarlýsingar árið 1999 og þar er hægt að 

sjá meira um áherslur varðandi einstakar greinar. Það er ekki fjallað um 

einstaka kennsluaðferðir heldur æskileg einkenni þeirra. Til að mynda að 

spurnarform sé betra en að gefa svör og að kennsluaðferðir eigi að miða við 

það að nemendur eigi að vera virkir í náminu. Talað er um nýja 

upplýsingatækni en gert er ráð fyrir að hún gagnist í öflun þekkingar og 

miðlun hennar (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 75-80). Þó að ekki sé talað 

mikið um einstaka kennsluaðferðir eru þetta allt atriði sem setur þeim 

ákveðin ramma. Til að mynda merkir áherslan á virkni nemenda að 

einstefnumiðlun ætti ekki að vera ríkjandi kennsluaðferð. Það er því hægt að 

fullyrða að lög og reglur sníði kennurum ekki þröngan stakk þegar kemur að 

kennsluaðferðum. 

Hvort hefur áhersla menntamálayfirvalda á Íslandi verið í ætt við 

engilsaxnesku hefðina eða þá skandinavísku/þýsku? Það má segja að hún taki 

til sín atriði úr báðum hefðum en sú síðarnefnda lendi þó ofan á. Til að 

mynda er talað um færni- leikni- og viðhorfsmarkmið. Það er fjallað um að 

hver nemandi eigi sem einstaklingur að staðsetja sig í sögulegri framvindu. 

Hann á að vera  
sem túlkandi og þátttakandi. Í sögunámi er leitast við að túlka fortíð, 

skilja nútíð og mæta og móta framtíð. Þetta hefur verið kallað 

söguvitund. Nemandinn mætir fyrri tíðar fólki sem einnig reyndi að 

móta tilveruna eftir forsendum síns tíma.  
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Það er þó líka talað um að nemendur eigi að tileinka sér hugarfar 

sagnfræðingsins: 
 Jafnframt er hvatt til þess að nemendur og kennarar leiti merkingar og 

samhengis með eigin athugun. Í þeirri leit þarf að skoða heimildir og 

röksemdir með gagnrýnum huga en jafnframt að beita skapandi og 

frjórri hugsun og tilfinningu. 

 Einnig er talað um tengsl fortíðar við nútímann og fræðsla um sögu 

annara sögulegra eininga en þjóða, svo sem fjölskyldna eða landsvæða 

(Menntamálaráðuneytið, 1999,bls. 75-77). Það er öllu erfiðara að fjalla um 

áherslur nýju aðalnámskrárinnar frá 2011 þar sem hún innihélt einungis 

almennan hluta en ekki umfjöllun um einstaka greinar. Það er því ekkert 

fjallað sérstaklega um séreinkenni sögukennslu. Það er frekar hlutverk 

einstakra framhaldsskóla að skýra línurnar í einstökum námsgreinum með 

skólanámskrá (bls. 62). Samt sem áður ber að minnast á sex grunnþætti 

menntunar, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og 

velferð og sköpun. Þeir eiga að vera „sýnilegir í námi og kennslu nemenda, 

starfsháttum, skipulagi og þróunaráætlun skóla― (bls. 31) svo að í þeim er 

hægt að greina áherslur. Sá grunnþáttur sem frekast má túlka til eflingar 

söguvitundar er lýðræði (bls. 19). 

2.4.2 Helstu rannsóknir 

Efnissvið þessarar rannsóknar er annars vegar kennslufagið saga og hins 

vegar skólastigið framhaldsskóli. Það hefur ekki verið gerð nein rannsókn 

með aðaláherslu á kennsluaðferðir í sögu í íslenskum framhaldsskólum. Aftur 

á móti hafa verið gerðar rannsóknir og úttektir á öðrum greinum eða 

framhaldsskólakennslu í heild sinni. Sömuleiðis hefur sögukennsla verið 

rannsökuð með skipulegum hætti í grunnskólum. Það er þó hægt að fullyrða 

ýmislegt um kennsluaðferðir í sögu í framhaldsskólum út frá þeim gögnum 

og fá einhverja mynd af því viðfangsefni. 

Ingvar Sigurgeirsson (1994) gerði umfangsmikla rannsókn á íslensku 

grunnskólastarfi en því miður voru hlutar hennar sem fjölluðu um 

kennslugögn og kennslutæki (sem geta stýrt kennsluaðferðum) ekki flokkuð 

eftir námsgreinum og sá hluti hennar sem var flokkaður eftir námsgreinum 

náði einungis til notkunar á námsefni. Upplýsingar um kennsluaðferðir má þó 

finna annars staðar. 
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Á árunum 1994-1996 var Ísland eitt af þátttökulöndunum í viðamikilli 

evrópskri rannsókn á söguvitund ungmenna. Nefndist hún Æska og saga.. (e.  

Youth and History) Þátttakendur voru samtals um 30 þúsund í 30 

samfélögum. Bæði kennarar og nemendur sátu fyrir svörum og spurningarnar 

voru settar fram með fimm stiga Likert skala.
10

 Meðalaldur nemenda sem 

tóku þátt var 14,25 ára. Þó að rannsóknarspurningar hafi aðallega snúist um 

bera saman söguvitund mismunandi þjóðerna og þjóðernishópa innan Evrópu 

varpaði rannsóknin einnig almennu ljósi á sögukennslu. Það áhugaverðasta 

sem kom fram var að markmið kennara virtust missa marks. Upplifun 

nemenda af öllum markmiðum skoraði talsvert neðar en markmið kennara. 

Nemendur voru ekki að upplifa þau markmið sem kennarar lögðu upp með í 

kennslunni. Röðin var einnig mismunandi milli kennara, sem settu sagan 

heillar í fyrsta sæti, og nemenda sem settu þekkja staðreyndir í fyrsta sæti. 

Staðreyndir hafa ekki það orð á sér að vera hvað mest heillandi og því má 

segja að upplifun nemenda hafi verið á skjön við markmið kennara. Það má 

taka það fram að gera nemendur færa um að afla sér þekkingar um söguna 

var ekki í boði sem mögulegt svar (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 

1999, bls. 68-69). Svipað misræmi hafði komið fram nokkru fyrr í skýrslum 

sem voru unnar á stöðu kennslu í grunnskóla við lok 9. ártugarins. Þórólfur 

Þórlindsson (1988, bls. 67, 81) sýndi fram á að 76% kennara töldu mjög 

mikilvægt að efla frumlega og skapandi hugsun og að 59% kennara voru 

sammála eða mjög sammála fullyrðingunni grunnskólarnir ættu fyrst og 

fremst að kenna nemendum að hugsa sjálfstætt. Sama ár sýndu niðurstöður 

rannsóknar að „[m]eginreglan er sú að námsefni er fylgt blaðsíðu fyrir 

blaðsíðu með einhverjum hætti og fengist við flest þau viðfangsefni sem það 

hefur að geyma. Áætla má að a.m.k. 70 til 80% kennslu sé með þessum hætti 

ákvarðað af námsefnis-höfundum. Í sumum tilvikum er þetta hlutfall hærra, 

nær 90 - 95%.―  (Ingvar Sigurgerisson, 1988, bls. 7)  

Þegar spurt var um hvað gerist venjulega í kennslustundum voru kennarar 

og nemendur hins vegar algjörlega sammála. Unnið er með námsbók var 

langhæst meðal beggja hópa. Meðaltal nemenda var 4,26 og kennara var 

4,23. Það telst fjölbreyttum kennsluaðferðum varla til tekna en næsta svar 

beggja hópa, mismunandi skýringar eru ræddar, skoraði 2,98 hjá nemendum 

                                                      
10

 Likert skali er gjarna notaður til að mæla viðhorf. Svarendur velja milli 

fyrirfram gefinna svara, til að mynda hversu sammála þeir eru fullyrðingu á bilinu 

mjög ósammála til mjög sammála. 
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og 3,24 hjá kennurum. Hér verður þó að hafa í huga að spurt var um hvað sé 

venjulega gert í kennslustundum. Þó að ein kennsluaðferð sé algengust 

merkir það ekki endilega að aðrar kennsluaðferðir séu ekkert notaðar. 

Heimildanotkun var minnst á Íslandi í samanburði við hin Norðurlöndin 

(Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 69-70). Ef gert er ráð 

fyrir að ekki sé hægt að álykta um kennsluaðferðir í framhaldsskóla út frá 

þessum niðurstöðum um sögukennslu í grunnskólum
11

 er þó hægt að halda 

því fram að nemendur hófu nám í framhaldsskólum vanir námsbókamiðaðri 

kennslu. 

Hér verður fjallað um kennsluaðferðir í framhaldsskólum verður aðallega 

út frá tveimur rannsóknum. Báðar hafa þær þá kosti að vera viðamiklar og 

beita bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum í bland. Þar að auki eru 

þær nýlegar og þar sem engar stórvægilegar breytingar hafa verið 

framkvæmdar á menntakerfinu síðan má ætla að niðurstöður þeirra eigi enn 

við. 

Sú fyrri var framkvæmd árið 2011 og var hún á vegum Mennta- og 

meningarmálaráðuneytisins og var úttekt á íslenskukennslu í framhalds-

skólum. Að rannsókninni stóðu þær Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður 

Margrét Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. Úttektin náði til átta 

framhaldsskóla víðsvegar um landið og gagna var aflað með 

vettvangsathugunum, ýmsum skriflegum gögnum og rafrænum könnunum 

(bls. 14-15). 

Íslenskukennsla er vissulega ekki það sama og sögukennsla en þó að ekki 

sé hægt að yfirfæra niðurstöður úttektarinnar algjörlega yfir á sögukennslu 

eru fögin nægilega keimlík til að álykta út frá henni um kennsluaðferðir í 

sögu. Bæði fögin falla undir hugvísindi á háskólastigi og í þeim báðum er 

áhersla á lestur og ritun texta á íslensku. Rannsóknin var þar að auki 

framkvæmd á sama skólastigi og hér er um rætt.  

Yfirlýst markmið úttektarinnar var að afla upplýsinga til að gefa 

heildarsýn á íslenskukennslu í framhaldsskólum í samræmi við ný lög um 

framhaldsskóla frá 2008 og nýja aðalnámskrá frá 2011. Bæði átti að varpa 

ljósi á vel unna vinnu sem og atriði sem mættu fara betur. Nánar tiltekið átti 

úttektin að ná til markmiða, inntaks, kennsluhátta, verkefna, námsefnis, 

                                                      
11

 Niðurstaða Gerðar G. Óskarsdóttir (2012) um þetta var: „[S]amfella var í 

starfsháttum grunn- og framhaldsskóla en segja má að komið hafi fram afturhverft 

rof hvað varðar sjálfræði nemenda í vinnu sinni í skólanum.― (bls. 262) 
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námsmats og krafna. Einnig var það markmið að gefa upplýsingar um 

árangur af íslenskukennslu og gefa mynd af íslenskukennurum sem hóp. Að 

lokum átti úttektin að fjalla um stöðu greinarinnar innan skólakerfisins og 

viðhorfa til hennar. Út frá þessum upplýsingum var áætlað að setja fram 

tillögur að úrbótum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011, bls. 11). 

Seinni rannsóknin var viðamikil rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) 

sem var ætlað að varpa ljósi á tengsl milli skólastiganna þriggja. Eitt 

meginþema rannsóknarinnar var starfshættir en undir þá féllu 

kennsluaðferðir. Hvert skólastig var skoðað sérstaklega en gagnaöflun fór 

fram með vettvangsathugunum, viðtölum og spurningakönnunum. Í 

framhaldsskólum var fyrsta ár skoðað til að bera það saman við síðasta ár 

grunnskóla. Vettvangsathuganirnar fóru fram í alls níu framhaldsskólum í 13 

daga og setið var í 91 40 mínútna kennslustundum. Hópviðtöl voru tekin við 

sex hópa með samtals 32 nemendum og einstaklingsviðtöl voru tekin við sex 

framhaldsskólakennara (bls. 63). Spurningalistar voru sendir á úrtak 

framhaldsskólanema. Úrtakið taldi 5.187 nemendur í 30 framhaldsskólum um 

allt land. Svör bárust frá 3.990 (77%) nemendum. Allir stjórnendur, kennarar 

eða annað fagfólk sem var í 70% starfshlutfalli eða hærra í sömu 30 

framhaldsskólum fengu einnig spurningalista. Það voru samtals 1.583 

starfsmenn og svör bárust frá 706 (45%) (bls. 70).  

Gerður skiptir lýsingu sinni á fyrsta ári í þrjú meginþemu, umgjörð, 

starfshætti og tengsl milli skólastiga. Umgjörð skiptist í innri umgjörð og ytri 

umgjörð. Ytri umgjörð vísar til laga og reglugerða sem framhaldsskólar vinna 

eftir (bls. 25-26). Með innri umgjörð er átt við þá „umgjörð sem skólar setja 

sér með niðurröðun nemenda í námshópa, skipulagi á vinnudegi nemenda 

(stundaskrá), verkaskiptingu starfsmanna og nýtingu og skipulagi á 

skólahúsnæðinu (bls. 209). Starfshættir á fyrsta ári voru flokkaðir á tvenna 

vegu. Annars vegar voru þeir flokkaðir í sex flokka eftir kennsluaðferð. 

Kennsluaðferðirnar voru hlustun, áhorf, bókleg einstaklingverkefni, verkleg 

einstaklingsverkefni, bókleg samvinnuverkefni og verkleg samvinnuverkefni. 

Hins vegar voru þeir flokkaðir í þrjú þrep eftir frumkvæði og virkni nemenda. 

Hvert þrep gat átt við hvern flokk þannig að skiptingin varð lóðrétt og lárétt 

og mögulegir flokkar urðu 18 (6*3). Frumkvæði nemenda var ekki mælanlegt 

nema að einhverju leyti með huglægu mati þess sem fylgist með þar sem 
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engin skörp skil eru á milli þrepanna en samt sem áður gefur flokkunin 

„ákveðna mynd af námi nemenda― (bls. 180).  

Undir fyrsta þrep fellur hlustun og áhorf nemenda á fyrirlestur kennara 

eða aðra sýningu. Einstefnumiðlun þar sem hlutverk nemenda er að fylgjast 

með, glósa og leggja á minnið. Undir fyrsta þrepið fellur einnig 

verkefnavinna þar sem nemendur fylgja skýrum fyrirmælum og aðeins ein 

lausn á verkefninu er möguleg. Annað þrep á það sameiginlegt með fyrsta 

þrepi að nemendur geta verið að horfa á eða fylgjast með. Munurinn er sá að 

þó að kennarinn stýri er ætlast er til að nemendur taki þátt með einhverjum 

hætti, til dæmis með því að svara spurningum eða taka þátt í umræðu. Ekki 

allir nemendur þurfa að vera virkir til þess að kennslustund flokkist inn á 

annað þrep. Á þriðja þrepi vinna nemendur sjálfstætt með viðfangsefni sem 

þeir velja sér sjálfir. Lausn verkefnisins er ekki þekkt. Kennsla á þriðja þrepi 

reynir á ímyndunarafl og frumkvæði nemendanna (bls. 180). 

2.4.3 Fjölbreytni kennsluaðferða 

Ein af ástæðum þess að kennslufræðingar mæla með notkun fjölbreyttra 

kennsluaðferða er að í breiðum nemendahópi er ekki hægt að kenna öllum 

nemendum sama efnið á sama hátt og búast við góðum árangri. Á Íslandi 

hefur nemendahópurinn sem stundar nám í framhaldsskólum orðið 

fjölbreyttari síðustu áratugi (Hafdís Ingvarsdóttir, 2006, bls. 351). Fyrir utan 

að kenna nemendum sem stunda bóknám til stúdentsprófs þurfa 

framhaldsskólakennarar að sníða kennslu sína að tilvonandi smiðum, 

hárgreiðslufræðingum og sjúkraþjálfurum, svo fáein dæmi séu nefnd. Í 

framhaldinu að því mætti spyrja hversu fjölbreyttum kennsluaðferðum er 

beitt? 

Í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur o.fl. (2011) var kennsluaðferðum í 

íslensku skipt í fjóra flokka. Niðurstöður úttektarinnar sýndu að kennslan 

væri í heildina mjög kennarastýrð og ætlast var til að allir nemendur ynnu að 

því sama að hverju sinni. Flokkunin var því gerð út frá mismunandi 

viðfangsefnum eða hlutverkum nemenda. Að öðru leyti rökstuddu 

höfundarnir ekki flokkunina. Allar kennslustundirnar áttu það þó 

sameiginlegt að kennarinn stýrði því sem fram fór og allir nemendur höfðu 

það sama fyrir stafni innan hverrar kennslustundar. Flokkunin var 

eftirfarandi. 
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Flokkur 1. Kennari miðlar efni með hjálp skjávarpa og tússtöflu. Sú mynd 

sem var dregin upp í úttektinni af þessari kennsluaðferð sýnir líflegan og 

áhugsaman kennara sem gjörþekkir námsefnið og hefur undirbúið sig vel. 

Nemendurnir eru aftur á móti frekar líflausir, þreytulegir og taka lítinn þátt. 

Um leið og kennarinn gerir einhverja breytingu á kennslunni lifnar örlítið yfir 

nemendum. 

Flokkur 2. Nemendur kynna verkefni sín með svipuðum hætti. Þessari 

aðferð er lýst sem svipaðri og þeirri fyrstu. Helsti munurinn er að sá/þeir 

nemendur sem flytja verkefni/fyrirlestur eru virkir en kennarinn er óvirkur. 

Aðrir nemendur eru jafnvel óvirkari heldur en þegar kennari flytur fyrirlestur. 

Fyrirlestur nemendanna er viðvaningslegri en kennaranna. 

Flokkur 3. Hópaverkefni nemenda. Í þessari kennsluaðferð voru 

nemendurnir virkari en í öðrum. Kennari nýtti tímann til að sinna öðrum 

verkefnum ásamt því að aðstoða nemendur. Helsti vankanturinn var sá að 

samvinna nemenda var oft takmörkuð þrátt fyrir að um væri að ræða 

hópaverkefni. 

Flokkur 4. Einstaklingsverkefni nemenda. Eins og þegar nemendur vinna í 

hópum geta verkefnin verið af ýmsum toga. Flestir eða allir nemendurnir eru 

yfirleitt virkir í þessari kennsluaðferð. 

Niðurstaðan var sú að i tæplega fjórðungi kennslustunda var eingöngu 

notast við fyrirlestra, í rúmlega fjórðungi kennslustunda var fyrirlestri fylgt 

eftir með einstaklingsverkefni. Þar á eftir kom einungis hópavinna, sem 

stunduð var í 17% kennslustunda og einungis einstaklingsvinna í 15% 

kennslustunda. Hópavinna á eftir fyrirlestri fór fram í 13% kennslustunda. 

Greinilegt er að fyrirlestrar voru áberandi kennsluaðferð. 

Þessi mynd sem dregin er upp af kennslunni er í fullu samræmi við 

niðurstöður Árnýjar Helgu Reynisdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

(2013). Þau tóku viðtöl við tólf kennara sem hver hafði að minnsta kosti 25 

ára starfsreynslu af kennslu við framhaldsskóla. Þau komust að því að 

áberandi breyting á nemendum þessi 25 ár var hversu minna móttækilegir 

þeir voru fyrir einstefnumiðlun. Bein tilvitnun í einn kennara hljómar á 

þennan veg: „Nemendur í dag eru bara ekki eins móttækilegir fyrir því að 

vera í hópnum að taka við skilaboðunum― (bls. 7).  

Þetta samrýmist rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012). Af þeim 

kennslustundum sem fylgst var með var hlustun, áhorf og umræður mest 

áberandi en 43% af kennslu sem fylgst var með var í þeim flokkum. Innan 
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þeirra flokka var kennsla á 1. þrepi algengust en nemendur tóku lítinn eða 

engan þátt í 76% af kennslustundum innan flokksins. Þegar kennarinn spurði 

einstaka nemendur eða hópinn í heild sinni spurninga gerði hann ekki 

endilega ráð fyrir svari. Af öllum kennslustundum sem fylgst var með voru 

33% þeirra hlustun, áhorf og umræður á 1. þrepi. Kennsla á 2. þrepi taldist til 

4% af heildartímanum en undir það flokkuðust kennslustundir þar sem 

nemendur áttu að svara spurningum kennara, til dæmis í verkefnayfirferð, eða 

taka þátt í umræðum. Um 6% af heildartíma nemenda fór í kennslu á 3. þrepi 

í þessum flokkum. Til þessa taldist þegar nemendur fluttu fyrirlestur sem þeir 

höfðu sjálfir samið. Aðrir nemendur voru á sama tíma á 1. þrepi sem óvirkir 

áhorfendur.  

Einstaklingsverkefni voru annar mjög áberandi flokkur samkvæmt Gerði 

G. Óskarsdóttur (2012). Hann tók samtals af 34% af kennslustundum sem 

fylgst var með. Af þeim tíma var 76% á 1. þrepi 11% öðru þrepi og 13% á 

þriðja þrepi. Þó að nemendur hafi sjálfir verið að vinna að verkefnum 

flokkast kennslan á 1. þrep ef leitað er að einni þekktri lausn. Það geta verið 

eyðufyllingar, einfaldar spurningar og lausn reikningsdæma. Íþróttaæfingar 

eftir leiðbeiningum kennara og upplestur á erlendu tungumáli flokkast einnig 

undir þetta þrep. Annað þrep í einstaklingsverkefnum var alls ekki áberandi 

flokkur. Aðeins um 4% af heildartíma nemenda fór í það. Hið sama er hægt 

að segja um kennslu á þriðja þrepi því 4% af tíma nemenda fór í kennslu þar 

sem þeir þurftu að nota eigið hugmyndaflug og frumkvæði við verkefnavinnu 

sem hafði enga sérstaka lausn. Ekki er gefið dæmi um verkefnavinnu á þriðja 

þrepi úr sögukennslu. Hópaverkefni tóku 10% af heildartíma nemenda og af 

þeim tíma var 7% á 1. þrepi og 3% á 2. þrepi. 10 mínútur (0,3%) fóru í 

samvinnuverkefni á 3. þrepi og þær fóru allar í verkleg verkefni en ekki 

bókleg. Dæmi var tekið úr sögutíma um hópvinnuverkefni á 1. þrepi. 

Nemendum var skipt í tvo hópa og hver hópur fékk helming af spurningalista 

til að svara sem einstaklingar. Eftir það unnu þeir saman tveir og tveir við að 

spyrja hvorn annan. Það gekk misvel eftir hópum, sumir fóru rétt að á meðan 

aðrir töluðu ekki saman heldur skrifuðu niður svör hvors annars í hljóði. 

Aðrir hunsuðu aðferðina algjörlega og fundu svörin við báðum helmingum 

listans í námsbókinni (bls. 214-20). Þetta er í samræmi við endurskoðun 

Marzano og Kendall (2007) og hugmyndum þeirra um sjálfs-kerfi nemenda 

sem ákveður hvort viðfangsefni sé þess virði að taka sér það fyrir hendur og 
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hefur þar af leiðandi mikil áhrif á hversu mikla hvatningu nemendur finna til 

að leysa viðfangsefnið eftir bestu getu. 

Upphaf og lok hverrar kennslustundar tók 13% af heildartíma nemenda. 

Til upphafs er talinn sá tími frá því að kennslustundin á að hefjast samkvæmt 

stundaskrá og þar til fyrsta viðfangsefni hefst. Til loka telst sá tími sem fer í 

að setja fyrir heimaverkefni og ganga frá í kennslustofunni. Yfirleitt tók 

upphaf kennslustunarinnar um 10 mínútur. Stundum kom kennarinn nokkrum 

mínútum of seint, oft voru nemendur lengi að tínast inn og nokkrar mínútur 

fóru í að taka manntal og kynna viðfangsefni kennslustundarinnar. Það 

gerðist aldrei að kennari kynnti markmið kennslustundarinnar eða drægi 

saman efni hennar í lokin (bls. 220-221). 

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir o.fl. (2011, bls. 32-37) spurðu nemendur út í 

áhuga þeirra á kennarafyrirlestrum og fengu mismunandi svör. Þau virðast þó 

frekar hallast til neikvæðni þar sem aðeins eru tekin dæmi þar sem 

nemendum þykja fyrirlestrar vera slæmir. Þeir töldu þá leiðinlega, að það 

væri erfitt að fylgjast með og erfitt að hafa áhuga. Þeir voru þó örlítið 

jákvæðari gagnvart því að kennari skrifaði sjálfur upp á töflu og byggi 

kennsluna ekki jafn mikið á glærunum. Þá væri farið örlítið hægara yfir efnið 

og auðveldara að vera með á nótunum. Þeir kennarar sem voru til viðtals voru 

meðvitaðir um erfiðleika þess að halda áhuga nemenda í fyrirlestrum og 

brugðust við því með viðleitni til þess að takmarka magn fyrirlestra. 

Þó voru hindranir í vegi þess og kennarar nefndu helst tímaskort. Það 

þyrfti að komast yfir mikið námsefni og þar sem nemendur í hópavinnu ynnu 

yfirleitt verkefni þyrfti kennarinn að fara yfir þau sem tekur langan tíma. Þess 

vegna fannst þeim auðveldara að bregða út frá fyrirlestrarforminu í valfögum 

en erfiðara í fjölmennum grunnáföngum. Þeir séu með of stífa námskrá, of 

mikið námsefni og stóra hópa til að það gengi jafn vel og í valfögunum. 

Önnur hindrun sem kennarar nefndu var kennsluáætlanir. Í þeim væri búið að 

ákveða kennslufyrirkomulag fyrirfram og ekki væri hægt að breyta til. 

Áhugavert viðhorf kennara kom fram í þessum lið. Þeim fannst hefðbundin 

fyrirlestur vera „kennsla― en ekki þegar nemendur unnu sjálfir að verkefnum, 

jafnvel þegar kennarinn gekk um stofuna og aðstoðaði nemendur (Svanhildur 

o.fl., 2011, bls. 32-38). Hér er áhugavert að benda á að meðalaldur þeirra 

kennara sem tóku þátt í úttektinni var 50 ára og meðal starfsaldur þeirra var 

tæp fimmtán ár (bls. 4).  
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Kennarar kvörtuðu einnig yfir áhugaleysi nemenda á fjölbreyttari 

kennsluaðferðum. Nemendurnir höfðu lítið um það að segja hvernig þeir 

sjálfir vildu hafa kennsluna og það reyndist þrautin þyngri að virkja þá í 

nýstárlegri kennsluaðferðum eins og leyfa þeim sjálfum að undirbúa fyrir-

lestra upp úr námsefninu. Það er áhugavert í ljósi neikvæðra viðhorfa 

nemenda til hefðbundinna fyrirlestra (bls. 38).  Nemendur virðast því hafa 

upplifað það að óvirkni í fyrirlestrum væri leiðinleg en tilhugsunin um aukna 

ábyrgð á eigin námi í samblandi við aukna virkni hafi verið óþægileg. 

Í niðurstöðum sínum álykta höfundar úttektarinnar eftirfarandi um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir: 
Ekki er hægt að segja að fjölbreyttar kennsluaðferðir einkenni 

íslenskukennslu á framhaldsskólastigi. Algengast er að kennari sé í 

aðalhlutverki, að hann standi nálægt kennaraborðinu og noti töflu eða 

glærur til að dýpka skilning nemenda á viðfangsefni. Oft einkennir 

þessi aðferð fyrri hluta kennslustundarinnar og nemendur vinna síðan 

að ýmiss konar verkefnum í seinni hluta tímans, undir stjórn 

kennarans. 

Undantekningar voru þó á þessari lýsingu, sérstaklega þar sem markvisst var 

unnið að því að auka fjölbreytni (bls. 38).  

2.4.4 Viðhorf til fjölbreyttra kennsluaðferða 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) kannaði viðhorf kennara til mismunandi 

markmiða kennslunnar og hversu vel þeim finnst ganga hjá sér að ná þeim. 

Mjög lítil dreifing var á svörum þeirra. Markmiðin voru (1) Að kenna 

nemendum að afla sér þekkingar. (2) Stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum 

nemenda. (3) Þroska frumkvæði og skapandi hugsun. (4) Þjálfa gagnrýna 

hugsun. Þeim var svarað á sama hátt. Yfirgnæfandi meirihluti, eða 95% 

framhaldsskólakennara fannst þessi markmið mikilvæg en aðeins 5% þeirra 

fannst þau lítilvæg. Aðeins eitt af þeim markmiðum sem spurt var um (5) 

Þjálfa samvinnu- og samskiptahæfni nemenda hafði annað svarhlutfall en 

94% töldu það mikilvægt og 6% fannst það lítilvægt. Þegar framhalds-

skólakennarar voru spurðir hversu vel þeim tekst að ná þessum sömu 

markmiðum kom í ljós að flestir þeirra töldu sig standa sig vel, eða á bilinu 

92% til 86% eftir markmiðum. 7% til 11% taldi sig hvorki takast það vel né 

illa og 1% til 4% taldi sig takast það illa. Miðað við þrepakerfið sem Gerður 

notast við til að flokka kennsluhætti eftir því hvort þeir reyni á frumkvæði og 

skapandi hugsun er ósamræmi milli svara kennara og vettvangsathuguna en 
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aðeins 10% af kennslutímanum sem fylgst var með fór í kennslu á 3. þrepi 

(bls. 222-223).  

Fjögur atriði varðandi starfshætti í framhaldsskólum vöktu athygli Gerðar. 

Í fyrsta lagi var lítill munur milli þeirra níu framhaldsskóla sem skoðaðir 

voru. Í öðru lagi var mikill meirihluti kennslunnar á 1. þrepi. Aðeins 10% af 

heildartímanum fór í kennslu á 3. þrepi þrátt fyrir að mikill meirihluti 

kennara taldi sig takast vel að efla frumkvæði nemenda. Í þriðja lagi var 

upplýsingatækni í litlu hlutverki. Í fjórða lagi var námið kennaramiðað og 

„námsefni, próf og stundaskrá mynduðu ramma um námið― (bls. 243). 

Það virðist sem nokkuð ósamræmi sé milli niðurstaða rannsakanda og 

þeirra sem starfa innan framhaldsskólanna. Þó að niðurstöðurnar sýni 

vissulega að kennsluaðferðir geti verið fjölbreyttar að því leyti að nemendur 

eru ekki alltaf við sömu iðju einkennist hlutverk þeirra of mikið af óvirkni og 

endurvinnslu þekkingar svo að námið sjálft verður einhæft. 

2.4.5 Kennsluaðferðir og virkni nemenda 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) flokkaði viðfangsefni nemenda í þrjá flokka 

eftir því hversu virkir nemendur voru og svo virðist vera að kennsluaðferðir 

ráði þar nokkru um. Þetta gerðu þeir út frá viðtölum þar sem viðmælendur 

voru beðnir um að lýsa dæmigerðri kennslustund og vettvangsathugunum 

sem voru í samræmi við lýsingarnar. Þannig gátu þeir lýst þremur 

dæmigerðum kennslustundum þar sem nemendur flestir virkir, margir óvirkir 

og flestir óvirkir. Það sem einkenndi helst þær kennslustundir þegar 

nemendur voru virkir er að nemendahópurinn var hvíldur, orkumikill og með 

námsgögn með sér, kennslan vel skipulögð af kennara og viðfangsefni 

nemenda áhugavert. Nemendur stýra vinnuni en ekki einungis kennarinn sem 

gerir andrúmsloftið skemmtilegt og notalegt. Þegar nemendur voru óvirkari 

einkenndist kennslustundin af þreytulegum hópi nemenda, seinum og 

óskipulögðum kennara, agaskorti, algjörlega kennaramiðaðri kennslu og 

skorti á umræðu. Þegar hlutverk nemenda var aðallega að fylgjast með 

fyrirlestri kennara voru þeir mun óvirkari, jafnvel þó að kennari reyndi að 

hefja umræður. Nemendur voru þá feimnari við að tjá sig heldur en þegar þeir 

unnu sjálfstætt, t.a.m. í hópavinnu (bls. 39-40). Af þessu má sjá að kennari 

getur haft áhrif á ýmsa þætti sem snúa að virkni nemenda. Hann þarf að vera 

vel skipulagður, forðast einhæfar kennsluaðferðir sem einkennast af algjöru 
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miðjuhlutverki kennara og skapa andrúmsloft aga og vinnusemi. Hér er hægt 

að minnast á tillögu Allitt (2010), en hann ráðleggur kennurum að lýsa yfir 

„special time― við nemendur. Þar á hann við að kennslustundin sé ekki hluti 

af venjulegu lífi nemendanna. Hún sé sérstök og innan hennar einbeiti þeir 

sér, í samvinnu við kennarann, að strembnum verkefnum sem hafa þó verðug 

laun.  

2.4.6 Áhrif tækninýjunga á kennsluaðferðir 

Breytingar á kennsluháttum í framhaldsskólum voru í mörgum tilfellum 

afgerandi í kjölfar aukinna tölvunotkunar nemenda samkvæmt Árnýju Helgu 

Reynisdóttur og Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2013, bls. 6-7). Hér þarf að 

taka fram að þegar þau tala um kennsluhætti eiga þau við ýmsa siði kennara 

en ekki inntak kennsluaðferðanna. Gerður G. Óskarsdóttur (2012) tók 

nýtingu upplýsinga- og samskiptatækni til umfjöllunnar. Notkun vél- og 

hugbúnaðar var athugaður í vettvangsathugunum og spurt um upplýsinga- og 

samskiptakerfi í viðtölum. Það eru ekki einungis nemendur sem hafa aukið 

tölvunotkun. 

Kennarar notuðu samskiptakerfi til að koma verkefnum, svörum, glærum 

og öðrum námsgögnum til nemenda. Dæmi voru um að kennarar settu svör 

við verkefnum inn á samskiptakerfi skólans frekar en að fara yfir þau í 

kennslustund til að spara tíma. Kennarar nýttu sér einnig tölvur og skjávarpa 

við fyrirlestra og komu með námsefni á minnislykli (bls. 222-223).  

Flestir viðmælendur Árnýjar og Ingólfs (2013, bls. 8) notuðu tölvur, og 

sérstaklega netið, í kennslu. Þeir tóku dæmi um öflun gagna sem og 

myndræna framsetningu efnis. Í fyrirlestrum var ekki lengur nauðsynlegt að 

skrifa áherslupunkta á töflu heldur var hægt að setja þá á handhæga 

glærusýningu.  

Þrátt fyrir að kennarar hafi virst þannig duglegir við að nýta sér 

upplýsingatækni kvörtuðu þeir yfir því að nemendur nýttu sér hana ekki sem 

skyldi. Margir þeirra fóru aldrei inn á samskiptanetið og einn bókhalds-

kennari sagði að þó að nemendur væru tölvuvæddir kynnu þeir ekki að vinna 

á tölvur heldur aðeins að vafra á netinu eða spila leiki (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 222-223). Árný og Ingólfur (2013, bls. 8) benda 

einnig á ýmisleg vandamál sem fylgja tölvunotkun í kennslustundum. 
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Nemendur ættu það oftar til að vera annars hugar þar sem tölvurnar væru 

ekki einungis uppspretta upplýsinga heldur einnig áreitis. 

Tölvur innan skólakerfisins gagnast aðeins sem skyldi ef notendur þeirra 

kunna að nýta sér þær sem vinnutæki. Einn viðmælandi Gerðar (2012) benti á 

að nemendur kæmu ekki nægilega undirbúnir til að vinna á tölvur úr 

grunnskóla. Þegar nemendur voru með sínar eigin tölvur var algengt að þeir 

notuðu þær til afþreyingar en ekki til að sinna verkefnum kennslu-

stundarinnar. Gerður tekur dæmi um kennslustund sem fylgst var með þar 

sem um þriðjungur nemenda var með annað en rétt viðfangsefni á skjánum. 

Kennarar gerðu lítið til að koma í veg fyrir þetta en minntust á umræðu um 

tölvunotkun og vandamál sem tengdust henni sem hafði farið fram innan 

skólanna. (bls. 222-223). Það virðist þó ekki vera að tölvunotkun hafi haft 

afgerandi áhrif á kennsluaðferðir. Árný og Ingólfur (2013) segja: 

„Viðmælendur okkar viku sjaldan að breytingum á sjálfu inntaki námsins og 

námsmati í kjölfar breyttra kennsluhátta og með tilkomu upplýsinga-

tækninnar.― (bls. 14). Áhrif aukinnar tölvunotkunar virðist frekar vera að 

finna í vandamálum varðandi athygli nemenda og hins vegar í auknum 

þægindum í kennsluháttum og samskiptum. 

2.4.7 Námsmat og kennsluaðferðir 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) var námsmat athugað á þann veg 

að átta áhersluatriði úr aðalnámskrá voru dregin fram og borin saman við 

skólastarfið. Það kom í ljós að á meðan námsmat hafi yfirleitt verið í 

samræmi við markmið og kennsluaðferðir eins og þeim er lýst í áfanga-

lýsingum sé þáttur tjáningar afar lítill í námsmatinu þrátt fyrir umfjöllun um 

hana í aðalnámskrá. Af þeim átta skólum sem Gerður (2012) skoðaði lögðu 

aðeins tveir mat á skapandi hugsun og þekking var mun frekar mæld heldur 

en færni eða skilningur. Gert var ráð fyrir að athugasemdir við ritgerðir séu 

hvetjandi, leiðbeinandi og upplýsandi fyrir nemendur, eins og aðalnámskrá 

kveður á um, en ekkert hafi komið fram í úttektinni sem gaf það til kynna að 

námsmatið hafi að öðru leyti búið yfir þeim eiginleikum. Það sama er hægt 

að segja um það að námsmatið eigi að freka að leggja áherslu á það sem 

nemandinn getur, frekar en það sem hann getur ekki. Gert er ráð fyrir að í 

umsögnum um ritgerðir komi það fram, en annars gáfu gögn eða vettvangs-

athuganir það ekki til kynna. Ekkert í gögnum sem safnað var í úttektinni 
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benti til þess að samstarfshæfileikar, þátttaka og virkni í hópum, frumkvæði 

sjálfstæði, vinnubrögð og lausn rannsóknarverkefna væru metin. Lokapróf 

voru athuguð sérstaklega. Þau voru almennt fjölbreytt en reyndu þó aðallega 

á þekkingu, en ekki færni eða skilning. Nemendur voru almennt ánægðir með 

fyrirkomulag námsmats (bls. 48). 

2.5 Samantekt 

Fræðilega kaflanum var ætlað það hlutverk að setja traustar undirstöður undir 

rannsóknina sjálfa. Viðfangsefnið kennsluaðferðir í sögukennslu á 

framhaldsskólastigi var skoðað frá mörgum sjónarhornum. Eins og kom fram 

kveður aðalnámskrá á um að kennsluaðferðir eigi að vera fjölbreyttar og 

miða við nemendahópinn en það er svo einstaka skólum eða kennurum í 

sjálfsvald sett hvernig það er útfært nánar. Erlendir menntunarfræðingar hafa 

verið gjarnir á að flokka kennsluaðferðir eftir markmiðum. Frægust er 

flokkunin kennd við Benjamin Bloom (Bloom, Engelhart, Furst, Hill og 

Kratwohl, 1956) og var nýlega endurskoðuð af Marzano og Kendall (2007). 

Stuðst var við þessa endurskoðun til að færa rök fyrir því að hið svokallaða 

sjálfs-kerfi nemenda skipti máli varðandi það hversu ákaft þeir vinna í námi 

sínu. 

Saga hefur að mati Wolfgang Edelstein (2008) þurft að réttlæta tilvist sína 

í skólakerfi nútímans umfram aðrar grunngreinar. Í ljósi þess var tilgangur 

sögukennslu og markmið hennar athugaður. Sögukennsla hefur á 20. öld 

gengið í gegn um breytingar. Upphaflega var markmið hennar í senn 

uppeldislegt og pólitískt. Nýjir straumar og stefnur í sagnfræði annars vegar 

og menntunarfræði hins vegar storkuðu gömlum hugmyndum og sú barátta 

náði hámarki í sögukennsluskammdeginu svokallaða veturinn 1983-1984. 

Núna eru tvær hugmyndir um markmið sögukennslu áberandi. Samkvæmt 

skandinavísku og/eða þýsku hefðinni á markmið sögukennslu að vera að 

útskýra lykilhugtök sem eiga við í nútímanum. Nemendur eiga að geta 

staðsett sjálfa sig í framvindu sögunnar, það er kallað söguvitund. Samkvæmt 

engilsaxnesku hefðinni er minni áhersla á uppeldishlutverk sögukennslu og 

vægi sagnfræðilegra vinnubragða aukið. Helsta markmiðið er að útskýra 

nútímann með vísun til fortíðar. 

Til að varpa ljósi á kennsluaðferðir sem notaðar eru í framhaldsskólum 

var aðallega stuðst við tvær rannsóknir. Annars vegar rannsókn Gerðar G. 
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Óskarsdóttur (2012) á skilum milli skólastiga og hins vegar útttekt sem 

Svanhilldur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét Guuðmundsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2011) unnu á íslenskukennslu fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Samkvæmt þeim voru kennsluaðferðir almennt 

fjölbreyttar að því leytinu til að athafnir nemenda voru ekki alltaf þær sömu. 

Þó að vægi fyrirlestra hafi verið töluvert eyddu nemendur einnig tíma í ýmis 

konar verkefni, bæði sem meðlimir í hópi og sem einstaklingar. Hins vegar 

kom í ljós að flestar þær kennsluaðferðir sem notast var við reyndu aðallega á 

hæfni nemenda til að leysa verkefni þar sem aðeins var ein rétt lausn við. 

Þess háttar verkefni teljast ekki vera hentug til að efla sköpunarhæfni og 

sjálfstæði nemenda.  

Þetta er bakgrunnurinn sem rannsóknarspurningarnar vöknuðu upp úr. 

Þær voru „hver er reynsla kennara af og viðhorf til mismunandi 

kennsluaðferða í sögu í framhaldsskólum?― og „samræmist sú reynsla og það 

viðhorf niðurstöðum rannsókna um að fjölbreytni einkenni ekki 

kennsluaðferðir?―   
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3. Rannsóknin 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Eftir að rannsóknarspurningar höfðu verið settar fram þurfti að velja 

rannsóknaraðferð sem væri til þess fallinn að svara þeim. Fyrsta skrefið var 

að ákveða hvort leiðin ætti að liggja inn á brautir megindlegra eða eigindlegra 

rannsóknaraðferða.  

Markmið eigindlegra rannsókna eru ekki þau sömu og markmið 

megindlegra rannsókna. Í þessari rannsókn er markmiðið að komast að því 

hver er reynsla nemenda og kennara innan framhaldsskólana af kennslu-

aðferðum í sögu með áherslu á hversu fjölbreyttar kennsluaðferðirnar eru. 

Þessi rannsókn á að uppfylla þörf fyrir djúpan skilning á viðfangsefninu um 

leið og niðurstöður þeirra megindlegra rannsókna sem eru tiltækar eru teknar 

til athugunar. Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttir (2013, bls. 232-233) eru 

eigindlegar rannsóknaraðferðir hentugar til þess háttar rannsókna. 

Skólastarf er í eðli sínu flókið fyrirbæri sem stýrist að miklu leyti af 

mannlegri reynslu og viðhorfum. Þar að auki er það ekki jafn formfast á 

Íslandi eins og sums staðar (t.d. Bretlandi) og því hefur hver einstaklingur 

innan þess töluvert meiri áhrif en annars. Þekking á þessu sviði verður ekki 

alltaf sett fram í tölulegu formi heldur er háð túlkun rannsakenda sem er 

byggð á hans eigin menningu, reynslu, þekkingu, færni og siðum (Helga 

Jónsdóttir, 2012, bls. 138). Eigindlegar rannsóknir henta vel í þess háttar 

umhverfi (Schutt, 2012, bls. 283). Það er því hægt að fullyrða að eigindleg 

rannsókn henti bæði markmiðum og umhverfi rannsóknarinnar. 

Þó að viðfangsefni rannsóknarinnar hafi verið afmarkað í upphafi var 

höfundur hennar ekki viss um hvert gögnin myndu leiða hann. Þær greiningar 

sem verða gerðar byggjast á aðferðum grundaðrar kenningar (e. grounded 

theory). Í grundaðri kenningu hefur rannsakandi ekki störf með fyrifram 

ákveðna kenningu að leiðarljósi heldur hefur valið sér viðfangsefni eða 

rannsóknarsvið, safnar gögnum og greinir þau eftir faglegum aðferðum, og 

smíðar kenninguna út frá gögnunum. Markmiðið með þessari aðferð er að 
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kenningin eigi sér sterkari stoð í raunveruleikanum heldur en kenning sem er 

byggð á persónulegri reynslu eða vangaveltum höfundar. Ef vel er að þessu 

staðið verður greining gagnanna sambland af vísindum og list. 

Rannsakandinn þarf að geta verið strangur og byggt greininguna á gögnum 

um leið og hann finnur viðeigandi nöfn á þemu, spyr örvandi spurninga og 

gerir samanburð út frá miklu magni hrárra gagna (Strauss og Corbin, 1998, 

bls. 12-13) Þessi aðferð er almennt notuð í viðtalsrannsóknum (Seidman, 

1998, bls. 100) 

3.2 Úrtaksaðferð og gagnasöfnunaraðferð 

Nokkrar gerðir af gögnum koma til greina í eigindlegum rannsóknum. 

Creswell (2012, bls. 2012) setur fram fjóra flokka: vettvangsathuganir, viðtöl 

og spurningalista, skjöl og hljóð- og myndgögn. Það er áhugavert að hér séu 

viðtöl í sama flokk og spurningalistar þrátt fyrir að möguleiki rannsakandans 

til að fylgja eftir áhugaverðum slóðum sé ekki til staðar í spurningalistum 

þrátt fyrir að vera eitt af grundvallaraðferðum viðtalsaðferðarinnar (Yow, 

2005, bls. 102). Hér var valin sú leið að safna gögnum eingöngu í gegn um 

viðtöl sem er algeng gagnasöfnunaraðferð (Schutt, 2012, bls. 303).  

Handahófskennt úrtak er ekki til siðs þegar viðtöl eru tekin heldur er 

notast við tilgangsúrtak. Val rannsakanda á viðmælendum er þá gert með 

markmið rannsóknarinnar í huga og byggist á „huglægri ákvarðanatöku og 

endurspeglar grunnþekkingu hans eða þær hugmyndir sem hann gerir sér um 

þýðið og það fyrirbæri sem hann vill rannsaka― (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 129). Hér voru valdir þeir viðmælendur sem taldir 

voru búa yfir mestri þekkingu og innsýn í viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Upphaflega var gert ráð fyrir að fjórir viðmælendur væru hentug stærð á 

úrtaki. Í rannsókn sem þessari ræðst stærð úrtaksins á mettunarpunkti (e. 

saturation point) en þegar honum hefur verið náð koma engar eða litlar nýjar 

upplýsingar fram í viðtölum (Schutt, 2012, bls. 305). 

3.3 Lýsing á úrtaki 

Í þessari rannsókn voru þátttakendur valdir með bakgrunn þeirra sem 

sögukennarar á framhaldsskólastigi í huga. Vegna þess að einstaklingar sem 
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uppfylla þessi skilyrði eru svo fáir er ekki hægt að lýsa úrtakinu með 

algjörlega fullnægjandi hætti án þess að hætta á að hægt sé að rekja einstaka 

svör til raunverulegra persóna. Úrtakið var lítið, fjórir einstaklingar, og farin 

var sú leið að lýsa því í heild sinni í stað þess að lýsa hverjum þátttakanda. 

Allir þátttakendur voru sögukennarar með háskólapróf í sagnfræði og 

uppeldis- og kennslufræði. Allir kenndu við skóla á landsbyggðinni. Þrír 

þeirra voru karlar og einn þeirra var kona. Dulnefni sem voru valin handa 

þeim voru Sunna, Heimir, Arnar og Arnór. Elsti viðmælandinn var á 

sjötugsaldri og yngsti viðmælandinn var á fimmtugsaldri. Starfsaldur þeirra 

var frá hálfum öðrum áratug upp í rúmlega þrjátíu ár. Þátttakendur voru hvort 

tveggja úr skólum sem höfðu bekkjarkerfi og skólum sem höfðu einingakerfi.  

3.4 Siðferðileg atriði 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er ekki viðkvæmt að neinu leyti en samt 

sem áður þarf að minnast á nokkur siðferðileg atriði. Annars vegar lúta þau 

að tillitsemi gagnvart þátttakendum og hins vegar lúta þau að heiðarlegum 

akademískum störfum. 

Mikilvægast er að gæta þess að ákveðnar skoðanir eða niðurstöður séu 

ekki rekjanlegar til þátttakenda. Einnig þarf að vera augljóst að þátttakendur 

séu ekki á neinn hátt þvingaðir til að taka þátt (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 134). Hefðbundnum aðferðum var beitt til þess. 

Hver viðmælandi fékk dulnefni sem aðeins höfundur rannsóknarinnar hafði 

aðgang að og eftir vinnslu hennar var öllum gögnum varanlega eytt. 

Þátttakendur voru vissulega misáhugasamir um að taka þátt en rannsakandi 

hafði ekki vald til neinnar þvingunar. Í einu tilfelli þurfti að beita ítrekun til 

að koma á fundi við viðmælanda. Einn mögulegur viðmælandi sem haft var 

samband við kaus að taka ekki þátt. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 149) bendir á 

að þar sem viðtöl byggjast á mannlegum samskiptum er ekki hægt að tryggja 

réttmæti með tæknilegum leiðum heldur sé mikilvægt að „rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim aðferðarfræðilegu og 

fræðilegu forsendum sem hann lagði upp með í rannsókninni― og þessi orð 

hennar voru höfð í huga við vinnslu rannsóknarinnar.  

Það má segja að í eigindlegum rannsóknum sé rannsakandinn sjálfur 

mælitækið. Hann þarf að hafa í huga að hans eigin bakgrunnur, viðhorf, 

reynsla og menning, hefur áhrif á rannsóknina. Viðfangsefni rannsókna er 
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ekki valið úr lausu lofti og gera þarf ráð fyrir fyrirfram gefnum skoðunum 

rannsakanda.  

Hér lýsir rannsakandi yfir því að hann hafi nálgast verkefnið með 

fyrirfram gefnar skoðanir. Hann hafði takmarkaða trú á staðreyndalærdómi 

hvort sem um var að ræða fyrirlestra eða verkefnavinnu. Rannsóknir bentu 

hins vegar til þess að þess háttar kennsluaðferðir væru afar áberandi. Þess 

vegna reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að vera vakandi fyrir þáttum 

sem voru rök gegn þessari fyrirfram gefnu skoðun hans en ekki er tekið fyrir 

að efnistök rannsóknarinnar einkennist af þessu viðhorfi. 

3.5 Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð 

Viðtöl eru mismunandi í framkvæmd eftir því hvert markmið þeirra er. Þau 

hafa jafnvel hlutverk innan megindlegra rannsókna en þá eru þau formföst, 

fylgja nákvæmlega viðtalsáætlun og viðmælendur velja milli fyrirfram 

ákveðinna svarkosta (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 138). Í eigindlegum 

rannsóknum fara þau fram með öðrum hætti þar sem markmiðið og eðli 

þekkingarinnar er öðruvísi. Kostir viðtala eru margvíslegir. 

Viðtöl eru hentug gagnasöfnunaraðferð þegar viðfangsefnið er á einhvern 

hátt persónuleg reynsla einstaklinga, til dæmis af námi og starfi. (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Einn helsti kostur þeirra er möguleiki 

rannsakandans til að „yfirheyra vitnið― en önnur gögn eru ekki gagnvirk á 

sama hátt og viðtal. Ef reynsla viðmælanda passar ekki inn í önnur mælitæki 

eins og spurningalista fá þeir tækifæri til að koma henni á framfæri á sínum 

eigin forsendum (Schutt, 2012, bls. 304). Yow (2005, bls. 9, 12) segir að 

þetta sé sérstaklega mikilvægt þegar leitað er eftir undirliggjandi ástæðum 

fyrir ákvörðunum eða upplýsingar um óskrifaðar reglur. Önnur gögn geta 

fjallað greinilega um það sem átti sér stað án þess að minnst sé á orsakir. Til 

að það takist þarf hæfni í notkun kanna (e. probes) í viðtalinu sjálfu. 

Viðtöl í eigindlegum rannsóknum byggja að mestu leyti á opnum eða 

hálfopnum spurningum. Lokaðar spurningar eru helst notaðar í upphafi til að 

liðka fyrir samskiptum og gerir viðmælandanum hægara með að venjast 

hlutverki sínu (Yow, 2005, bls. 96) eða spyrja um staðreyndir eins og 

menntun eða fjölskyldustöðu viðmælanda (Yow, 2005, bls. 76). Þrátt fyrir að 

helstu kostum viðtala sé náð með opnum eða hálfopnum spurningum má 

viðtalið ekki verða algjörlega formlaust. Það þjónar ákveðnum tilgangi og 
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ætti að vera nákvæmt, ítarlegt og í samræmi við fræðilegar forsendur (Schutt, 

2012, bls. 304). Þess vegna byggðust öll viðtölin í þessari rannsókn á sama 

viðtalsrammanum sem búinn var til fyrirfram.  

Eftir að viðtölin höfðu verið greind og viðtalsramminn skoðaður á nýjan 

leik kom í ljós að höfundur hafði ekki séð fyrir þá stefnu sem viðtölin áttu 

eftir að taka. Búist hafði verið við því að umræðan hefði einkennst af 

vangaveltum um kosti og galla hinna mismunandi kennsluaðferða. Raunin 

varð sú að viðmælendur ræddu meira hvernig skólaumhverfið og þeirra 

persónulegu viðhorf verkuðu hvort á annað þannig að ákveðin kennsluaðferð 

varð niðurstaðan. Meira var rætt um hvað lægi að baki vali á kennsluaðferð 

frekar en um einkenni kennsluaðferðarinnar sjálfrar. Samt sem áður þjónaði 

viðtalsramminn sínum tilgangi. Þó að viðmælendum hefði verið gefinn laus 

taumurinn var umræðan að lokum alltaf dregin til baka að viðtalsrammanum.  
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4. Niðurstöður 

4.1 Þemu og innbyrðis tengsl þeirra  

Eins og hefðbundið er með viðtalsrannsókn voru þemun ákveðin eftir að 

gagnasöfnun var lokið. Það er ekki hægt að setja fram neitt greiningarkerfi 

sem dugar fyrir alla texta. Það er sambland af viðfangsefninu og dómgreind 

rannsakandans sem ræður því hvaða þemu verða fyrir valinu. Stundum hafa 

fræðimenn farið að efast stórlega um dómgreind sína og sá efi hefur verið 

kallaður „kvíði sem þú lærir að lifa með― (Seidman, 1998, bls. 100-101). Það 

kom fljótlega í ljós að viðmælendur sögðu frá atriðum sem höfundur hafði 

ekki séð fyrir þegar fræðilegur grunnur rannsóknarinnar var búinn til. Til að 

geta sagt frá öllum þeim niðurstöðum sem geta varpað einhverju ljósi á 

viðfangsefni rannsóknarinnar voru þemun ekki nákvæmlega eftir 

rannsóknarspurningunni. Þau tengjast henni þó öll á einhvern hátt.  

Sex þemu voru valin. Eins og fjallað var um í öðrum hluta 

rannsóknarinnar skiptir tilgangur sögukennslu og markmið sem valin eru 

innan þess tilgangs miklu máli varðandi kennsluaðferðir. Því verður fjallað 

um það í fyrsta þemanu. Staða sögunnar innan framhaldsskólanna og 

möguleg efling hennar var líka tekin til athugunar enda endurspeglar staða 

sögunnar að vissu leyti viðhorf samfélagsins til hennar sem aftur hefur áhrif á 

námskrárgerð. Það þarf ekki að líta lengra en til sögukennsluskammdegisins 

til að sjá dæmi um það. Kennsluaðferðir voru það þema sem ríkust áhersla 

var á enda eru þær grunnstef rannsóknarinnar og öll önnur þemu tengjast 

þeim beint. Viðmælendur fjölluðu mikið um breytingar sem höfðu orðið í 

gegn um tíðina og hvernig þær breytingar höfðu haft áhrif á kennsluaðferðir. 

Það er umfjöllunarefni eins þemans. Sömuleiðis hafa aðstæður í skólakerfinu 

áhrif á það hvaða kennsluaðferðir stóðu viðmælendum til boða. Bæði var 

fjallað um hindranir og svo tækifæri sem bjóðast í því þema. Viðfangsefni í 

sögukennslu nefnist næst síðasta þemað en viðfangsefnin geta haft áhrif á 

kennsluaðferðir þar sem sumar henta vel sumum viðfangsfenum. Einnig er 

fjallað um hvernig viðmælendur velja viðfangsefni til að fjalla um og hvað 
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þeim fannst um námsbækurnar. Að lokum verður reynt að fá innsýn inn í 

sjónarhorn nemenda út frá svörum viðmælenda. Öll kennsla hlýtur að miðast 

við einkenni nemenda en vegna þess að sú umfjöllun er sigtuð í gegn um 

viðhorf kennaranna var ekki lögð sérstök áhersla á hana. 

4.2 Tilgangur og markmið sögukennslu 

Til skýringar á kennsluaðferðum var það talið grundvallaratriði að varpa ljósi 

á viðhorf sögukennara varðandi tilgang og markmið sögukennslu. Það 

viðhorf að námsmarkmið hefðu áhrif á kennsluaðferðir kom skýrt fram hjá 

tveim viðmælendum. Sunna sagði að „vegna þess að það er bara það að það 

skiptir bara ótrúlega miklu máli hvert er markmiðið með kennslunni þinni og 

það skiptir máli hvað þú ert að kenna― og að „nemandinn á að hafa þú veist 

tileinkað sér einhverja ákveðna hluti þegar að upp er staðið skilurðu? Og þú 

gerir verkefnið með það að markmiði.― Heimir hafði sömu sögu að segja en 

sló á léttari strengi: „Markmiðið mitt er að drepa þau ekki úr leiðindum, mjög 

metnaðarfullt.― Þetta sagði hann í sama mund og hann útskýrði þær 

breytingar sem hann hafði gert á þeim kennsluaðferðum sem hann beitti í 

upphafi kennsluferil síns. 

Það kom skýrt í ljós að allir viðmælendur höfðu skýrar og sterkar skoðanir 

á tilgangi þess að kenna sögu í framhaldsskólum. Það kom ekki á óvart að 

þeim fannst öllum að sögukennsla hefði ákveðinn tilgang. Það var kannski 

Arnar sem kvað sterkast að orði þegar hann sagði að sér fyndist „náttúrulega 

sko sem sagnfræðingi að hún vera náttúrulega bara grunnurinn að nánast öllu 

námi.― Hann hélt áfram í sama dúr og sagði frá þeirri áherslu sem hann 

leggur á við nemendur sína að líta sér nær í sögunáminu. Þannig ættu allar 

þær námsgreinar sem þeir iðkuðu sér ákveðna sögu og það væri hjálplegt að 

renna yfir hana. Þar fyrir utan nefndi Arnar að sín skoðun á því hver væri 

helsti tilgangur sögukennslu væri að skýra nútímann með skírskotun til 

fortíðar. Það taldi hann eiga við bæði hvað varðar fjærumhverfi og 

nærumhverfi nemendanna. Raunar sagðist hann leggja sérstaka áherslu á 

nærumhverfið, sögu skólans sjálfs og bæjarfélagsins. Með þessu vildi hann 

að nemendur gætu mátað sig við nemendur fyrri tíma og hafa þannig 

samhengi til að setja sínar eigin aðstæður í. Fjærumhverfið var einnig skoðað 

á svipaðan hátt. Þá voru viðfangsefni sem eru í deiglunni í nútímanum tekin 

fyrir. Þegar viðtalið var tekið hafði Arnar mest verið að ræða 
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sjálfsmorðsárásir og tengsl þeirra við íslamska trú og því tók hann það sem 

dæmi. Í kennslunni var skýringa leitað í sögu trúarbragðanna því eins og 

Arnar sagði þá er sagan „auðvitað þannig að hún, ef við kunnum hana ekki þá 

er svo margt sem við skiljum ekki í nútímanum.― Um markmiðið hafði hann 

þetta að segja: „Og reyna þá að fari frá manni svolítið, hvað eigum við að 

segja, að þau séu, skilningsríkari á umhverfið sitt.― Það virtist hafa tekist því 

Arnar sagði enn fremur að umræðan „endaði á því að það voru eiginlega allir 

sannfærðir um það að við mættum ekki stimpla alla múhameðstrúarmenn sem 

hryðjuverkamenn.― Arnar bætti því við að markmið sögukennslunar væru 

ekki einungis undir honum komin. Hann héldi uppi umræðu við 

nemandahópinn þar sem nemendur höfðu meðal annars tækifæri til að tjá sig 

um markmið námsins. Hann spurðu þau „til hvers við erum að þessu? Og 

hvað þau vilji fá út úr áfanganum? Hvernig þeim finnist til dæmis rétt og 

eðlilegt að þau séu metin?―  

Arnór hafði einnig velt mögulegum áhrifum nemenda á markmið 

kennslunnar fyrir sér. Eftir að hafa rætt um mismunandi þarfir nemenda og 

deilt gamalli sögu af nemenda sem þurfti að líða fyrir að hafa haft 

ósveigjanlegan kennara í öðru fagi sagði hann:  
Þetta er svona í og með, þetta varð til þess að ég sjálfur líka fór að 

skipta um gír með þetta og ég vil líka bara gjarnan að nemendur 

ákveði. Ég er að velta einu fyrir mér. Mæta í tíma án kennsluáætlunar. 

Bara hver býr til áætlun fyrir sig. Með námsmati og öllu. 

Hann var þó á báðum áttum með það hvort hann ætti að láta á slag standa 

en þekkti dæmi um aðra kennara sem létu nemendur bera meiri ábyrgð á 

skipulagningu námsins heldur en hefðbundið er. 

Að öðru leyti var heimfæring upp á nútímann oft nefnt í viðtölunum sem 

markmið í sögukennslu. Arnór lagði til dæmis fyrir verkefni þar sem 

nemendur voru beðnir um „að skrifa svona einhvers konar hugleiðingu um 

það hvort mannskepnan gæti lært af sögunni.― Þetta áttu nemendur að gera í 

kjölfar hryðjuverkaárásanna í París í janúar 2015 og hafa um leið blóðug átök 

20. aldarinnar í huga, sem þau höfðu lært um í fyrri söguáfanga. Með þessu 

verkefni var markmið Arnórs skýrt, „ég var að reyna að fá þau til að 

heimfæra þetta upp á nútímann.― 

Heimir hafði svipaða sögu að segja. Að hans viti voru markmið 

sögukennslunnar tengd nútímasagnfræði þar sem áherslan var lögð á „að átta 

sig á samhengi hluta, átta sig á fyrirbærum nútíðar, hvaða rætur þau fyrirbæri 

eiga, geta rakið orsakatengsl, hvað skiptir máli í sögunni, og af hverju?― 



46 

Heimir sagði frá því þegar hann var spurður af nemendum sínum hvort mikil 

áhersla væri á ártöl í lokaprófum. Þess háttar spurningar taldi hann eiga 

uppsprettu í ákveðnum misskilningi sem ríkir í samfélaginu um eðli 

sögukennslu. Þegar hann var spurður hvort hann kannaðist við þá upplifun á 

sínu hlutverki sem sögukennari að það væri helst ætlast til þess að hann væri 

einhvers konar þekkingarbanki um sögulegan fróðleik sagði hann að það væri 

„bara nákvæmlega mín reynsla.― Þess vegna reyndi hann að ræða um þennan 

misskilning við nemendur sína og svaraði áðurnefndri spurningu svona: 
ég segi þeim nei, ég legg enga áherslu á ártöl, ég mun ekki spyrja um 

eitt einasta ártal í þessu prófi og ég geri það ekki. En það er ekkert 

verra að vita nokkur og sá sem hefur áhuga á sögu og hann les söguna, 

og áttar sig á, eins og hann á að gera, semsagt á, á sögulegri þróun og 

hvernig, hvað hefur áhrif á annað og svona hvernig fyribæri nútíðar 

eiga rætur í fortíðinni og hvernig þetta allt saman varð til. 

Sunna lagði líka áherslu á að sögukennsla gæti hjálpað nemendum að 

skilja fyrirbæri nútíðarinnar. Hún tók máli sínu til dæmis fjarlæga heimshluta 

þar sem stríðasástand hafði varað lengi. Það væri mikilvægt fyrir nemendur 

að skilja þetta og eins og Sunna sagði sjálf þá „er ástæða fyrir þessu, þetta 

liggur alveg margar kynslóðir aftur.― Hún hélt áfram og sagði „þetta skipti 

rosalega miklu máli líka bara varðandi víðsýni og líka það að skilja hegðun 

fólks.― Þetta tengdi hún þeirri staðreynd að íslenskt samfélag hefur fengið á 

sig fjölmenningarlegri yfirbragð síðustu árin. Héðan væri fólk að koma úr 

ýmis konar aðstæðum. Þannig gæti góð sögukennsla hjálpað fólki að „að 

þekkja náungann og skilja hegðun hans og, og menningu og vita hvaðan hann 

kemur. Og líka hvaðan við sjálf komum.― Þess vegna fannst Sunnu öflug 

sögukennsla nauðsynleg svo „að þú vitir eitthvað um þína sögu og jafnvel 

samferðarfólks þíns líka.― Sunna minntist þó einnig á að umræða um þessi 

markmið þyrfti að fara fram. Þegar hún talaði um hvernig námsbækur í sögu 

hefðu áhrif á það hvaða markmiðum væri stefnt spurði hún sig:  
En hvert er markmiðið með sögukennslu? Á það að vera að kenna 

þeim allar þessar staðreyndir bara? Með ákveðinni niðurstöðu? Eða á 

það að vera með svona pínu sagnfræðilegu aðferðarfræðilegu ívafi? Þú 

veist, þetta er eitthvað sem við þurfum bara að ákveða. 

Sunna virtist upplifa mun á því hvaða markmið námsbækurnar í sögu 

væru að leggja áherslu á og þeim markmiðum sem hún vildi persónulega 

leggja áherslu á. Hún lýsti einni námsbók í grunnáfanga sem atriðisorðaskrá 

og sagði svo  
Og maður veltir fyrir sér, er markmiðið með sögu 103 að nemendur 

kunni þessa atriðaorðaskrá? Þarna gerðist þetta og þessir voru 
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involveraðir eða? Skilurðu? Eða er markmiðið að þeir taki fyrir 

eitthvað efni og þeir kynni sér það, kryfji það til mergjar og svari 

einhverjum álitaspurningum um efnið skilurðu? Þar sem þau þurfa 

virkilega að hugsa og svona. 

Af þessum orðum hennar má greina vangaveltur um erfiðleika þess að ná 

fram ákveðnum markmiðum ef námsbókin leggur upp með allt önnur 

markmið.  

Enginn viðmælendanna var spurður sérstaklega út í söguvitund og enginn 

þeirra nefndi hugtakið á nafn. 

4.3 Núverandi staða sögukennslu og möguleg 

efling 

Allir viðmælendur voru spurðir beint út í álit þeirra á stöðu sögunnar sem 

fags innan íslenskra framhaldsskóla. Svör þeirra voru nokkuð mismunandi. 

Sunna, Heimir og Arnar voru sammála um að staða sögunnar væri ekki eins 

góð og hún ætti að vera. Sunna sagði að „það væri allt að síga á 

ógæfuhliðina― og Heimir sagðist „ekki vera alveg nógu ánægður með þá 

þróun sem er að eiga sér stað―. Bæði töluðu þau um þær skerðingar sem 

sögukennsla hefur orðið fyrir í nýjum námskrám, fyrst árið 1999. Sunna 

minntist þó að aðrar greinar ættu við sama vanda að stríða vegna styttingu 

náms til stúdentsprófs. Heimir talaði um nokkra óvissu þar sem val nemenda 

á áföngum væri að aukast:  
En samt er þetta svolítið óljóst af því að það gæti verið að val myndi 

aukast en það er ekki á vísan að róa með það, maður veit ekkert 

hvernig nemendur velja og svoleiðis. En það sem hefur verið að gerast, 

það er verið að minnka kjarnann, það er að segja, þá söguáfanga sem er 

skylda að allir taki eða á stúdentsbrautum. 

Þegar hann var spurður út í mögulegar ástæður þess að sagan væru að 

verða undir nefndi hann að sagan þyki kannski ekki nægilega nútímaleg. 

Þegar væri verið að búa til nýjar námskrár og nýja áfanga væri tíðarandinn 

þannig að „þessar gömlu greinar svokölluðu að þær eigi frekar undir högg að 

sækja.― Hann setti þessa þróun í samhengi við þann misskilning sem hann 

þóttist finna fyrir um eðli sögukennslu og sagði að þeir sem taki þessar 

ákvarðanir „séu þá eitthvað fólk sem að kemur ekki úr sögunni. Það eru þá 

aðrir sem taka ákvörðun um það.― Hann hélt áfram og sagði þetta fólk hafi  

„ekki hugmynd um, hvað er verið að kenna í sögu, og halda að þar séu 
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einhver, eitthvert ártalastagl og eitthvað gamalt sem minnir á forna 

kennsluhætti og óttast menn ægilega mikið. Þetta er rosalegur misskilningur.― 

Arnar tók ekki jafn sterklega til orða eins og Sunna og Heimir en sagði þó 

að honum hafi fundist „að það mætti gera henni hærra undir höfði.― Hann 

taldi að möguleg samþætting námsgreina gæti komið niður á sögunni vegna 

þess að það væri enn líklegra að saga yrði kennd af kennurum sem hefðu 

engan bakgrunn í sagnfræði. Arnar talaði einmitt töluvert um áhyggjur sínar 

yfir því viðhorfi, sem hann sagðist upplifa, að hver sem er gæti hlaupið til og 

kennt sögu. Hann viðurkenndi reyndar að það væri eðlilegt að fámennari 

skólastofnarnir ættu erfiðara með að hafa menntaða sérfræðinga í hverri stöðu 

en segir svo: „En ég hins vegar sko spyr mig þá á móti, til hvers var ég að 

læra þetta á sínum tíma? Af því að ég auðvitað bara átta mig á því að ég er 

færari um það [að kenna sögu] út af því.― Að hans mati veikir það 

sögukennslu ef fagið er ekki talið merkilegra en það að hver sem er geti kennt 

það. Hann var sammála Heimi varðandi það að sagan gæti liðið fyrir að vera 

„fag fortíðarinnar― þegar núna sé „horfið allt sko til framtíðar, það þarf allt að 

byggjast á því.― Að lokum minntist hann á að ávöxtur sögunnar sé ekki 

mælanlegur í „beinhörðum peningum―.  

Arnór var bjartsýnastur viðmælenda á núverandi stöðu sögukennslunnar: 

„Ég held að sagan sé í ágætis  standi almennt í íslenskum framhalds-

skólakerfi.  Ég held að hún eigi ekki endilega undir högg að sækja.― Hann 

talaði reyndar um að hún gæti stundum liðið fyrir það að vera kennd með 

leiðinlegum hætti í grunnskólum og „þá er hún búin að klára, þá er komið 

óbragð af henni strax þar. Og þegar nemendur koma í framhaldsskóla þá eru 

þeir ekkert sko jibbí saga, heldur bara ‘ugh‘ enn einu sinni.― 

Viðmælendur ræddu um mögulega eflingu sögukennslu. Arnór taldi það 

vera hlutverk sögukennara að rífa upp álit nemenda ef þeir eru neikvæðir við 

upphaf framhaldsskólaferils síns. Hann viðurkenndi þó að það gengi 

misjafnlega vel þrátt fyrir töluverða viðleitni innan þess skóla sem hann 

kennir í til að „poppa þetta upp.― Það er greinilegt að Arnóri finnst mikilvægt 

að sögukennslan sé skemmtileg. Hann sagðist ekki vera fyllilega ánægður þó 

að nemandi stundaði námið samviskusamlega og næði ágætri einkunn ef 

hann gerði það einungis af skyldurækni:  
Og svo líka bara annað, til þess að reyna að gera sögu að einhverju fagi 

sem er skemmtilegt að læra. Sko, þú veist, líka fyrir þá sem að geta 

alveg lesið, og þú veist, geta alveg komist í gegn um þetta og náð 

einhverju prófi upp á átta, en finnst saga samt ekkert skemmtileg. Ég 

vil líka ná til þeirra. Ég ekki endilega bara að ná til þeirra sem að eiga í 
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vandræðum með að lesa og eru kannski að falla. Ég vil bara almennt ná 

til allra.  

 Sunna og Heimir minntust einnig á mikilvægi þess að kennslan sé 

skemmtileg en enginn viðmælenda var spurður beint út í skemmtanagildi 

kennslunnar. Eins og áður hefur verið greint frá sagði Heimir hafa það að 

markmiði að drepa nemendur ekki úr leiðindum og Sunna talaði um það út 

frá áherslum í kennslufræðinni: „Ég skil ekki af hverju við lærum ekki að 

vera skemmtileg. Í uppeldis- og kennslufræðinni.― Arnar var eini 

viðmælandinn sem minntist ekki sérstaklega á hvort kennslan ætti að vera 

skemmtileg eða ekki.  

Viðmælendur höfðu flestir engin skýr svör eða áætlanir um að efla 

sögukennslu. Heimir talaði um að talsmenn sögunnar hefði verið „svolítið 

sofandi sjálfir― í stað þess að taka sér sæti í námskrárhópa og „barist kannski 

meira innan þeirra.― Sunna vildi frekar leggja áherslu á að efla sögukennslu 

innan þeirra eininga sem núna eru tileinkaðar henni með því að bæta gæði 

kennslunnar almennt. Hún vildi vekja áhuga nemenda og gera þá „svolítið 

svona sögunördum á fullorðinsárum.― Aftur á móti fylgdi hún því eftir og 

sagði: „Ég veit nú ekki alveg hvernig maður fer að því reyndar.― 

Arnór var eini viðmælandinn sem gat bent á sérstakt atriði sem hann taldi 

skerða hlut sögunnar, og reyndar annara bóknámsgreina. Hann taldi að 

bóknámsgreinar væru of áberandi innan þeirra námsleiða í framhaldsskólum 

sem leiddu til starfsréttinda en ekki til frekara náms á hærra stigi. Það hefði 

þau áhrif að nemendur sem stefndu til dæmis á sveinspróf hefðu lent í miklu 

brasi með ýmsar bóknámsgreinar sem hefðu litla þýðingu fyrir það starf sem 

þeir stefndu á. Framhaldsskólarnir hefðu brugðist við þessu með því að 

gengisfella kröfur í bóknámsgreinum til að geta útskrifað nemendur með 

sveinspróf. Það þýddi að ekki væri hægt að nýta möguleika bóknámsgreina 

eins og sögu til fullnustu. Það var greinilegt að Arnór hafði afar sterkar 

skoðanir á þessu máli:  
Mér finnst náttúrulega bara skandall að það sé ekki meiri aðgreining í 

skólakerfinu yfirleitt. Það er náttúrulega algjörlega út í hött að vera að 

kenna, að samkenna nemendum í fjölbrautarskólum, nemendum sem 

eru annars vegar að vilja að verða smiðir eða bifvélavirkjar og svo hins 

vegar þeir sem að vilja, verða að taka stúdentspróf og fara í háskóla í 

einhverju slíku námi. Það leiðir bara til eins, að það eru gerðar minni 

kröfur. Sem að þýðir að þetta verður svona einhverskonar miðjumoð, 

já eða jafnvel lægsti samnefnari. 

 Fyrir honum var lausnin einföld, að auka aðgreiningu og sérhæfingu 

innan kerfisins.  
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4.4 Kennsluaðferðir 

Þetta þema vó þyngst af öllum enda grunnurinn að rannsókninni. Allir 

viðmælendur höfðu nógu um það að segja. Kennsluumhverfi í íslenskum 

framhaldsskólum virðist vera þannig að kennarinn sjálfur hefur almennt vald 

yfir því hvaða kennsluaðferðum hann kýs að beita. Sunna sagði að 
í skólanum séu skólayfirvöld alveg með á því að þú eigir að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir en mér finnst samt kannski, það er meira 

samt talað um fjölbreytt námsmat, það er meira talað um þverfaglega 

kennslu, að kennarar taki saman einhverjir úr misjöfnum deildum eða 

fögum. Kannski búið til áfanga eða skiptist í að kenna hvorum öðrum 

eða eitthvað svona. Að sé einhver svona þverkennsla. Kannski frekar 

en fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Kennsluaðferðirnar sjálfar virðast því að mestu vera undir einstökum 

kennurum komnar. Það sama er hægt að lesa út úr máli Arnórs. Þó að hann 

hafi ekki tekið það beint fram sagði hann frá ýmsum hugleiðingum um 

tilraunakenndar kennsluaðferðir sem hann hafði áhuga á að prófa, án þess að 

minnast á nokkuð taumhald frá stjórn skólans. Sömuleiðis minntist hann á 

annan sögukennara í sama skóla og sagðist lítið vita um hans kennsluaðferðir 

sem gefur sterkt til kynna að þeim sé ekki stýrt með beinum hætti að ofan. 

Það var augljóst að allir viðmælendurnir höfðu hugleitt eðli mismunandi 

kennsluaðferða og hagað kennslu sinni að einhverju leyti út frá þeim 

hugleiðingum. Algengt var að þeir veltu fyrir sér hvað væri eðlilegt vægi 

fyrirlestra í kennslunni. Heimir skipti öllum kennsluaðferðum í tvo flokka 

eftir því hvort væri um að ræða fyrirlestur eða ekki, fyrirlestrar væru bein 

kennsluaðferð en allt annað óbeinar kennsluaðferðir. Allir viðmælendur voru 

sammála um það að þó að hefðbundnir fyrirlestrar myndu aldrei hverfa væri 

réttast að takmarka þá töluvert. Arnór tók svona til orða:  
Ef ég neyðist til þess, stundum hefur komið upp sú staða einhvern 

vegin, þegar maður er að útlista einhver ákveðin fyrirbæri sko. Þá bara 

til dæmis svona flókin atriði sem að taka tíma eins og til dæmis í 

sambandi við Sturlungaöld. Þar sem eru svona fjölskyldur og ættir og 

annað slíkt sko. Þá átti ég dálítið í vandræðum með að stytta mál mitt 

Þegar hann var spurður um af hverju hann reyndi að takmarka vægi 

fyrirlestra sagði hann að sér finndust „þeir bara einfaldega skila of litlu. 

Nemendur bara, súnka niður. Og þegar ég er með slíkt þá gæti af því að hafa 

ekki lengi.― Sunna var sama sinnis og sagði fyrirlestra bera „engan árangur, 

þau muna svona sirka fimm prósent af því sem þú segir. Eru ekki einhverjar 

rannsóknir sem sýna það sirka? Ef þú hlustar á fyrirlestur sem nemandi þá 
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manstu svona fimm prósent af honum.― Þess í stað hélt hún fimm til tíu 

mínútna innlögn í upphafi tíma þar sem aðalatriðið var að kynna efnið 

stuttlega fyrir nemendum. Eftir það beitti hún svo kennsluaðferð þar sem 

nemendur voru virkari. Hún lýsti hugsuninni á bak við það svona: „Þú kemur 

inn í 30 manna bekk og heldur fyrirlestur. Og þetta er eitthvað svo öfugsnúið, 

þetta eru nemendur sem eiga að læra og þú ert eini virki aðilinn í bekknum.―  

Heimir var sama sinnis en varaði þó um leið við því að ganga of langt í að 

forðast það að halda fyrirlestur: „Það er búið að koma svo miklu óorði á hana 

[beina kennslu] að kennarar eru orðnir hálffeimnir við þessa kennsluaðferð.― 

Hann talaði um hvað fyrirlestrar eru veigamiklir í námi og starfi eftir 

framhaldsskóla lýkur og endaði á því að segja að „það er nauðsynlegt að 

þjálfa nemendur í að sitja á rassgatinu og hlusta með athygli.― Hann rifjaði 

upp ár sín sem nemandi í háskóla og sagði um þau: „Það gat verið unun að 

hlusta á góðan fyrirlestur. Þó maður væri ekki að gera neitt en að hlusta. Ef 

að þetta var lifandi flutningur, kryddaður með skemmtilegum sögum þá gat 

bara verið unun að hlusta á svoleiðis.― Til að brjóta upp kennsluna kunni 

hann vel við að sýna örstutt myndbönd af Youtube. Sunna gerði það líka og 

talaði sérstaklega um stutt myndbönd sem Eggert Þór Bernharðsson sagn-

fræðingur hafði gert undir titlinum Fréttaskot úr fortíðinni og birt á Youtube. 

Viðhorf Arnars skar sig reyndar nokkuð úr miðað við hina 

viðmælendurna. Hann sagði að besta fyrirkomulag á kennslu sem hann hafði 

reynslu af væri tvöfaldur 40 mínútna tími, „þá kenndi ég ‘straight‘ 60 

mínútur kannski. Svo fóru þau að vinna.― Þó að um Arnar sé þarna að tala um 

beina kennslu, eða fyrirlestra, þar sem kennarinn miðlar efni til nemenda lét 

hann nemendurna hafa annað hlutverk en að vera óvirka þiggjendur. Hann 

beitti fyrirlestrum á annan máta. Eins og hann sagði:  
Ég geng ekki inn með bókina og byrja að þylja upp úr henni. Og er 

nota lítið glærur nema þegar ég er með, leggja eitthvað inn sérstakt 

sem þau eiga erfitt með. En við erum mikið að skrifa og tala saman. Og 

ég tala mikið við þau. Mjög mikið.  

Fyrirlestrar hans urðu þannig gagnvirkari en hefðbundið er. Þegar hann 

var spurður um hvernig gengi að láta nemendur taka þátt í umræðum sagði 

hann það vera misjafnt. Til dæmis væri það óvenju krefjandi í þeim hópi sem 

hann var að kenna þessa önnina vegna þess að hann væri námslega illa settur 

og það er erfitt að halda uppi umræðum um viðfangsefni sem maður þekkir 

illa. Hins vegar hafði hann einnig haft hópa þar sem þurfti ekki annað en að 

hefja umræður og þá fóru þær á flug. Þessi áhersla Arnars á umræður, ásamt 
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viðleitni hans til að leita uppi áhugasvið nemendanna og kenna út frá því, 

myndaði ákveðinn ramma utan um kennsluaðferðir hans.  

Arnar taldi að áhugaleysi nemenda kæmi helst í veg fyrir gagnlegar og 

virkar umræður. Hann reyndi ýmislegt til að auka áhuga þeirra. Upphaf hvers 

áfanga fór í að skipuleggja námsáætlunina í samvinnu við nemendur. Hann 

bjó sjálfur til ramman en nemendur gátu haft áhrif á „hvað við eyddum 

miklum tíma í einstaka þætti. Það fór þá kannski eftir áhugasviði þeirra.― 

Hann var ekki hræddur við að fara töluvert út fyrir efni námsbókarinnar til að 

ná þessu markmið: „það er hægt að tengja í rauninni allt, í sögunni, saman 

við eitthvað― og „ég lét bókina ekki stýra kennslunni. Heldur stýrði henni 

sem fagmaður.― Í framhaldinu var Arnar spurður að því hvaða aðferðum hann 

beitti til þess að fá upplýsingar um áhugasvið hópsins. Hann sagði að það 

væri hugsanlegt að nota skriflegar kannanir en varaði við því að nemendur 

væru ekki endilega með á nótunum hvað væri verið að spyrja um í þess háttar 

könnunum. Þess í stað beitti hann umræðum til að fá tilfinningu fyrir 

hópnum. Arnar sagðist eyða „meira að segja tíma, fyrstu tímunum í það bara 

að spjalla við þau um hvað, til hvers við erum að þessu.― Þá sagði hann að 

uppbrot á hefðbundinni staðsetningu kennara gagnvart nemendum í 

kennslustofunni hjálpaði til við að ná fram umræðum. Hann færði sig inn í 

nemendahópinn eða breytti uppsetningu kennslustofunnar á þann veg að allir 

sátu í hring. Arnar taldi það vera mögulega ástæðu fyrir sinni eigin velgengni 

sem kennari hversu næmur hann var á eiginleika nemendahópsins: „Það er 

ábyggilega eitthvað í karakternum sem veldur því að ég er mjög fljótur að 

lesa hópinn. Og ég er fljótur að finna út hvað hentar þessu fólki og hvað 

hentar sko hópnum sem ég verð með næst þegar að ég sé hann.― Þarna virðist 

Arnar hafa treyst mest á sína eigin tilfinningu og sínu hlutverki sem góður 

mannþekkjari. Hann sagði stærð nemendahópsins ekki koma í veg fyrir þessa 

aðferð heldur beitti henni jafnvel þó að hann hefði upp undir þrjátíu 

nemendur í hóp. 

Aðrir viðmælendur deildu ekki þessu viðhorfi Arnars. Heimir var spurður 

um hvort það færi einhver umræða fram við nemendur um mismunandi 

kennsluaðferðir og hann svaraði:„Ég hef ekki gert það, með 30 manna hóp og 

hérna fara að taka þá umræðu sko. Nei ég sé engan tilgang í því sko.― Sunna 

minntist á að nemendur gætu tjáð sig um kennsluaðferðir í kennslukönnunum 

í lok annar en annars væri enginn formlegur vettvangur fyrir þess háttar 
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umræðu, þetta væri undir hverjum kennara komið. Arnór velti því fyrir sér 

hvort það þyrfti að auka umræðuna en talaði ekki nánar um hvernig.  

Arnór talaði um þá þróun að minnka vægi lokaprófa og beita heldur símati 

við námsmat. Þetta hefði þær afleiðingar á kennsluaðferðir að vægi verkefna 

væri meira. Þá væru nemendur vissulega virkari en það voru þó „fjölmargir 

sem að finnst að þetta sé ofboðslegt álag, þetta símat. Að þeir þurfa 

einfaldlega, nemendur þurfa einfaldlega að læra miklu meira, almennt og í 

heildina séð.― Hins vegar hafði þetta fyrirkomnulag þann kost að nemendur 

sem þjáðust af prófkvíða þurftu ekki að óttast það að vera metnir að mestu í 

þeim aðstæðum sem þeir voru upp á sitt slakasta. Arnar benti reyndar á að 

eftir að vægi prófa fór að minnka fyrir símati fóru fyrrverandi nemendur að 

minnast á að þeim vantaði getuna til að taka stór lokapróf fyrir næsta 

skólastig. Arnór var í kjölfarið spurður um það hvernig gengi að hafa öll 

þessi verkefni fjölbreytt og hann svaraði:  
Það er vandinn. Og það náttúrulega það sem snýr að nemendum, þetta 

er ofboðslegt álag á þá. Við reynum, þetta eru frá því að vera gagnvirk 

verkefni og upp í það að vera tímaritgerðir. Og fyrirlestrar eru 

náttúrulega mjög svona klassískir, stundum einstaklingsfyrirlestrar, 

stundum hópfyrirlestrar. Allt hefur þetta ákveðna galla, 

hópafyrirlestrarnir hafa þann galla að það eru alltaf einhverjir farþegar 

sem fara með. Einstaklingsfyrirlestrarnir eru betri. Vandinn er sá þar er 

heimildavinnan oft lítil, svo einfalt að finna bara texta á Wikipedia, 

læra hann sæmilega utan að og flytja hann. Og það er svoltið erfitt að 

eiga við það. Tímaritgerðinrar kannski, þær eru það sem skila mestu. 

Arnór var spurður nánar út í tímaritgerðinar og hann lýsti þeim sem 

verkefnum þar sem nemendur fengu tvöfaldan tíma til að skrifa stutta ritgerð 

um þema. Nemendur þekktu öll þemum fyrirfram, tvö voru dregin og þeir 

gátu valið milli þeirra. Hugmyndin var koma í veg fyrir svindl um leið og 

nemendum var gefið tækifæri til að sýna fram á þekkingu sína í stað þess að 

mæla það sem þeir þekktu ekki. Arnór benti á að það skipti ekki máli hvaðan 

sú þekking kæmi, sem nemendur sögðu frá, á meðan hún reyndist rétt. Þetta 

fór fram við prófaðstæður en ólíkt prófum voru spurningarnar það opnar að 

nemendur áttu að fá tækifæri til að sýna fram á eigin getu en ekki einungis að 

þeir þekktu tiltekið námsefni. 

Heimir talaði um hversu margir möguleikar væru í boði í óbeinu 

kennslunni: 
Óbein kennsla skiptist í svo ótrúlega marga flokka sko. Þetta er allt 

tekið saman og kallað óbein kennsla, sérfræðinganámið þarna, púsl, 

það er þá óbein kennsla. Og alls konar uppgötvunar- og leitarnám og 

alls konar verkefnavinna þar sem kennarinn gengur á milli og aðstoðar 
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og er með ábendingar. Þetta er allt óbein kennsla. Svo er hægt að vera 

með ýmislegt meira, sem kostar kannski bara aðeins smá fyrirhöfn og 

tíma til undirbúnings, svona uppgötvunarnám, hlutverkaleiki, það er 

hægt að viðhafa mjög fjölbreytta kennsluhætti ef menn nenna því. 

Það er því hægt að segja að það sé nokkuð undir kennaranum sjálfum 

komið hversu metnaðarfullur hann vill vera varðandi fjölbreyttar kennslu-

aðferðir. Hann talaði einnig um verkefni sem reyna á annað en lesskilning og 

minni: „Ég hef látið nemendur mína taka viðtöl, varðandi hérna heims-

styrjaldarárin og skömmtunarárin. Og setja sig í spor, það var nú, það var nú 

eitt líka, það var að semsagt að upplifa fordóma, klæða sig eins og múslimi.―  

Arnór hafði gert tilraunir til þess að fá nemendur til að leysa verkefni sem 

reyndu á sjálfstæða hugsun og sagði frá tveimur tilfellum. Annars vegar áttu 

nemendur að skrifa hugleiðingu í kjölfar hryðjuverkaárásanna í París í janúar 

2015 um „hvort mannskepnan gæti lært af sögunni― út frá þekkingu þeirra á 

hinni blóðugu 20. öld. Það verkefni lagði hann fyrir nemendur í elsta bekk og 

sagði þá vera „gjörsamlega að fara á taugum yfir því.― Hins vegar voru 

nemendur látnir skrifa kvikmyndasögulega greiningu á bíómynd sem annað 

hvort var búin til á ákveðnum áratug 20. aldar eða hafði hann sem sögusvið. 

Greiningin átti að segja frá því hvernig kvikmyndin endurspeglaði 

tíðarandann. Þetta átti ekki að snúast sérstaklega um staðreyndir heldur 

„heldur fá einhvers konar tilfinningu og stærri mynd.― Arnór sagði að 

nemendur hefðu átt erfitt með þetta verkefni og sagði: „Ég hafði á 

tilfinningunni að sumir skildu aldrei hvað ég væri að fara.― Hann sagði einnig 

að nemendur væru líklega vanari öðrum kennsluaðferðum fram að þessu sem 

gerði þeim erfitt fyrir: „Af því að þau eru svo ofboðslega rúðustrikuð úr 

þessu námi sínu hingað til, þá er þetta bara meiri háttar mál.― 

Nám viðmælenda í kennslufræði virtist ekki hafa haft afgerandi áhrif á 

starf þeirra. Heimir talaði um „það er úr uppeldis- og kennslufræðináminu, 

það sem ég man þar― en hann sótti hugmyndir að kennsluaðferðum á 

hugmyndabanka á netinu. Sunna sagði hálfpartinn í gríni að hún hlyti að hafa 

verið slakur nemandi í kennaranáminu af því að hún mundi ekki eftir því að 

hafa lært mikið um kennsluaðferðir þar. Hinir tveir viðmælendurnir minntust 

ekki á kennaranám sitt. Sunna var sá viðmælandi sem virtist hafa 

skipulögðustu sýnina á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Það helgaðist væntanlega 

af því að hún hafði skömmu áður farið í vettvangsnám þar sem áherslan var á 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hún leit á sig sem íhaldssaman kennara og 

vettvangsnámið var viðleitni hennar til að vera frjálslyndari í hlutverkinu. 
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Hún var þess vegna sá viðmælandi sem talaði mest um kennsluaðferðir út frá 

ákveðnum nöfnum á þeim. Til dæmis púslaðferðin, hraðstefnumót og hvað 

veistu? Í þeirri síðastnefndu beita nemendur einfaldaðri útgáfu af 

sagnfræðilegum vinnubrögðum við að afla sér þekkingar og skilnings á 

viðamiklu viðfangsefni. Nemendur vinna í hópum, byrja á því að kynna sér 

viðfangsefnið og setja svo fram spurningar um það sem þeir vilja meira. Eftir 

að hafa sett fram nokkrar spurningar leita þeir svara í ýmsum heimildum. Út 

frá þeirri þekkingu setja þeir fram nýjar spurningar og þannig fer þetta í 

hringi þar til tímanum lýkur. Þetta segir Sunna að virki afar vel, enda lýsti 

hún aðferðinni nákvmælega í viðtalinu. Aðferðin er aftur á móti krefjandi 

fyrir nemendur og „því reyni ég þetta náttúrulega þetta bara einu sinni á önn. 

Ég er ekkert að ofgera þeim með þessu.― 

Sunna hafði kennt aðrar námsgreinar en sögu og gat gefið áhugaverðan 

samanburð á því hvernig væri að prófa mismunandi kennsluaðferðir innan 

þeirra: 
Og af því að ég er búin að, aðeins að kíkja svolítið á kennsluaðferðir 

og svona, þá er það bara þannig að fjölbreyttar kennsluaðferðir bara 

nánast flest allar steinliggja á samfélagsgreinar. […] Það er bara, þetta 

eru bara greinar þar sem að er ótrúlega þægilegt að nota ógrynni af 

kennsluaðferðum. 

Lokaniðurstaða Heimis varðandi fjölbreyttar kennsluaðferðir, „það er 

hægt að gera allan fjárann― mætti segja að rími vel við þessi orð hennar. 

Sunna og Arnór töluðu um tvo kosti þess að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Annars vegar að það sé mikilvægt fjölbreytninnar vegna 

og hins vegar til að koma til móts við mismunandi námsþarfir nemenda. 

Arnór sagði að þó að kennari hafi fundið sér afar hentuga kennsluaðferð að 

jafnvel „þó að þeim finnist eitthvað skemmtilegt, eitthvað verkefni, einhver 

svona ákveðin aðferð eða eitthvað sem þeir eru að gera, þú veist þá 

náttúrulega endar, þá er það náttúrulega ekkert alltaf skemmtilegt, það verður 

einhvern tíman þreytt.― Arnar sagðist reyna „náttúrulega að beita eins 

fjölbreyttum aðferðum og ég get. Og ég held sko að í gegn um árin þá er 

maður náttúrulega búinn að tileinka sér sko mjög margvíslegar aðferðir.―  

Sunna varaði aftur á móti við því að vera með endalausar tilbreytingar og 

sagði að  
„nemendur þola held ég ekki endalausar tilbreytingar. Ef þú kemur 

með nýja og nýja og nýja kennsluaðferð í hvern einasta tíma þá eru þau 

bara, vita aldrei hvað, af hverju þau eiga að ganga. Og ef það er 

hópavinna í hverjum einasta tíma, það finnst þeim ekki vera 

spennandi.―  
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Kennarinn þarf því að finna einhvern meðalveg milli þess að kennslan 

endi í óreiðu og að hún verði tilbreytingarlaus og einhæf. 

4.5 Breytingar á aðstæðum og viðbrögð við 

breytingum 

Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa að hafa töluverða reynslu 

af kennslu. Þeir gátu því lýst því vel hvernig kennsluaðferðir breyttust með 

breyttum aðstæðum í samfélaginu sem endurspegluðust svo í skólastofunni. 

Arnór talaði um breytingar á nemendahópnum: „Við stöndum náttúrulega 

bara frammi fyrir þeirri staðreynd að ungt fólk getur ekki lesið mikið. Sú 

hæfni er bara út, burt og farin. Þannig að það að ætlast til að nemandi lesi 

mörg hundruð síður, þetta er bara ekki raunhæft.― Arnar talaði líka um skort á 

lestrarkunnáttu og almennri þekkingu nemenda og áhrif hans á kennslu-

aðferðir:  
Og svo náttúrulega það sem ég var að kenna sögu hérna áður fyrr. En 

mér finnst bara sífellt bara minna sem þau vita, þegar þau eru að koma 

og lestrarkunnátta margra þeirra er bara þannig að þau sko mundu 

aldrei meika það að lesa til dæmis þessa sögubók. Til hvers þá að vera 

að láta þau, segja þeim, setja þeim fyrir einhverjar tíu blaðsíður, fólk 

sem kemst ekkert í gegn um þetta. Það hefur nákvæmlega engan 

tilgang 

 Heimir talaði um aðra breytingu á nemendahópnum: „Það er minna þol 

hjá ungu fólki núna en fyrir 10-15 árum síðan að sitja og hlusta á langa 

fyrirlestra. Nú er ég farinn að forðast það eins og heitan eldinn.― Ástæðuna 

fyrir þessum skorti á athygli taldi Heimir að væri hægt að finna í aukinni 

notkun snjallsíma sem nemendur ættu erfitt með að hætta að hugsa um.  

Viðbrögðin við þessum breytingum áttu sér bæði stað innan skólakerfisins 

og meðal einstakra kennara. Símat hefur almennt séð verið aukið á kostnað 

lokaprófa. Það á að hvetja nemendur til þess að halda sér betur að verki út 

önnina en hefur sína ókosti eins og Arnór greindi frá: „Það eru fjölmargir 

sem að finnst að þetta sé ofboðslegt álag, þetta símat. Að þeir þurfa 

einfaldlega, nemendur þurfa einfaldlega að læra miklu meira, almennt og í 

heildina séð, ef það er símat.― Þetta aukna álag lagðist ekki einungis á 

nemendur heldur einnig kennara sem hafa fleiri verkefni til að fara yfir og 

gefa einkunn. Þegar Arnór var spurður um hvort aukið álag fylgdi sagði hann 

einfaldlega, „þetta er að drepa mig.― 
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En kennarar breyta ekki einungis kennsluaðferðum sínum í samræmi við 

ytri aðstæður heldur einnig sína eigin reynslu af starfinu. Arnar sagði: 
Að fyrst þegar ég var að kenna, þegar ég kom hér inn fyrst, að kenna 

sögu, þá fékk ég bara leiðsögn frá þeim sem var að kenna hérna þá. Ég 

fékk bara tilbúna kennsluáætlun og byrjaði ég bara á fimmtu blaðsíðu 

þar sem bókin byrjaði, kenndi hana bara alveg í gegn. Þannig kenndi 

ég fyrstu árin. Svo hef ég bara séð hvað það er mikilvægt að geta, geta 

gert breytingar. 

Arnór hafði sömu sögu að segja: „Ég byrjaði í gömlu aðferðinni að 

sjálfsögðu, í þeirri aðferð sem mér var kennd og var notuð á mig. Hana notaði 

ég í raun lengi vel á mína nemendur og þetta er bara einhver þróun sem að 

hefur orðið smám saman.― Hann sagði slaka lestrarkunnáttu nemenda hafa 

haft áhrif en einnig áhugi hans á því að „gera gera sögu að einhverju fagi sem 

er skemmtilegt að læra― og átti þar einnig við nemendur sem höfðu góða 

lestrarkunnáttu. 

Sunna tók líka eftir áhrifum reynslunnar á sínar kennsluaðferðir. Hún 

sagðist hafa verið strangari þegar hún byrjaði að kenna, „bæði strangari sem 

kennari og líka strangari í svona fyrirgjöf og svona. Svona 

einstrengingslegur. Svona svarthvítari. Nú er maður einhvern vegin aðeins 

grárri. Ég held það. Og maður nýtur sín kannski betur svona í seinni tíð líka.― 

Þó að Heimir hafi gert ýmsar breytingar á sínum kennsluaðferðum í gegn um 

tíðina lýsti hann sér að hluta til sem íhaldssömum kennara og „íhaldssemin 

birtist sjálfsagt í því að ég þegar maður byrjaði fyrir 20 árum, þá kom maður 

sér upp ákveðnu vinnulagi og, sem hefur reynst nokkuð vel og maður hefur 

haldið í það.― Hann lýstir sér líka að hluta til sem frjálslyndum kennara og 

sagði „ég geri mér grein fyrir því að ég get ekki boðið upp á sömu 

kennsluhætti og ég gerði fyrir 15-20 árum og reyni að hafa innlagnir stuttar.― 

Arnór lýsti breytingum sem höfðu orðið á vægi námsbókanna. Þær hefðu 

nú til dags minna vægi „vegna þess að með þessu erum við meira farnir að 

binda okkur við ákveðin þemu, stór þemu, og kannski, við erum hættir með 

að spyrja beint upp úr.― Aðspurður að því hvort það sé vakning meðal 

kennara um að bregðast við breyttum aðstæðum svaraði hann einfaldlega: 

„Mjög mikil, ég er alveg sannfærður um það já. Að það er mikið svoleiðis.― 
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4.6 Hindranir og tækifæri 

Skólastarf fer ekki fram í tómarúmi heldur umhverfi sem hefur áhrif á það 

sem kennarar framkvæma eða geta framkvæmt. Viðmælendur voru því 

spurðir um hvað það væri sem hindraði þá í að beita þeim kennsluaðferðum 

sem þeir mundu helst kjósa. Svörin voru mjög misjöfn. Arnór sagði 

einfaldlega: „Nemendur eru mestu dragbítar á breytingar í skólakerfi. Það er 

nú vandinn. Það eru ekki kennararnir.― Hann talaði um ýmsar nýjungar sem 

bryddað hefði verið upp á í hans skóla sem nemendur höfðu ekki tekið vel í. 

Þar að auki talaði hann um agaleysi nemenda: „En þá erum við líka komnir 

að öðrum vanda. Það er agaleysi nemenda, það er sko þú veist, þeir geta ekki 

lesið en þeir geta heldur ekki lært, þeir þurfa að kíkja hérna á þennan vin sinn 

[grípur eftir farsíma].― Þetta sagði hann greinilegt þegar nemendur áttu að 

vera að læra upp á eigin spýtur inn á bókasafni skólans en voru „ekkert 

endilega að læra.― Arnar hafði sömu sögu að segja og setti hana einnig í 

samhengi við snjallsíma- og tölvunotkun nemenda:  
Það er alveg feykileg vinna sem liggur í því að venja þau af og fá þau 

til þess að vera ekki í tölvuleikjum. […] Og þetta er bara vandamál 

finnst mér. Þetta tengist auðvitað eitthvað sjálfsaga, menn hafa hann 

ekki. […] Þú hefur ekkert taumhald á því sem þú ert að gera, þú ert 

bara farinn að láta þetta tæki stýra þér.― 

Þrír viðmælendur voru á því að hópastærð væri afar stór hindrun þegar 

kom að fjölbreyttum kennsluháttum. Eins og áður hefur verið nefnt sagði 

Heimir það koma í veg fyrir að hann gæti lært almennilega inn á áhugasvið 

hópsins. Þar að auki talaði hann um áhrif hópastærða á tilbreytingar í 

kennslunni:  
Og það gerir allt miklu þyngra skilurðu, ég er með 30 manns í sögu 

103. Þegar svona rosalega margir eru í stofunni, þá hugsarðu, hvernig á 

ég að gera þetta þannig að þetta verði skammlaust og ég sleppi lifandi í 

gegn um þetta. 

Sunna var sama sinnis: 
Síðan náttúrulega hefur líka verið að það hefur oft verið svo mikill 

samdráttur síðustu árin og hóparnir stækka og stækka og í sögu er það 

bara þannig að þú byrjar ekkert önnina með mikið undir 30 manns. 

Þetta er svona um 30 manns alltaf á lista hjá þér. Og þá getur nú farið 

að verða svolítið snúið ef þú ætlar að gera eitthvað alveg fabulous 

skemmtilegt. Vegna þess að það er náttúrulega alltaf umfangsmeira 

eftir því sem þú ert með fleiri nemendur. 

Hún sagði ástæðuna vera einfalda: „að sjálfsögðu er hópastærð alltaf 

hindrandi gæði á námi vegna þess að það þýðir að þú hefur minni tíma fyrir 
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hvern nemanda.― Hún sagði hins vegar að þó að hóparnir væru stórir þýddi 

það ekki að fjölbreyttar kennsluaðferðir væru vonlausar, einungis að þær 

verði umfangsmeiri og krefjist meiri undirbúningstíma af hendi kennarans. 

Heimir talaði um tímafrekan undirbúning þegar væri verið að vinna með 

stóra nemendahópa og því væri tímaskortur ein helsta hindrunin sem 

kennarar standa frammi fyrir þegar kemur að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Hann rakti þennan tímaskort aftur til launakjara kennara. 

Af því að kennarar höfðu haft lág dagvinnulaun í gegn um tíðina hafi þeir 

iðullega reynt að bæta við sig yfirvinnu og „þetta verkaði auðvitað að 

hindrandi á að menn gætu sest niður og farið í einhverja þróun, af einhverju 

viti.― Hann minntist einnig á þær staðreyndir að kennarar eru kallaðir til 

vinnu aðeins tveimur dögum áður en kennsla hefst og að ekki sé gert ráð fyrir 

starfsdögum. Það væri því freistandi að beita hefðbundnari kennsluaðferðum: 
Maður reynir að skjóta inn í einhverju svona óhefðbundnu og 

skemmtilegu, en vegna tímaskorts, menn eru kannski að kenna 30 tíma 

í framhaldsskólanum. Þú ert að vinna og undirbúa næsta dag og hefur 

ekki mikinn tíma til að hugsa um neitt annað. Og þá oftar en ekki, en 

þannig hefur a.m.k. verið hjá mér oft, þá hefur maður ekki tíma til að 

upphugsa eitthvað rosa skemmtilegt heldur að fara í eitthvað 

hefðbundið 

Hér virðist viðhorfið vera að hefðbundnar kennsluaðferðir séu sjálfgefnar 

en fjölbreyttari kennsluaðferðir og séu til að grípa til þegar nægilegur tími og 

metnaður sé í boði. Arnór sagði frá hugmyndum sínum um að gera miklar 

breytingar á kennsluaðferðum þannig að nemendur yrðu gerðir meira ábyrgir 

fyrir sínu eigin vinnu en bætti svo við að „það náttúrulega þýðir bara ekkert 

annað en óendanleg vinna fyrir mig sko.― Hann talaði líka um slaka 

enskukunnáttu nemenda sem gerði honum erfiðara fyrir að nýta það ógrynni 

af námsefni sem til er á ensku: „Það að reyna að benda á einhverja, eina grein 

á ensku sem að allir eiga að lesa sko, það er eiginlega varla hægt.― Þar fyrir 

utan minntist Arnór sérstaklega á skort á sérhæfingu sem fjallað var um í 

kafla 3.3. 

Arnari varð svarafátt þegar hann var spurður um hindranir á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Eftir nokkra umhugsun svaraði hann: 
Ég hef allt sem ég þarf til þess og ég get kannski, ég mundi vilja 

kannski frekast vilja horfa í eigin barm. Ég sko var lengi vel mjög 

íhaldssamur og ég er það í eðlinu. Og þrátt fyrir allar breytingar að sko 

ég sé frekar seinn og hægur að tileinka mér sko tækni. 

Þessi fákunnátta á tæknina hjá Arnari var sérstaklega áberandi þegar hann 

setti hana í samhengi við mikla tækninotkun nemend, sem hann þurfti 
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iðullega að biðja um að loka tölvum sínum. Hann minntist á eitt atriði að 

lokum. Hann lagði ekki mikla áherslu á það en talaði um að vilja ferðast 

meira með nemendur sína. Bæði til að skoða söfn og aðra sögutengda staði 

og líka í fylgjast með og taka þátt í kennslu í öðrum framhaldsskólum á 

svæðinu. Spurður út í ástæðuna fyrir því svaraði hann: „Auka víðsýni og líka 

bara sko að átta sig, það er svo mikilvægt hjá þessu fólki sko að hérna, að líka 

átta sig á því að það eru ekkert allir að vinna eins. Það eru ekkert allir að læra 

eins.―  

Arnar var ekki sá eini sem minntist á það að hans eigin persónuleiki gæti 

verið hindrandi. Sunna sagði:„Ég held að það sé ótrúlega mikið minn eigin 

hugur sem takmarkar mig og tímaskortur. Málið er bara það að þegar þú ert 

að prófa eitthvað nýtt þá finnst mér, ég er ótrúlega svona, svona comfort-zone 

kona.― Hún vildi frekar halda sig við það sem hún kunni fyrir og ef hún 

ætlaði að prófa eitthvað nýtt passaði hún vel upp á að vera vel undirbúin, sem 

tók lengri tíma en vanalegur undirbúningur. 

4.7 Viðfangsefni í sögukennslu 

Val á viðfangsefnum í sögukennslu skiptir miklu máli varðandi 

kennsluaðgerðir. Almennt séð gáfu námsbækurnar tóninn fyrir það hvaða 

viðfangsefni urðu fyrir valinu en þó mátti greina ákveðna viðleitni 

viðmælenda til að minnka vægi þeirra. Arnór var afar gagnrýninn á bækurnar 

og í fyrsta skiptið sem hann minntist á þær sagði hann: „Ég fer ekki í öll 

atriði sem fjallað er um í bókinni sko, enda er þetta vond bók, alveg hrikaleg, 

og þær báðar.― Hann fann þeim flest til foráttu, þær innihéldu ekki samantekt 

í lok kafla, þær innihéldu engar spurningar eða lykilorð. Það er ekki vísað til 

heimilda í bókunum sem gerir það að verkum að „það er gjörsamlega 

vonlaust fyrir krakkana að vita neitt hvar er hægt að sjá eitthvað meira, og 

það gerir kennaranum líka erfitt fyrir.― Ef bækurnar vísuðu á ítarefni væri 

auðveldara fyrir kennarana að „sleppa þeim[nemendum] bara á beit― við að 

gera ákveðnu viðfangsefni einhvers konar skil. Þess í stað byrjaði heimilda-

leit nemenda yfirleitt á Google sem Arnór var ekki hrifinn af.  Viðhorf 

Heimis var mjög svipað:  
Námsbókargerð er bara sorgarsaga hvað söguna varða finnst mér. Og 

allir að kenna alltaf það sama og ekkert val nánast. Og þessar bækur 

eru náttúrulega alls ekki nógu góðar finnst mér. Það vantar alla hugsun 

í þessar bækur, þetta er, þetta er samanþjappaður fróðleikur, ótrúlega 
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mikið magn og eins og þetta er skipulagt núna og þá er byrjunaráfangi 

í sögu fyrir, þetta eru 15 og 16 ára krakkar, nokkur hundurð blaðsíður. 

Þetta er yfirlitsáfangi, frá upphafi siðmenningar, hvorki meira né 

minna, fram yfir frönsku byltinguna, fyrir 15 til 16 ára krakka og það 

liggur náttúrulega alveg í hlutarins eðli að ef menn ætla að komast yfir 

megnið af þessari bók þá er þetta algjört hundavað, kennslan. Getur 

ekki orðið öðruvísi. Ég hefði viljað sjá einhvern vegin allt annað 

skipulag og það væru hérna einhvern tíman settir almennilegir 

peningar í námsbókagerð á Íslandi og kennarar hefðu val. Þeir hafa 

aldrei haft neitt val, af því að núverandi grunnbækur í sögu 100, 200, 

300, það er bara ein bók fyrir hvern áfanga og ekkert val 

 Heimir minntist líka á, eins og Arnór, að bækurnar þyrftu að innihalda 

samantekt og verkefni eða spurningar. Hann sagði að þetta þýddi að 

bækurnar væru ekki nemendavænar heldur óaðlaðandi, sérstaklega fyrir 

nemendur sem væru illa staddir í lestrarkunnáttu. Heimir talaði líka um 

jákvæð atriði. Hann taldi Nýja Tíma (Gunnar Karlsson og Sigurður 

Ragnarsson, 2006) vera skömminni skárri þar sem hún væri „skrifuð í anda 

aukinnar áherslu á fjölskyldusögu og kvennasögu og svoleiðis― og fremst í 

henni væri kafli sem héti Að læra sögu og læra af sögu. Í þessum kafla var 

fræðigreinin sagnfræði kynnt fyrir nemendum, fjallað um tengsl hennar við 

aðrar fræðigreinar og gefið yfirlit yfir sagnfræðileg vinnubrögð. Arnar hafði 

líka hugleitt það hvort nemendur ættu að kynnast fræðigreininni sem liggur 

að baki sögunni. Hann sagði frá nýrri námskrá þar sem ætlunin væri að áður 

en nemendur tækju söguáfanga hefðu þeir lokið tveimur áföngum þar sem 

ýmsar samfélagsfræðigreinar væru kenndar saman. Í þeim yrði fjallað um 

eðli sagnfræðinnar og vinnubragða innan hennar.  

Þegar Sunna lýsti námsbókinni í saga103 sagði hún: „, Þetta er eins og 

atriðaorðaskrá. Það er sko bara stiklað alveg endalaust á óteljandi atburðum. 

Og fólki og ártölum og eitthvað svona. Og það er varla efnisleg umfjöllun um 

nokkurn hlut.― Afleiðingin af því var „að ef að þú ætlar að taka efnislega 

umfjöllun um eitthvað, þá þarft þú að sem kennari að fara að finna til alls 

konar ítarefni. Eða láta nemendur leita að ítarefni. Og nemendur í dag, þeir 

eru bara engan vegin í stakk búnir til að meta ítarefni.― Það er því hægt að 

fullyrða að allir viðmælendurnir hafi verið mjög óánægðir með þær 

námsbækur sem eru í boði. Þess vegna reyndu þeir ýmislegt til að minnka 

vægi námsbókanna..  

Arnór sagði að þar sem að stríð væri oftast útgangspunkturinn í 

námsbókunum og því gætti hann þess að tala við nemendur um að „það sé 

ekkert endilega það sem við þurfum að læra í sögunni― heldur líka um 
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venjulegar aðstæður venjulegs fólks. Annað dæmi sem Arnór tók var 

áðurnefndur áfangi hans þar sem kvikmyndur voru notaðar sem grunnheimild 

en engin sérstök námsbók var notuð. Arnar bað nemendur oft um að kynna 

sér eitthvað sérstakt viðfangsefni á netinu. Hann leyfði þar að auki 

nemendum að hafa áhrif á hvaða þættir sögunnar væru teknir til athugunar og 

sagði frá því hvernig nemendur sem höfðu sýnt afar lítinn áhuga voru 

dolfallnir þegar þeir rákust á viðfangsefni sem höfðaði frekar til þeirra í 

safnaferð. Meginstef í viðhorfi Arnars var: „Það er það sem ég byrja alltaf á 

að skoða með öllum mínum hópum. Á hverju hafið þið áhuga? Það er hægt 

að tengja í rauninni allt, í sögunni, saman við eitthvað.― Hann lagði líka meiri 

áherslu á nærumhverfi nemenda heldur en fjærumhverfi. Hann vildi að 

nemendur könnuðust við sögu skólans og bæjarfélagsins. Hann talaði við þá 

um aðstæður fyrstu nemendanna sem stunduðu nám við skólann og vakti 

athygli þeirra á fornleifauppgröftri í nágrenninu. Þegar fjallað var um 

fólksflótta Íslendinga til vesturheims á seinni hluta 19. aldar lét hann 

nemendur fletta upp forfeðrum sínum í skrá yfir vesturfara og finna 

ættartengsl við sjálfa sig: „Og einhvern tíman þegar við gerðum þetta þá 

voru, þá voru nánast, sko nánast allir í hópnum sem voru búnir að finna rætur 

eða tengsl við, við einhverja sem höfðu farið vestur.  

4.8 Viðhorf nemenda 

Eins og gefur á að skilja er það mikilvægt fyrir skólastarf að kennari hafi 

þekkingu á nemendahópnum. Viðmælendur voru því spurðir um það hvernig 

gengi að vinna með nemendum að fjölbreyttum kennsluaðferðum. Viðhorf 

viðmælenda voru nokkuð ólík. Eins og áður hefur verið fjallað um taldi 

Arnór að nemendur væru mikil hindrun í að auka fjölbreytni kennsluaðferða. 

Þegar hann var spurður um það hvort nemendur veltu því fyrir sér hvaða 

kennsluaðferðir væru árangursríkastar svaraði hann: 
Sko, þeir eru fyrst og fremst að pæla í því er þetta leiðinlegt? Þeir eru 

ekki að pæla í því hvort að kennsluaðferðin sem slík sé þú veist líkleg 

til árangurs eða eitthvað slíkt. Þau eru fyrst og fremst bara í þessu 

egócentríska, litla klefa sínum sko, eða tómarúmi einhverju. Þar sem 

þau segja, þetta er leiðinlegt, nei þetta er rosalega skemmtilegt. En svo 

ef þau eru spurð, þá yppa þau öxlum. Þá vita þau ekki af hverju þetta er 

leiðinlegt. Vita ekki af hverju þeim finnst þetta skemmtilegt 
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Hann hafði mikið að segja um hversu erfitt væri að fá nemendur í lið með sér 

varðandi nýjungar í kennsluaðferðum. Aðrir viðmælendur sögðu að ef rétt 

væri farið að væri hægt að fá nemendur til að taka vel í nýbreytni í 

kennsluaðferðum. Sunna lagði áherslu á að hjálpa þeim mikið í upphafi ef 

verið væri að prófa nýja kennsluaðferð ásamt því að láta þau vita þegar 

kennarinn er að prófa eitthvað nýtt:  
Stundum segi ég bara, ég hef aldrei gert þetta áður krakkar, þið eruð 

tilraunamýs núna. Og þau taka því alltaf vel, að vera tilraunamýs. Þau 

gera það. Ég upplifi aldrei kvartað yfir því að vera tilraunamýs. 

Nemendur eru góðir nefnilega. Yfirleitt. Þá eru þeir bara mjög 

umburðarlyndir og góðir. 

Hún var þó sammála Arnóri að nemendur væru yfirleitt ekki meðvitaðir 

um kosti og galla mismunandi kennsluaðferða: „Þau gera sér enga grein fyrir 

því. Nei ég held að þau bara mæta í skólann og gera það sem þau eiga að 

gera. Og þau eru sko ekki að spá í því hvað markmiðið sé hjá kennaranum 

eftir þennan tíma.― Heimir sagði að það væri mjög mismunandi eftir 

nemendum hvort þeir væru reiðubúnir fyrir nýjungar. Ákveðinn hópur 

nemenda væri tregur til en aðrir nemendur væru jákvæðir fyrir öllum 

kennsluaðferðum. Hann sagði að það væri þó aðeins minnihluti nemenda sem 

væri neikvæður og það skipti í raun ekki máli hvers eðlis kennsluaðferðin 

væri, sá hópur væri neikvæður gagnvart þeim öllum. Þetta sagði hann vera 

sérstaklega áberandi þegar atvinnulífið er í lægð. Þá er erfiðara fyrir fólk á 

framhaldsskólaaldri að fá vinnu og það skráir sig frekar í skóla án þess að 

hafa snefil af áhuga á náminu. Honum fannst betra þegar atvinnulífið kallaði 

á starfsfólk, „bæði fyrir skólann og það fólk, betra að fá þetta fólk bara aftur 

inn tveimur árum seinna.― Arnar talaði einnig um hvernig sumir nemendur 

mundu standa sig í hvaða kerfi sem er. Þegar hann var spurður út í frjálslega 

skipulagningu kennslu sagði hann: 
Þá svínvirkar þetta fyrir þá sem eru mjög duglegir og mjög skipulagðir. 

Af því að þeir geta bara, þeir, sko það mundi hvaða kerfi sem er henta 

þeim. Þeir mundu vinna sig í gegn um allt, það er alveg sama hvað það 

er. 

Hann talaði hins vegar um að það gætu ekki allir nemendur stundað nám 

með jafn frjálsum hætti heldur þyrftu þeir meira aðhald. Sem tengist aftur því 

sem Arnar talaði mikið um, að eyða hluta af tímanum til þess að læra inn á 

nemendahópinn og klæðskerasauma kennsluaðferðir eftir honum. Aðspurður 

um hvernig nemendur brygðust við kennsluaðferðum sem krefðust virkar 

þátttöku þeirra sagði hann: „Almennt finnst mér þau taka þessu vel, en ég tek 
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auðvitað eftir því að ég þarf stundum að hafa meira fyrir sumum en öðrum― 

sem er í takti við viðhorf hinna viðmælendanna.  

4.9 Samantekt 

Í upphafi var spurt hver reynsla kennara væri af kennsluaðferðum í sögu í 

framhaldsskólu og hvort hún samræmdist niðurstöðum rannsókna um litla 

fjölbreytni í kennsluaðferðum? 

Þegar kom að því að velja kennsluaðferð litu viðmælendur til markmiða 

sögukennslu. Sum orð þeirra mátti túlka á þann veg að markmiðið væri að 

efla söguvitund. Það tengdist þá helst aukinni viðsýni og skilningi nemenda á 

aðstæðum og uppruna fólks sem tilheyrði menningu minnihlutahópa. 

Sömuleiðis var minnst á að efla getu nemenda til að máta sig við einstaklinga 

úr sögunni sem tilheyrðu sama hópi og þeir sjálfir. Algengara var þó að 

viðmælendur töluðu um það markmið sögukennslu að útskýra nútímann með 

tilvísun til fortíðar. Nemendur áttu samkvæmt því að hafa þekkingu á sögunni 

og geta rakið tengsl og orsakir. Það mátti greina þá skoðun viðmælenda að 

námsbækurnar legðu of mikla áherslu á þekkingaratriði þannig að kennslan 

gæti orðið eintóm staðreyndakennsla. Það virðist hafa verið raunin í gegn um 

tíðina ef marka má einn viðmælanda sem sagði það algengan misskilning hjá 

fólki að sögukennsla væri eintómt ártalastagl. 

Viðmælendur minntust á aðalnámskrár til að útskýra minni áherslu á sögu 

innan skólakerfisins síðustu ár en vísuðu ekki til þeirra þegar þeir ræddu 

markmið eða inntak kennslunnar. Það átti einnig við þegar kom að þeim 

kennsluaðfeðrum sem þeir beittu. Einu sinni var vísað almennt til rannsókna 

til að færa rök gegn beitingu fyrirlestra í miklu magni en annars virtist 

reynsla viðmælanda gegna höfuðhlutverki þegar kom að vali á kennsluaðferð. 

Einn viðmælandi talaði um vettvangsnám í kennsluaðferðum en annars 

vísuðu þeir ekki til síns eigins kennaranáms eða efnis af fræðilegum toga. 

Einn viðmælandi talaði sérstaklega um mikilvægi þess að eiga í gagnvirkum 

samskiptum við nemendur til að öðlast þekkingu á hópnum og haga 

kennsluaðferðum eftir því.  

Viðmælendur höfðu almennt ekki mikla trú á miklu magni fyrirlestra og 

höfðu dregið úr notkun þeirra í gegn um tíðina. Árný Helga Reynisdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2013, bls. 7) sýndu fram á að nemendur eru 

ekki eins móttækilegir fyrir einstefnumiðlun eins og áður sem er í samræmi 
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við þær niðurstöður. Engu að síður heyrðist það viðhorf að fyrirlestrar hefðu 

verið níddir um of, þeir væru enn hentugir til að útskýra strembin fyrirbæri og 

nemendur þyrftu einfaldlega að geta setið og hlustað. Í stað fyrirlestra kusu 

viðmælendur að beita verkefnavinnu af ýmsum toga sem var í samræmi við 

aukna áherslu á símat og minni áherslu á lokapróf. Viðmælendur lýstu 

margvíslegum kennsluaðferðum sem þeir beittu en fæstar þeirra voru 

hannaðar til að efla sköpunargáfu eða frumkvæði nemenda. Yfirleitt var 

markmiðið að auka þekkingu og skilning á sögulegum viðfangsefum. 

Það er því hægt að halda því fram að niðurstöður þessarar rannsóknar séu 

í samræmi við fyrri rannsóknir. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar frá einu 

sjónarhorni en ekki öðru. Þar með er þó ekki hægt að segja að 

kennsluaðferðir sem reyna á frumkvæði nemenda séu ekki til staðar, einungis 

að það fer lítið fyrir þeim. 

Viðmælendur töluðu mikið um þá umgjörð sem þeir starfa í. Til að mynda 

nemendur sem væru illa undirbúnir til að taka aukna ábyrgð á námi sínu og 

starfskipulag framhaldsskóla sem einkenndist af tímaskorti kennara og 

stórum nemendahópum. Samt sem áður töldu viðmælendur að saga væri afar 

heppileg grein til að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum.  
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5. Umræður og niðurlag 

Í þessum hluta verður leitast við að ræða niðurstöður rannsóknarinnar 

skipulega og í tengslum við fræðilega umfjöllun og rannsóknarspurningarnar. 

Markmiðið er að setja fram vangaveltur og mögulegar skýringar á niður-

stöðum. Þrátt fyrir að hér verði ekki færst undan því að beita gagnrýni á 

ríkjandi skipulag verða ekki lagðar fram sérstakar tillögur að breytingum. Það 

er undir hverjum og einum lesenda að meta hvaða breytinga er þörf á 

menntakerfinu. 

5.1 Viðhorf sögukennar til kennsluaðferða 

Í kafla 2.3.2 var fjallað um tvær meginhugmyndir um tilgang og markmið 

sögukennslu. Fjallað var um tvær hefðir sem hafa verið ríkjandi um tilgang 

þess að kenna sögu, þá engilsaxnesku og þá skandinavísku og/eða þýsku og 

hvaða aðdraganda þessi skipting hefði. Því er haldið fram að sú síðarnefnda 

sé meira áberandi í íslenskum aðalnámskrám heldur en sú fyrrnefnda, þrátt 

fyrir að ný aðalnámskrá 2011 hafi boðað breytingar. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar virðast benda ftil þess að sögukennsla á framhaldsskólastigi sé 

almennt skipulögð út frá engilsaxnesku hefðinni þrátt fyrir að áhersla 

aðalnámskrár sé önnur. Samt sem áður var hægt að greina áhrif 

skandinavísku og/eða þýsku hefðarinnar. Tveir viðmælendur töluðu þannig 

um tilgang sögukennslunnar að það mætti túlka það sem eflingu á 

söguvitund, án þess þó að minnast á hugtakið. Einn sagðist reyna að velja 

viðfangsefni sem væri auðvelt fyrir nemendur að tengja við sjálfa sig og 

annar vildi að söguleg þekking mundi auka víðsýni nemenda. Miklu 

algengara var þó að viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að skýra 

nútímann með vísun til fortíðar, greina orsakasamhengi og áhrifaþætti og átta 

sig á aðstæðum mismunandi þjóðfélagshópa á mismunandi tímum. Ef 

námsbækurnar eru látnar stýra vali á viðfangsefni, sem viðmælendur voru 

reyndar sammála um að væri kennsluaðferð sem þeir notuðu lítið, fjarlægist 
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markmið kennslunnar enn frekar hugmyndir um söguvitund og sumar þeirra 

nálgast jafnvel þjóðernislega umfjöllun.  

Enginn viðmælandi minntist á hvaðan hugmyndir hans um tilgang og 

markmið sögukennslu kæmu og enginn þeirra talaði um fræðilegan bakgrunn 

að sem væri grunnur að kennsluaðferðum. Samt höfðu þeir allir mjög 

ákveðnar skoðanir um hvaða markmiðum ætti að stefna að. Þar að auki 

töluðu þeir um að nám sitt í uppeldis- og kennslufræðum hafi lítið skilið eftir 

sig og ekki nýst þeim mikið í starfi. Miklu frekar kom í ljós það viðhorf að 

þeir beittu þeim kennsluaðferðum sem þeim fannst hafa reynst þeim best 

áður. Allir töluðu þeir sömuleiðis um breytingar sem þeir höfðu gert á 

kennsluaðferðum sínum frá því að þeir byrjuðu fyrst að kenna. Það mætti því 

ætla að hugmyndir þeirra um tilgang og markmið sögukennslu séu töluvert 

persónubundnar. Mögulega er það úr einhvers konar samblandi af þeim 

aðalnámskrám sem þeir hafa unnið eftir, sagnfræðimenntunar þeirra og þeirra 

eigin reynsla af því að starfa sem sögukennarar sem þeir sækja hugmyndir 

sínar um hvaða kennsluaðferðir séu viðeigandi. Þó að viðmælendur hafi sagst 

hafa dregið úr vægi námsbókanna höfðu þeir notað þær í upphafi 

kennsluferils síns og þá mætti spyrja hvaða áhrif þær hafi haft varðandi 

kennsluaðferðir. Þó er ekkert hægt að fullyrða með vissu út frá þessum 

niðurstöðum. 

Markmið og tilgangur sögukennslu er þó ekki það eina sem hefur áhrif á 

það hvaða kennsluaðferðir sögukennarar beita. Þeir voru allir á því að 

mikilvægt væri að ná til nemenda með því að gera kennsluna áhugaverða og 

beittu ýmsum aðferðum til þess. Samkvæmt endurskoðun Marzano og 

Kendall (2007) á flokkunarfræði námsmarkmiða eftir Bloom hefur þekking 

kennara á sjálfs-kerfi nemenda heilmikið að segja um hvernig til tekst í 

kennslunni. Miðað við ófræðilega nálgun viðmælenda sem minnst hefur verið 

á er það frekar tilviljanakennt hvort kennsluaðferðir taki mið af því. 

Niðurstöðurnar benda til þess að einn viðmælandi hafi skorið sig úr með það 

og taki ákvarðanir varðandi kennsluaðferðir að miklu leyti út frá sjálfs-

kerfinu, án þess þó að vera endilega meðvitaður um það. Það gerði hann með 

því að meta stöðu nemendahópsins, jafnvel hvernig hann var stemmdur fyrir 

einstaka kennslustund. Gerður G. Óskarsdóttir (2012, bls. 39-40) lýsir því 

einmitt að stemming nemendahópsins skipti máli fyrir árangur kennslunnar. 

Stundum eiga þeir til að vera sérstaklega þreyttir og ómóttækilegir og þá þarf 

væntanlega að gera aðrar kröfur. Aðrir viðmælendur áætluðu um stöðu 
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hópsins óbeint út frá kröfum skólans, hæfni sem ætlast er til að nemendur 

hafi eftir að hafa lokið grunnskóla og fyrri áföngum innan framhaldsskólans. 

Út frá niðurstöðunum er þó ekki hægt að segja að viðmælendur séu ekki 

meðvitaðir um þær ákvarðanir sem þeir taka varðandi markmið og 

kennsluaðferðir. Þvert á móti höfðu þeir allir skýrar hugmyndir um hlutverk 

sitt og gerðu sitt besta til að ná árangri í starfi. Þeir voru meðvitaðir um 

breytingar í skólakerfinu, þjóðfélaginu og nemendahópnum og höfðu velt því 

töluvert fyrir sér hvernig þeir ættu helst að bregðast við þeim. Það er aðeins 

hægt að fullyrða að þær breytingar hafi ekki byggt að miklu leyti á grunni 

menntunarfræða. Að minnsta kosti ekki meðvitað. 

Eins og kom fram í fræðilegu umfjölluninni hefur tilgangur sögukennslu 

breyst mikið frá því að fagið var kennt fyrst á 19. öld. Á því tímabili hafði 

sögukennsla skýrt og óumdeilanlegt markmið sem styrktist vegna þess að það 

var pólitískt. Að mennta unga Íslendinga til að berjast fyrir sjálfstæði 

landsins. Þegar því takmarki var náð virðist vera sem að sögukennslan hafi 

lent á krossgötum. Eins og kom í ljós í sögukennsluskammdeginu þá voru 

sterk íhaldsöfl í landinu sem voru andsnúin því að sögukennsla myndi víkja 

frá því að veita þekkingu á sögulegri framvindu þjóðarinnar. Einn 

viðmælandinn talaði einmitt um að sögukennsla liði fyrir að árangur hennar 

yrði ekki mældur í beinhörðum peningum eins og á við um önnur fög. Það 

var raunin þegar markmiðin voru skýr, en ekki lengur.  

Það kom bersýnilega fram að fjölbreytni var lykilhugtak varðandi þær 

kennsluaðferðir sem viðmælendur völdu sér. Þeir voru meðvitaðir um 

nauðsyn þess að skipuleggja fjölbreyttar kennsluaðferðir án þess þó að 

kennslan yrði óreiðukennd. Yfirleitt settu þeir það í samhengi við að koma til 

móts við mismunandi þarfir nemenda og koma í veg fyrir að kennslan verði 

tilbreytingalaus og leiðinleg. Það vekur þó sérstaka athygli að aðeins einn 

viðmælandi talaði sérstaklega um aðferðir við að kynnast þessum 

mismunandi þörfum nemendahópsins eitthvað nánar. Algengara var að gera 

ráð fyrir að þarfir nemendahópsins væru mismunandi og að almennt séð væri 

hægt að koma til móts við alla með nægilega fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Tveir viðmælendur lögðu meiri áherslu á hindranir sem kæmu að einhverju 

leyti í veg fyrir fjölbreyttar kennsluaðferðir. Annars vegar var það áhugaleysi 

og framtaksleysi nemenda og hins vegar tímaskortur og almennt 

starfsskipulag innan framhaldsskólanna. Það er reyndar ekkert nýtt að 

framhaldsskólakennarar kvarti yfir áhugaleysi nemenda á nýbreytni í 
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kennsluaðferðum en Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2011, bls. 37) lýstu því viðhorfi 

að kennarar reyndu stundum eitthvað nýtt en nemendur væru einfaldlega ekki 

hrifnir af því. Þó að það viðhorf hafi einnig komið fram lýstu viðmælendur 

því líka yfir að nemendur væru oftar en ekki tilbúnir að taka þátt í 

breytingum. Eins og einn viðmælandi sagði þá væru þeir alltaf tilbúnir til að 

vera tilraunamýs. Það þyrfti þó að hafa varann á og undirbúa sérstaklega þær 

kennslustundir þannig að nemendur væru meðvitaðir um að kennslustundin 

yrði með óvenjulegra sniði. Svo virðist sem undirbúningur og framkvæmd sé 

lykilatriði þegar kemur að nýstárlegum kennsluaðferðum og kennarar ættu 

því ekki að leggja árar í bát þó að nemendur séu í upphafi ekki sérstaklega 

spenntir. 

Samt sem áður töluðu allir viðmælendur um að þeir beittu fjölbreyttum 

kennsluaðferðum eins og þeir best gátu. Það verður þó að taka því með 

nokkrum fyrirvara. Eins og áður hefur komið fram hefur verið sýnt fram á 

nokkuð misræmi á upplifun nemenda af kennsluaðferðum og svörum kennara 

um sama efni þar sem kennsluaðferðir eru ekki endilega eins metnaðarfullar 

eins og kennarar telja sér trú um (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 

1999, bls. 68-70). Sömuleiðis sýndi úttekt Svanhildar og félaga (2011) hversu 

mikið vægi fyrirlestrar hafa í íslenskukennslu.  

Það er áhugavert að þrátt fyrir að allir viðmælendur hefðu kennararéttindi 

talaði enginn þeirra um að kennaranámið hafi haft áhrif á það hvaða 

kennsluaðferðum þeir beittu. Ef þetta er lýsandi fyrir stéttina í heild sinni er 

það nokkur áfellisdómur yfir þeirri kennaramenntun sem fer fram í háskólum 

landsins. Hins vegar mætti spyrja á móti hvort áhrif kennslufræðanna séu til 

staðar en margra ára reynsla hafi gert skilin milli reynslunnar og 

mentunarinnar á bak við hana óljós. Það hljómar ekki ósennilega að það sé 

erfitt að sitja fyrir svörum í viðtali og greina með fullri vissu hvaðan 

hugmyndafræðin sem liggur að baki kennsluaðferðunum kemur. Sérstaklega 

þegar langur tími er liðinn frá þeim tíma er mótaði viðmælendur mest í starfi. 

Þó að tölvunotkun innan skóla hafi verið afar áberandi í umræðunni 

síðustu ár var ekki sérstaklega lögð áhersla á þann vinkil hér. Það var 

einfaldlega vegna þess að aukin tölvutækni hafði ekki úrslitaáhrif á 

kennsluaðferðir (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2013, bls. 14) og viðmælendur voru á sama máli. 
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5.2 Samrýmist reynsla sögukennara 

niðurstöðum fyrri rannsókna? 

Eins og kom fram í öðrum hluta rannsóknarinnar var það niðurstaða Gerðar 

G. Óskarsdóttur (2012) að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar að því leyti til að 

nemendur séu ekki að aðhafast það sama í hverri kennslustund í tilteknum 

áfanga. Það er að segja það er ekki einungis kennt með fyrirlestrum, 

hópaverkefnum, einstaklingsverkefnum og svo framvegis. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar samræmast niðurstöðum hennar. Eins og talað hefur 

verið um höfðu allir viðmælendur mikið fyrir því að bjóða nemendum sínum 

upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir og voru vakandi fyrir tækifærum til að 

betrumbæta kennsluna. Hins vegar telur Gerður (2012) að kennsluaðferðir 

skorti fjölbreytni að öðru leyti.  

Samkvæmt niðurstöðum hennar fór aðeins 10% af kennslutíma á 

framhaldsskólastigi í kennslu á því sem hún kallaði 3. þrep. Einkenni kennslu 

á þessu þrepi er að nemendur sýna frumkvæði og nota ímyndunarafl vegna 

þess að lausn verkefnisins er ekki þekkt. Á þriðja þrepi er ekki gefið fyrir að 

komast að „réttri― niðurstöðu eins og um sé að ræða að reikna 

stærðfræðidæmi. Ef gert er ráð fyrir að sögukennsla skeri sig ekki 

stórkostlega úr öðrum framhaldsskólafögum er hægt að fullyrða út frá 

niðurstöðum Gerðar (2012) að yfirleitt snúist sögukennsla um að læra 

ákveðinn þekkingarbanka. Sérstaklega ef gert er ráð fyrir því að 

námsbækurnar stýri náminu að einhverju leyti. Eins og kom fram í 

niðurstöðunum þá var mikil ónánægja meðal viðmælenda með þær. Þeim var 

til að mynda líkt við atriðisorðaskrá.  

Markmiðið í þessari rannsókn var vissulega ekki að setja fram upplýsingar 

um tíðni mismunandi kennsluaðferða. Það er þó hægt að taka fram að 

niðurstöðurnar sem hafa verið settar fram hérna eru í samræmi við 

niðurstöður Gerðar (2012). Svo virðist sem að aðeins lítill hluti kennslu fari 

fram á 3. þrepi. Viðmælendur lýstu reyndar allir kennsluaðferðum sem reyna 

á frumkvæði og ímyndunarafl nemenda en það var frekar gripið til þeirra sem 

þegar tími og metnaður var til staðar og til hliðar við hefðbundnari 

kennsluaðferðir. Út frá því má áætla að viðmælendur hafi ekki hugsað um 

kennsluaðferðir frá sæmbærilegu sjónarhorni og Gerður (2012) setur fram og 

skipuleggi þar af leiðandi kennsluaðferðir ekki út frá því sjónarhorni. 
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Hverjar eru mögulegar skýringar á þessum niðurstöðum. Stundum hefur 

það verið til siðs að líta til kennaranna sjálfra í leit að skýringum. Getur verið 

að þeir hafi komið sér þægilega fyrir og skorti metnað og vilja til að vaxa í 

starfi? Eflaust er hægt að finna þannig tilfelli meðal kennara eins og í öðrum 

fagstéttum. Þær niðurstöður sem hafa verið settar hérna fram benda þó ekki 

til þess. Þvert á móti virtust allir viðmælendur vera íhugandi um starf sitt, 

hvað væri að virka hjá þeim og hvað ekki. Þrátt fyrir að vera stundum á 

krossgötum vegna breytinga í samfélaginu sem endurspegluðust innan 

skólanna (til dæmis vankunnátta í lestri) reyndu þeir að haga seglum eftir 

vindi og ná sem mestum árangri með efnivið sinn. 

Viðmælendur nefndu ýmsar hindranir sem kæmu í veg fyri að þeir gætu 

beitt jafn fjölbreyttum kennsluaðferðum og þeir í raun vildu. Bæði innri 

hindranir, eins og skort á tækniþekkingu eða almenna íhaldssemi, eða ytri, 

eins og tímaskort. Svo virðist vera sem kennarar þurfi á meiri stuðningi að 

halda til að ná meiri árangri. Þar gæti samstarf milli kennara eða aðstoð 

sérfræðinga dugað. Það er í hið minnsta víst að endurskoða þarf 

námsbókagerð í sögu. Enginn viðmælanda var fyllilega ánægður með þær 

námsbækur sem voru í boði og þeir voru almennt farnir að draga úr vægi 

þeirra í kennslunni. 

Stundum hafa kennararnir, og skólarnir í heild sinni, þurft að velja milli 

tveggja kosta sem hvorugur er í raun æskilegur. Eins og kom fram í fræðilegu 

umfjölluninni hefur nemendahópurinn sem stundar nám í framhaldsskólum 

orðið fjölbreyttari á síðastliðnum áratugum. Það hefur valdið togstreitu milli 

þess að setja miklar kröfur á nemendur sem læra til stúdentsprófs og þess að 

geta útskrifað nemendur af brautum sem eðlilegt er að þurfi ekki að ná sömu 

markmiðum. Sömuleiðis má spyrja hvort kennarar ættu að setja verkefni fyrir 

nemendur sína sem reyna á frumkvæði þeirra og skapandi hugsun ef 

nemendurnir sjálfir eiga í miklu brasi við að leysa vegna þess að þeir eru 

vanir hefðbundnari kennsluaðferðum. Ætti frekar að hefja þá umræðu fyrr í 

skólakerfinu og leiða hana síðar upp í framhaldsskólana? 

Það er þó hægt að fullyrða að sú mynd sem hér hefur verið dregin upp 

sýnir ekki staðnaðan kennara sem rígheldur í fastmótaðar en úreltar 

kennsluaðferðir heldur leitandi kennara sem hefur kannski ekki enn þá fundið 

uppskriftina af fullkominni samblöndu kennsluaðferða.  
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5.3 Niðurlag 

Nú hefur verið sýnt fram á hver reynsla sögukennara í framhaldsskólum er af 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Enn fremur hefur verið fjallað um hvort sú 

sýn sem fæst með djúpviðtölum samræmist niðurstöðum þeirra megindlegu 

rannsókna sem áður hafa verið gerðar. Eins og við mátti búast af rannsókn 

sem beinist að skólakerfinu þá komu upp á yfirborðið jákvæð atriði og 

neikvæð. Sögukennarar virðast taka starfi sínu alvarlega og eru meðvitaðir 

um að þær kennsluaðferðir sem þeir nota skipta máli. Hins vegar virðist 

þáttur menntunarfræða ekki vera áberandi í skipulagningu eða kennslu, að 

minnsta kosti ekki á meðvitað og yfirlýst. Önnur atriði eru hvorki jákvæð eða 

neikvæð, þó að þau séu mikilvæg fyrir umræðuna, heldur eru þau 

túlkunaratriði. Svo virðist sem að mikilvægasta markmiðið sem stefnt er að í 

sögukennslu sé að útskýra nútímann með tilvísun í fortíðina en minni áhersla 

á að efla söguvitund nemenda. 

Eins og aðrar rannsóknir hefur þessi takmarkanir. Gagnasöfnun var 

bundin við djúpviðtöl og viðmælendur höfðu allir sama hlutverk. Áhugavert 

væri að sjá rannsókn sem tæki fyrir svipað viðfangsefni þar sem sjónarhorn 

nemenda fengi að koma fram. Eins og fjallað hefur verið um var upplifun 

grunnskólanema af sögukennslu önnur heldur en kennararnir lögðu upp með 

þegar þeir settu markmið. Hér var nokkuð fjallað um áhrif umhverfisins á 

kennsluaðferðir. Það mætti kanna þann vinkil betur með áherslu á 

stofnanamenningu og hvernig skráðar eða óskráðar reglur skipta máli. Hér 

var drepið á því hvaða áhrif kennaramenntun hefur á val kennara á 

kennsluaðferðum án þess að niðurstaða fengist og er vel hægt að hugsa sér 

rannsókn sem gæti svarað því. Að lokum má segja að það sé þörf á ítarlegri 

megindlegri rannsókn þar sem vægi mismunandi kennsluaðferða í 

sögukennslu er mælt. 

Eftir vinnslu rannsóknarinnar er það sannfæring höfundar að saga sé 

sérstaklega hentug kennslufag til að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem 

stefna að fjölbreyttum markmiðum. Það er undir sögukennurum komið að 

sýna fram á þann mátt sem fagið getur búið yfir. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

Dagsetning:___/____/____ Viðmælandi: _______________ 

 Áætlaður tími viðtals: 60 mínútur 

 Upptökutæki notað: Já Nei 

 

Viðtalsrammi 

 
Ég byrja á að spyrja viðmælandann út í bakgrunn hans (menntun, 

reynslu). Því næst tala ég örlítið um niðurstöður rannsókna.  

1. [Off the record] Hefurðu áður tekið þátt í rannsókn sem þessari? 

Hvað finnst þér um að taka þátt í svona rannsóknum? 

2. Hver er tilgangur þess að kenna sögu? 

3. Hver er staða sögu sem fags innan framhaldsskólanna? 

a. Hvað er hægt að gera til að efla sögukennslu? 

4. Hversu mikilvægt er fyrir skólastarf að kennsluhættir séu fjölbreyttir? 

5. Segðu mér frá kennsluaðferðum  í sögu.  

a. Hvernig velur þú þér kennsluaðferð? 

b. Beitir þú fjölbreyttum kennsluaðferðum? 

c. Í hverju felst fjölbreytnin?  

6. Hvað hefur breyst varðandi kennsluaðferðir í gegn um tíðina? 

7. Hvað er það sem hindrar helst fjölbreyttar kennsluaðferðir? 

8. Hvaða kennsluaðferðir mundir þú vilja nýta meira? 

9. Hvað með nemendur? Eru þeir opnir fyrir nýjum kennsluaðferðum?  

a. Eru þínir nemendur meðvitaðir um eðli mismunandi 

kennsluaðferða? 

b. Fer fram umræða í þínum skóla við nemendur um 

kennsluaðferðir eða breytingar á þeim 

10. Hvernig mundir þú lýsa vinnuálaginu í þínu starfi? 

a. Í hvað fer mestur tími? 



81 

b. Hvað veldur mestu álagi? 

11. Er námsefnið hentugt fyrir fjölbreyttar kennsluaðferðir? 

12. Er eitthvað fleira sem þér finnst ég ætti að vita og þú vilt bæta við? 
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