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Ágrip 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir viðtalsrannsókn sem gerð var vorið 2007. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig kenna kennarar landfræði á unglingastigi? 

Tekin voru viðtöl við þrjá kennara og kennsla þeirra borin saman við markmið 

aðalnámskrár og kenningar þriggja kennismiða í uppeldis- og menntafræðum. Einnig eru 

kennsluaðferðir kennaranna flokkaðar og niðurstöður bornar saman við fyrri rannsóknir. 

Helstu niðurstöður eru að þrátt fyrir að langur tími sé liðinn frá umfangsmikilli rannsókn 

á kennsluaðferðum og mikilli umræða hefur lítið verið um fjölbreytta kennsluhætti 

undanfarin ár og fátt hefur breyst. Fjölbreyttni í kennsluháttum virðist lítil og kennarar 

enn mikið upp á námsbækur og verkefni þeirra komnir og brydda takmarkað upp á 

nýjungum. Þeir virðast stiðjast lítið við fræðin og fylgja aðalnámskrá takmarkað eftir. 
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1. Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnis 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum viðtalsrannsóknar sem unnin var vorið 

2007. Rannsóknin er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs við Kennaraháskóla Íslands. 

Markmið mitt með rannsókninni er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig kenna kennarar landfræði á unglingastigi? 

Val mitt á þessu efni tengist m.a. því að ég tel mikilvægt að fá vísbendingu um hvaða 

kennsluaðferðir kennarar nota í landfræði og af hverju þeir velja þær. Kennsluaðferðir 

hafa lítið verið rannsakaðar á Íslandi og því þörf á að kanna hver þróunin hefur verið á 

þessu sviði. 

Valið var að tala við þrjá kennara á unglingastigi. Tekin voru viðtöl við kennarana, 

spurt um kennsluaðferðir, notkun á aðalnámskrá og námsgögnum. Hér á eftir er fyrst gerð 

grein fyrir þeim hugmyndum sem tengja má umfjöllun um kennslu í landfræði. Þar á eftir 

kemur samantekt um markmið út frá markmiðum aðalnámskrár og því næst helstu 

kennsluaðferðir sem lúta að þessu efni. Næst kemur kafli um rannsóknina, aðferðir 

hennar og framkvæmd. Þar á eftir koma niðurstöður og ályktanir og að lokum umræður 

og samantekt. 

Margir fræðimenn hafa fjallað um nám og kennslu almennt. Þeirra á meðal eru þrír 

menn sem sett hafa fram hugmyndir sem tengja má beint við nám og kennslu í landfræði. 

Það eru þeir John Dewey, Howard Gardner og Lev Vygotsky. 

 

1.2 Hugmyndir um nám og kennslu 

1.2.1 John Dewey 

Dewey er þekktastur fyrir kenningu sína að læra með því að gera (e. Learning by doing). 

Í þeirri kenningu felst að læra með því að vinna með það sem fjallað er um í náminu. Það 

er gert á lifandi og áþreyfanlegan hátt. Samkvæmt hugmyndum Dewey eiga nemendur að 

vinna saman við þrautalausnir og rökhugsun og átta sig á tilgangi þess sem þeir eru að 

gera. Skólastofan er þá smækkuð mynd af samfélaginu og þar á starfið að einkennast af 

lýðræðislegum samskiptum. Dewey var eindregið á móti því að nemendur lærðu 

steindauðar staðreyndir beint upp úr bókum sem þeir þyldu upp í prófum án þess svo að 

geta beitt þeim (Dewey, þýð. 2000, 15-16). 
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Samkvæmt rannsóknum Kristínar Jónsdóttur (2003) og Kristrúnar Lindar Birgisdóttur 

(2004) eru íslenskir kennarar mjög bundnir kennslu- og verkefnabókum og þannig 

hugsunarlitlum lærdómi. 

 

1.2.2 Howard Gardner 

Gardner hefur sett mark sitt á uppeldis- og kennslufræðina með kenningu sinni um greind 

fólks. Sú kenning kallast Fjölgreindarkenningin og í henni boðar hann að einstaklingur 

hafi yfir að ráða átta mismunandi greindum (Gardner, 1999, 52). 

Þessar átta greindir sem Gardner kynnti eru: 
Málgreind: Hæfileikinn til að vinna með tungumál. Fólk með mikla málgreind 
hefur gjarnan mikinn orðaforða, skrifar góðan texta, á auðvelt með að flytja 
ræður og að læra erlend tungumál. 
Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til óhlutbundinnar hugsunar, 
rökhugsunar og að vinna með tölur og mynstur. Rök- og stærðfræðigreindir 
eru gjarnan góðir í stærðfræði og vísindum. 
Rýmisgreind: Hæfileikinn til sjón- og rúmskynjunar. Geta séð fyrir sér hluti. 
Hafi menn mikla rýmisgreind eiga þeir auðvelt með að vinna með kort, 
listaverk og vélbúnað. 
Líkams- og hreyfigreind: Mikið og gott vald á hreyfingum og færni til 
líkamstjáningar. Til þessa hóps teljast dansarar og íþróttamenn. 
Tónlistargreind: Hæfileikinn til að vinna með, meta og skapa tónlist. 
Tónlistargreindir eru taktnæmir og hafa gott tóneyra. 
Samskiptagreind: Hæfileikinn til að ráða í ætlanir, skap, látbragð og raddblæ, 
annarra og bregðast við því. Í þessum hópi eru sálfræðingar, félagsráðgjafar, 
fólk í almannatengslum og sölumenn. 
Sjálfsþekkingargreind: Þekking á sjálfum sér, styrk sinn og veikleika, 
tilfinningar sínar, hugsanir og langanir, og hæfni til að nýta þessa þekkingu sér 
til framdráttar. 
Umhverfisgreind: Hæfileikinn til að greina og meta hluti í náttúrunni. Fólk 
með háa umhverfisgreind er næmt fyrir umhverfi sínu eins og dýrum, 
plöntum, og landslagi. 

(Smith, 2002) 
 

Gardner sagði að hver greind væri misjafnlega öflug hjá einstaklingum eða vel 

þjálfuð hjá hverjum og einum og skýrir hann þannig mismunandi hæfileika eða styrkleika 

einstaklingana. Að hans mati hefur hver greind sín einkenni, tengt sérstöku svæði í 

heilanum og að þeim sökum eru þroskaferli greindanna mismunandi. Þessu til stuðnings 

bendir Gardner á að heilaskaði á afmörkuðu svæði heilans hefur einungis áhrif á þá 
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greind sem á upptök sín þar. Að mati Gardners eru allar greindirnar nauðsynlegar til að 

lifa lífinu vel (Gardner, 1993, 63). 

Í fyrstu virðist þetta flækja málið en segja má að með fleiri greindum koma fleiri 

leiðir til að skilgreina huga nemenda og þannig fleiri leiðir fyrir þá að nálgast námsefni. 

Kennarar þurfa því að sinna öllum greindunum og reyna að þjálfa þær hjá nemendum en 

leggja ekki ofuráherslu á rök- og stærðfræðigreind og málgreind eins og gert hefur verið 

fram til þessa (Smith, 2002). Gardner leggur einnig áherslu á að kennarar þurfi að höfða 

til sterku hliða nemenda við miðlun námsefnisins (Gardner, 1993, 3). 

 

1.2.3 Lev Vygotsky 

Samkvæmt kenningum Vygotsky taka nemendur út mestan vitsmunaþroska í samskiptum 

sínum við foreldra, kennara og eldri börn. Því lagði hann mikla áherslu á hlutverk 

fullorðinna í námi barna. Kennarinn þarf að fylgjast með barninu og vita hvenær og hvar 

hægt er að grípa inní og auka þekkingu nemandans. Í þessu sambandi talar Vygotsky um 

nokkuð sem hann kallar Þroskasvæði (e. Zone of Proximal Development). Svæði þetta er 

utan þess sem nemandinn getur/skilur sjálfur án aðstoðar en með hjálp kennara eða 

jafnvel skólafélaga getur hann þroskað þetta svæði. Með því að aðstoða nemandann og 

hvetja hann til að leysa erfiðari verkefni getur kennari aukið getu nemandans og ýtt 

honum í átt að auknum þroska (Berk og Winsler, 1995, 24-26). Þess konar kennsla kallast 

vinnupallar (e. Scaffolding) og má skipta henni upp í eftirfarandi fimm þrep. 

Fyrsta þrepið er samvinna við þrautalausn. Þar eru tveir einstaklingar að 
vinna saman að sameiginlegu markmiði eins og að finna lausn á verkefni, 
t.d. tveir nemendur saman eða kennari og nemandi. 
Annað þrepið er að ná sömu niðurstöðu. Tveir einstaklingar með ólíkan 
skilning reyna að komast að sameiginlegum skilningi. Kennarinn reynir að 
tengja nýja hugmynd við þekkingu sem nemandinn hefur fyrir til að auka 
skilning nemandans á nýju viðfangsefninu. 
Þriðja þrepið er hvatning og umhyggja. Ef kennarinn sýnir stuðning og 
áhuga þá eykst áhugi nemandans á að vilja leysa verkefnið. 
Fjórða þrepið er að halda nemandanum innan síns þroskasvæðis. 
Viðfangsefnin eiga að vera krefjandi svo nemandinn læri eitthvað af þeim en 
ekki of erfitt svo hann gefist ekki upp. Kennarinn á aðeins að grípa inn í ef 
nauðsyn krefur. 
Fimmta og seinasta þrepið er að efla skipulag nemandans. Það verður að 
vera samvinna á milli kennara og nemanda. Kennarinn verður að geta sleppt 
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takinu og minnkað aðstoðina þegar nemandinn sýnir merki þess að geta 
unnið sjálfstætt. Við þetta eykst frumkvæði nemandans og hann lærir meira. 

(Berk og Winsler, 1995, 27-30) 
 

Í lögum um grunnskóla er kveðið á um markmið skólastarfs og í aðalnámskrá, sem er 

ígildi reglugerðar, er nánar kveðið á um skólastarfið. Ráðherra menntamála gefur út 

aðalnámskrá grunnskóla sem skipt er í almennan hluta og svo hluta einstakra námssviða. 

Verður nú vikið að þeim. 

 

1.3 Námskrár 

1.3.1 Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er nánari útfærsla á lögum um nám og kennslu í grunnskóla. Í 

henni er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans og sett fram 

meginstefna um kennslu og kennsluskipan. Í markmiðum aðalnámskrár er megin 

tilgangur skólans að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, skilning, móta skoðanir, 

viðhorf og ná leikni og færni á tilteknum sviðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999a, 20). 

Kennslan á að miða að því að nemendur nái þessum markmiðum en einnig er talað 

um að í skólum eigi að ríkja fjölbreytt vinnubrögð og kennsluaðferðir. Bent er á að þegar 

kennsluaðferðir eru valdar skuli bæði taka  tillit til markmiða og getu og þarfa nemendans 

sem í hluta á, því slík kennsla eykur líkur á árangri. Einnig þarf að gæta þess að skólum 

ber skylda til að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. 

Kennsluaðferðirnar verða því að taka mið af einstökum nemendum og þær mega ekki 

mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum eða 

félagslegri stöðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999a, 31-32). 

 

1.3.2 Samfélagsgreinahluti aðalnámskrár 

Þær námsgreinar sem teljast til samfélagsgreina samkvæmt aðalnámskrá eru saga, 

landfræði og þjóðfélagsfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999b). 

Tekið er fram að námskrá landfræðinnar sé inntaksmiðuð grein þrátt fyrir að færni-, 

leikni- og viðhorfsmarkmið fái sinn sess. Í markmiðum náms og kennslu í landfræði er 

lagt upp úr því að nemendur læra að setja það sem þau læra í samhengi svo það festist 

þeim í minni og þau geti nýtt það síðar á lífsleiðinni. Þeir eigi að fá að takast á við 
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verkefni við hæfi og er lögð áhersla á verkefnavinnu og vettvangsferðir. Sköpunargleði 

nemenda á að fá að njóta sín og nemendur eiga að nýta sér margskonar heimildir eins og 

bækur, myndbönd og gagnasöfn. Talað er um að auka eigi vitund nemenda um umhverfi, 

samfélag og menningu frá nálægasta sviði til hinna fjarlægari. Einnig eiga þeir að átta sig 

á áhrifum menningar, efnahags-, stjórnmála- og félagslegra þátta í tengslum fólks og 

umhverfis. Nemendur eiga að fá tækifæri til að túlka landslag og annað umhverfi og átta 

sig á tengslum athafna manna og náttúrufars jarðar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999b, 52-

54). 

 

1.4 Um kennsluaðferðir  

Mörgum hefur reynst erfitt að skilgreina hvað kennsluaðferð sé. Ingvar Sigurgeirsson 

(2004, 9) gefur góða lýsingu á því: „Það skipulag sem kennari hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það 

sem að er keppt“. Hann bætir þó við að í þessari skilgreiningu virðist kennsluaðferð taka 

heila önn eða skólaár og því þurfi við þetta að bæta að hún rúmist innan einnar eða fárra 

kennslustunda.  

Kennsluaðferðir eru ólíkar í eðli sínu og getur verið erfitt að flokka þær. Í bók sinni 

Litróf kennsluaðferðanna flokkar Ingvar Sigurgeirsson (2004) kennsluaðferðir í níu 

flokka. Flokkarnir eru: 

Útlistunarkennsla: Kennarinn er í hlutverki fræðara. Hann miðlar þekkingu, 
útskýrir, varpar fram spurningum, ræðir málin og dregur ályktanir. Helstu 
aðferðir hér eru fyrirlestrar bæði stuttir og langir, sýnikennsla, sýningar, 
skoðunarferðir og önnur bein miðlun. Miklar kröfur eru gerðar til kennarans 
um þekkingu á viðfangsefninu og hæfni til að miðla, vekja áhuga, útskýra 
og vekja til umhugsunar. Hlutverk nemendanna er að fylgjast með og reyna 
að muna, skilja og velta fyrir sér efninu. 

Þulunám og þjálfunaræfingar: Hér er könnuð þekking nemenda, hún fest í 
minni og ýmis leikni þjálfuð. Þessar aðferðir reyna á verkstjórnunar-
hæfileika kennarans og eru verkefni nemendanna einkum að tileinka sér 
kunnáttu eða leikni og standa skil á henni. Hér eru meðal annars yfirheyrslu-
aðferðir, spurnaraðferðir, endurtekningaræfingar, spurninga- og námsleikir. 
Hér eru einnig aðferðir sem kenndar eru við kennslubókarkennslu og þá 
yfirferð námsefnis og að leysa verkefni þeirra. 

Verklegar æfingar: Hér er markmiðið að þjálfa vinnubrögð og efla leikni á 
tilteknu sviði. Mikið notað í list- og verkgreinum. Kennarinn velur verkefni 
sem nemendur læra af. Hér reynir mest á skipulags- og verkstjórnunarhæfi-
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leika kennarans og hæfni hans að útskýra ýmsa hluti. Hlutverk nemenda er 
að fylgjast með og framkvæma og æfa það sem verið er að þjálfa. 

Umræðu- og spurnaraðferðir: Hér á að virkja nemendur til umræðna, 
rökræðu og skoðanaskipta. Kennarinn á að finna krefjandi spurningar og 
umræðuefni og skipuleggja samræðurnar. Hér reynir mest á umræðu- og 
spurningatækni kennarans og getu til að skapa aðstæður fyrir nemendurna til 
að tjá sig. Nemendur eiga að taka þátt í umræðunum og draga ályktanir. 

Innlifunaraðferðir og tjáning: Hér beinast aðferðirnar að því að nemendur 
sjái hluti fyrir sér í huganum, lifi sig inn í aðstæður, setji sig í spor lifandi og 
dauðra hluta og túlki sig og tjái. Markmiðið er aðalega að vekja áhuga 
nemenda og virkja sköpunargleði þeirra. Hlutverk kennarans er að leiða 
hópinn og vekja áhuga þeirra. Einnig reynir mikið á hugmyndaflug 
kennarans. 

Þrautalausnir: Hér er þjálfuð rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi. 
Kennarinn skal sjá um að finna krefjandi úrlausnarefni, vekja nemendur til 
umhugsunar og vera útsjónarsamur við að leiða viðfangsefnið áfram. Hér 
eru t.d. þrautir og heilabrot, hlutverkaleikir þar sem tekist er á við vandamál 
og svo hermileikir. 

Leitaraðferðir: Hér er leitast við að líkja eftir fræðilegum vinnubrögðum. 
Markmiðið er að virkja nemendur og kynna þeim vísindaleg vinnubrögð og 
þjálfa þau í að afla upplýsinga og vinna skipulega úr þeim. Hér reynir á 
skipulagshæfni kennarans og leikni hans við að leiða áfram kennslu útfrá því 
sem nemendurnir gera. 

Hópvinnubrögð: Hér eiga nemendur að vinna og leysa verkefni saman. 
Þessar aðferðir tengjast öðrum flokkum vissulega en hér er fyrst og fremst 
verið að setja samvinnu sem markmið. Nemendur þurfa hér að koma sér 
saman um úrvinnslu verkefna sem fyrir þá eru lögð og skila þeim af sér. Hér 
reynir á verkefnastjórnarhæfileika kennarans. 

Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: Hér eru aðferðir og kennsluhættir sem gera 
kröfur um að nemendur vinni sjálfstætt að skapandi verkefnum sem þeir að 
stórum hluta velja sjálfir. Þetta eru aðferðir sem tengjast uppfinningum og 
hönnunarverkefnum eða að undirbúa framleiðslu eða einhverja þjónustu. 
Hér eru líka aðferðir þar sem nemendur líkja eftir einhverju raunverulegu og 
reyna að líkja eftir einhverri starfsemi eins og t.d. rekstur ferðaskrifstofu, 
verksmiðju eða matvörubúðar. Hlutverk kennarans er vekja áhuga 
nemendanna, virkja þá og vera þeim innan handar við vinnuna. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004, 43-46) 
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1.5 Fyrri rannsóknir 

Eftir því sem næst verður komist eru til fáar rannsóknir á sviði kennsluhátta í íslenskum 

grunnskólum. Þó eru þrjár rannsóknir sem hafa verið gerðar sem tengjast þessu sviði. Sú 

fyrsta var gerð af Ingvari Sigurgeirssyni (1994). Í henni kemur meðal annars fram að 

mikill meirihluti kennara, eða um 85%, beita svo til eingöngu bekkjarkennsluaðferðum 

þar sem kennt er beint upp úr námsbókunum og lítið sem ekkert vikið frá þeim og 

verkefnum þeirra. Svipaðar niðurstöður koma einnig fram í hinum tveimur 

rannsóknunum. Það er rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2003) en hún komst að því að 86% 

kennara á unglingastigi beita fyrst og fremst bekkjarkennsluaðferðum. Sú seinni er 

rannsókn Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004) þar sem hún fær út að 80% þátttakenda 

nota vinnubækur og verkefnabækur mjög mikið eða nokkuð mikið. 
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2. Tilhögun rannsóknarinnar 

2.1 Heimildaöflun 

Aðalheimildirnar sem nýttar eru í þessu verki eru viðtöl við þrjá kennara. Til að greina og 

vinna úr viðtölunum nýtist aðalnámskrá grunnskóla (1999a og b) vel. Aðrar heimildir 

flokkast sem fræði um uppeldi og kennslu, kennsluaðferðir og flokkun þeirra og síðast 

rannsóknir sem áður hafa verið gerðar á þessu sviði. 

 

2.2 Þátttakendur 

Viðmælendurnir voru þrír grunnskólakennarar úr mismunandi skólum sem allir kenna 

landfræði á unglingastigi. Kennararnir voru valdir sem markmiðsúrtak en þar að auki 

voru tvennar aðrar forkröfur. Sú fyrri var lágmarksstarfsaldur þar sem allir 

viðmælendurnir urðu að hafa kennt í þrjú ár. Sú síðari var stærð skólans, þ. e. a. s. 

skólarnir sem þeir kenndu við þurftu að endurspegla breidd þýðisins, þ.e. að vera 

mismunandi að stærð og gerð. Einn skólinn er rótgróinn hefðbundinn skóli, annar 

staðsettur úti á landi og sá þriðji er opinn skóli. Nemendafjöldi í skólunum er mjög 

mismunandi, allt frá því að vera nokkrir tugir upp í nokkur hundruð. Bekkjarstærðirnar 

sem kennararnir kenna eru allar á bilinu 18 til 24 nemendur. 

Til að gæta persónuleyndar munu skólarnir og kennararnir bera dulnefni sem þó eru í 

samræmi við kyn þeirra. Héðan í frá mun rótgróni skólinn vera kallaður Gamliskóli og 

kennarinn úr þeim skóla Gunnar. Skólinn út á landi mun vera kallaður Sveitaskóli og 

kennarinn þar Sveinn. Opni skólinn verður kallaður Opniskóli og kennarinn þar Óli. 

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

2.3 Rannsóknarsnið 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð sem hentar vel þegar ætlunin er 

að komast að því hverjar skoðanir og viðhorf viðmælandans eru (Esterberg, 2002, 36). 

Gagnaöflun var framkvæmd með opnum viðtölum, en það er viðtalsform þar sem 

spurt er opinna spurninga og viðmælandinn fær að tjá sig með eigin orðum. Opin viðtöl 

hentuðu vel því þau draga fram skoðanir viðmælandans á kennsluaðferðum, aðalnámskrá 

og fræðunum með lágmarksáhrifum spyrjanda (Jupp, 2006, 157). 
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Að auki var gerð vettangsathugun þar sem kennsluaðstæður voru kannaðar bæði 

kennslustofur, önnur húsakynni skólanna og nánasta umhverfi þeirra. Markmiðið með 

vettvangsathuguninni var að kanna hvernig stofurnar voru búnar til kennslu og náms og 

einnig að kanna hvernig annað húsnæði skólanna og umhverfi þeirra nýttist til 

landfræðikennslu. 

 

2.4 Framkvæmd 

Í febrúar var haft samband við hugsanlega viðmælendur. Þar sem samþykki þeirra fyrir 

þátttöku fékkst auðveldlega var haft samband við stjórnendur skólanna og þeir beðnir um 

leyfi fyrir rannsókninni. Þá voru viðtölin dagsett og fóru fram í mars 2007. Tvö viðtöl 

voru tekin á vettvangi og eitt þeirra í gegnum síma. Öll viðtölin voru hljóðrituð. Þau 

viðtöl sem tekin voru á vettvangi voru tekin eftir venjulegan vinnutíma. Við sama tilefni 

voru einnig teknar niður vettvangsnótur um kennslustofurnar, kennsluaðstæður, 

kennslugögn og umhverfi skólanna. Það viðtal sem tekið var í gegnum síma var tekið um 

kvöld en ekki var farið á vettvang vegna fjarlægðar skólans frá höfuðborgarsvæðinu og 

því varð viðmælandinn að lýsa öllu umhverfi og aðstæðum. Vettvangsnóturnar voru 

teknar niður á gátlista (Viðauki A og Viðauki B). Gátlistarnir voru unnir út frá 

rannsóknarlista í náttúrurannsóknum (Macdonald ofl., 2007). 

Síðar í mars 2007 eftir öflun gagnanna voru öll viðtölin afrituð. Eftir að öflun 

gagnanna og skráningu þeirra var lokið var unnið úr þeim og þau greind. Það var gert 

með því að lesa þau endurtekið yfir, kóða þau og draga fram sameiginlega þætti úr 

viðtölunum og greina á milli aðal- og aukaatriða. 

 

2.5 Bakgrunnur viðmælenda 

Fyrsti viðmælandinn var Sveinn sem starfar í Sveitaskóla. Hann er 28 ára gamall. og  

hefur kennt samtals í 5 ár. Sveinn er menntaður sem grunnskólakennari frá 

Kennaraháskóla Íslands með samfélagsgreinar sem valgrein og hefur einnig lokið 15 

einingum í framhaldsnámi til meistaragráðu. Auk þess að kenna landfræði og aðrar 

samfélagsgreinar kennir hann dönsku og heimspeki á unglingastigi. Hann er einnig 

skólastjóri Sveitaskóla. 
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Óli úr Opnaskóla var annar viðmælandinn og er hann 41 árs gamall. Hann hefur kennt 

í um 10 ár og þar af í tæpt ár í Opnaskóla. Óli er upphaflega menntaður sem 

landfræðingur frá Háskóla Íslands en lauk svo kennslu- og uppeldisréttindum frá 

Háskólanum á Akureyri. Hann hefur einnig lokið framhaldsnámi í upplýsingatækni frá 

Kennaraháskóla Íslands. Óli kennir samfélagsgreinar og náttúrufræði á miðstigi og í 8. 

bekk, þar sem 9. og 10. bekkur eru ekki komnir inn í þennan nýja skóla. 

Þriðji viðmælandinn kennir við Gamlaskóla sem er skóli á unglingastigi. Hann heitir 

Gunnar og er 31 árs gamall. Hann er búinn að kenna í 5 ár og er útskrifaður sem 

grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands með samfélagsgreinar sem valgrein og er 

hann umsjónakennari í 8. bekk og kennir samfélagsgreinar. 

 

2.6 Skólarnir og umhverfi þeirra 

Sveitaskóli er í litlum þéttbýlisstað út á landi í sveitarfélagi sem telur um 400 manns. Í 

þéttbýlinu sjálfu búa um 300 manns. Skólinn stendur á hæð nokkuð ofarlega í þorpinu á 

frekar einfaldri skólalóð. Í nálægð við þorpið eru mikið fjalllendi og stutt er niður í fjöru. 

Opniskóli stendur í miðjum hring fjölbýlishúsa í nýju hverfi á höfuðborgarsvæðinu. 

Sjálf skólabyggingin hefur ekki enn risið en er á teikniborðinu. Kennsla fer því fram í 

skúrum sem skeytt hefur verið saman til bráðabyrgða. Þetta hverfi rís hratt og munu íbúar 

þess fljótt ná nokkrum þúsundum. Stutt er í náttúruna frá skólanum. 

Gamliskóli er staðsettur upp á hæð í þéttbýli. Hann er í hverfi sem er eitt af þeim eldri 

á höfuðborgarsvæðinu og skólinn einn af rótgrónum skólum svæðisins. Nokkuð lengra er 

í óspillta náttúruna þar en í hinum skólunum. 

 

2.7 Kennslustofurnar og aðstaða 

Í Sveitaskóla er samkennsla í 9. og 10. bekk. Nemendurnir eru 18 og fer mest öll kennsla 

fram í heimastofu þeirra. Stofan er hefðbundin að stærð og skipan húsgagna. Í henni er 

tafla, tölva og myndvarpi. Fyrir ofan töfluna er heimskort á rúllu. Þar að auki eru laust 

Evrópukort og Íslandskort til í skólanum. Einnig á skólinn skjávarpa sem er laus og settur 

upp þegar þess er þörf. Nemendur sitja oftast tveir og tveir saman en uppröðun er ekki 

föst og borðum hiklaust raðað öðruvísi upp. Oft á tíðum er þremur eða fjórum borðum 

raðað saman og við umræður er öllum borðum raðað í U. Öll nemendahúsgögn eru ný og 
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því aðstaða eins og best verður á kosið. Veggir eru vel nýttir í stofunni og eru hengd upp 

ný verkefni þegar líður á skólaárið. 

Í Opnaskóla er 7. og 8. bekkur í samkennslu og nemendur 20. Eins og áður hefur 

komið fram er skólinn í skúrum meðan beðið er eftir nýrri skólabyggingu. Því búa 

nemendur við nokkur þrengsli. Uppröðun í stofunni er nokkuð hefðbundin með tveimur 

og tveimur borðum saman og lítið hægt að færa til vegna plássleysis. Í stofunni er tafla, 

myndvarpi og heimskort. Lítið er um veggjapláss en það er vel nýtt fyrir verk nemenda, 

kort og myndir. 

Í Gamlaskóla eru fjórir 8. bekkir, þrír 9. og þrír 10 bekkir. Nemendafjöldi í bekkjum 

er frá 20 og upp í 24. Öll landfræðikennsla fer fram í sömu stofunni og er hún mjög 

hefðbundin og búin öllum helsta búnaði eins og töflu, tölvu, myndvarpa og í loftinu er 

fastur skjávarpi. Fyrir ofan töfluna er heimskort á rúllu. Borðum er nær alltaf raðað 

tveimur og tveimur saman meðfram veggjunum en eftir miðjunni eru svo fjögurra borða 

raðir. Lítið er hróflað við borðaröðun yfir skólaárið. Veggir stofunnar eru með kork-

töflum sem hægt er að næla verkefni upp á og er að hluta til nýtt. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Námsgögn í landfræði 

Í landfræðikennslu á unglingastigi er í öllum skólunum notast við bækurnar Landfræði 

handa unglingum, 1. og 2. hefti. Misjafnt er þó hvernig unnið er með þær eftir skólum. 

Önnur námsgögn í formi bóka eru lítil sem engin. Hjá Gunnari í Gamlaskóla kom þó 

fram að notast var við Kortabók handa grunnskólum við einhver tækifæri. Önnur 

námsgögn eru einna helst í formi myndefnis. 

Sveinn í Sveitaskóla sagði: „Það sem mér líkar við bækurnar er textinn. Hann er 

ágætlega upp settur en það sem mér líkar ekki við eru verkefnin... þannig að ég nota 

mjög lítið af verkefnunum. Mér finnst þau nefnilega svo lokuð... ég bý mjög mikið til 

sjálfur“. Sveinn talar einnig um að þó 1. heftið sé ætlað 8. bekk og 2. hefti 9. bekk þá sé 

það ekki endilega þannig sem hann kenni efnið. Hann telur það ekki endilega henta 

honum að kenna efnið í þeirri röð sem það er og því hafi hann víxlað því. Þetta kemur 

einnig fram hjá Gunnari í Gamlaskóla sem telur 2. hefti henta betur 8. bekk því að hans 

mati byggi 2. hefti nánast ekkert á 1. heftinu. „Ég svissaði þeim í 8. og 9. bekk. Ég veit 

ekki hvað menntamálaráðuneytið myndi segja ef þeir kæmust að því en mér finnst bara 

að þetta sé miklu meiri undirbúningur að skilja hlutina“. Hann segir 1. hefti vera mjög 

gott því það taki á grunnatriðum í landfræði og verkefnin séu krefjandi. Annað segir hann 

um 2. hefti. Það telur hann úrsérgengið og almennt þurrt og leiðinlegt og spurningarnar of 

mikið um tölur og einfaldar staðreyndir. 

Óli í Opnaskóla segir bækurnar vera að mörgu leyti ágætar en vill þó ekki láta þær 

stjórna kennslu sinni. „Ég reyni nú alltaf að kenna soldið bókalaust... sérstaklega 

landfræði. Ég sé bara svo mikið af því að þær séu að stjórna því sem maður gerir og allt 

gengur út á þær.... menn eru að tala um að þeir komist ekki yfir þessa bók í staðin fyrir 

að horfa frekar á markmiðin“. 

Eins og áður hefur komið fram er ekki mikið um önnur námsgögn. Það er einna helst 

myndefni sem þeir viða að sér úr mismunandi áttum. Gunnar sankar því að mestu að sér 

af netinu. Að hans mati er það efni sem er að finna á netinu mun áhugaverðara, 

raunverulegra og nýrra. „Sem dæmi þá eru til kaupsýslumenn í Afríku. Í bókunum eru ekki 

myndir af borgum og allir bara allsberir með bein í nefinu“ segir Gunnar. Sveinn hafði 

gert samning við háskólastofnun og sækir flest allt myndefni þangað. Hann gerir nokkuð 



 - 16 - 

af því að hvetja nemendur til að horfi á efni heima í sjónvarpinu ef eitthvað fræðandi er á 

dagskrá. Sérstaklega góðar heimildamyndir eða ef eitthvað tengt námsefninu er í fréttum. 

„Sem dæmi þá vorum við að fjalla um landrek og jarðskjálfta einmitt þegar flóðbylgjan 

skall á í Asíu og gat maður nýtt allar fréttirnar um það“ segir Sveinn. Óli notast mest við 

Fræðslumyndasafnið en finnst það gamalt og úr sér gengið. Þar sé flest allt enn á 

myndbandsspólum, myndirnar gamlar og hljóð og myndgæði oft mjög léleg. 

 

3.2 Kennsluhættir í landfræði 

Sveinn telur sig vera með ákveðið ferli í kennslu sinni. Það er þannig að ákveðinn kafli 

eða efni er sett fyrir til lesturs heima. Þegar í tímann er komið er hann með innlögn þar 

sem hann ræðir um efnið upp við töflu með nemendum og reynir að hafa umræðu um 

efnið. Nemendur geta glósað að vild, spurt og tekið þátt í umræðunni. „Þau eru mjög virk 

í því og ég legg mikið upp úr því að þau séu virkir þátttakendur enda er þetta svona 

stuttfyrirlestur og þau er með í því“ segir Sveinn. Þegar þessu er lokið tekur við mjög 

óhefðbundin verkefnavinna mikið byggð á samvinnunámi. Hann segist leggja áherslu á 

að vera með lifandi nálgun á efninu svo að nemendur séu sem virkastir. „Sem dæmi þá 

man ég eftir að við vorum að vinna með Kákasuslöndin. Þá skipti ég þeim upp í hópa og 

þau áttu að vera fjölskyldur frá einu af Kákasuslöndunum. Þau áttu þá að nota 

upplýsingar sem þau lásu heima til að geta leikið og túlkað aðstæður í sínu landi“ segir 

Sveinn. Að lokum er hann með verkefnaskil sem geta verið í formi veggspjalds, 

leikþáttar, umræðuhóps, málstofu eða venjulegs verkefnis úr námsbókunum eða frá 

honum sjálfum. 

Það sem Óli leggur upp með í sinni kennslu er að hans sögn fyrst og fremst 

fjölbreytni. Að hans mati á landfræði helst að vera grein sem nemendur hafa gaman af. 

Hann kemur með innlegg í upphafi en er ekki mikið fyrir fyrirlestra. Í yngri bekkjum 

reynir hann að hafa stór þemaverkefni sem hann flokkar sem beitingarverkefni þar sem 

nemendur þurfa að beita því sem þau læra. Í lok hvers verkefnis kynna þau verkefnið. 

„Ég var með landfræði Norðurlanda og kalla þetta svona Leitarverkefni. Þau eru í 

hópum og fá gátlista um löndin og eiga að safna upplýsingum um þau. Til þess hafa þau 

kennslubókina og geta líka nýtt önnur gögn. Þetta gera þau í tölvum og svo gera þau líka 

litla ritgerð samhliða þessu og svo kynna þau verkefnið. Ég veit ekki hvort að þetta heitir 
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eitthvað í bók Ingvars en þetta svínvirkar“. Þegar komið er upp á unglingastig segist hann 

reyna að flétta upplýsingatæknina meira inní og þá fer vinnan meira fram í tölvum og 

skilin meira bundin við þær. Óli telur það vera góða kennslufræði að hafa endurtekningar 

og notar því námsbókina oft til að fylgja í kjölfar stóru verkefnanna. 

Stefnan hjá Gunnari er að í hvert skipti sem byrjað er á nýju efni er farið í 

hugstormun með nemendunum og notað þá einhverskonar myndefni á skjávarpa sem 

kveikju. „Þeim finnst það best því þá fá þau svona hugmynd hjá öðrum um hvað efnið 

er“. Með þessu segist hann sjá hvar nemendurnir standi gagnvart efninu og kemur því 

næst með innlögn um efnið. Þetta gerir hann yfirleitt án hjálpartækja en grípur þó stöku 

sinnum til glærusýningar. Að hans mati geta ekki allir bekkir tekið við efninu á þennan 

hátt og með þeim sem ráða ekki við það fer hann í gegnum allt efnið með upplestri 

nemenda. Skref fyrir skref lætur hann þau vinna í gegnum bækurnar og í lok hvers kafla 

eru spurningarnar lagðar fyrir og þær yfirfarnar upp á töflu. Þetta hefur reynst honum vel 

til að halda „erfiðu“ bekkjunum á réttri braut. „Ekki allir bekkir geta hlustað á kennarann 

eða komið með hugstormun og fara bara í eitthvað rugl“ segir Gunnar. 

 

3.3 Uppáhalds kennsluaðferðirnar 

Sveinn segir sér líða best með allt það sem hann sér að virkar. Ef hann sér að nemendur 

eru að ná námsefni sem sett er fyrir, þeir geta rætt um það og tileinkað sér ákveðin 

vinnubrögð þá telur hann kennsluaðferðina hafa sannað sig. Við það verður hann 

öruggari með kennsluaðferðina, líður betur með hana og notar hana því oftar. Það sama á 

við um bæði Óla og Gunnar. Að auki telur Gunnar að með meiri starfsreynslu og meiri 

þekkingu á efninu komi meira sjálfsöryggi. Eftir að hafa kennt í fimm ár telur hann sér 

líða best þegar hann getur talað beint um efnið. Þó telur hann að nemendur séu ekki 

tilbúnir fyrir slíka framreiðslu á efninu fyrr en í 9. bekk. Í 8. bekk ráði þeir hreinlega ekki 

við það að hlusta af athygli en þegar þeir þroskist opnist eyrun. „Krökkunum í 10. bekk 

finnst það æðislegt. Þau segja að þau læri jafn mikið af því að hlusta á mig og að lesa í 

bókinni“ segir Gunnar. 
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3.4 Árangursríkustu kennsluaðferðirnar 

Árangursríkasta aðferðin að mati Sveins er tvímælalaust samvinnunám. Þegar nemendur 

ræða saman, vinna verkefni saman, þurfa að kafa inn í efnið sjálf og leyta sér heimilda. 

„Ég finn það á þeim að þegar ég er að vitna í efni úr fyrra heftinu að þá er áberandi að 

þau muna best eftir þeim verkefnum sem ég man að þeim fannst (innan gæsalappa) 

skemmtilegast í“ segir Sveinn. Hann telur að landfræði sé þannig grein að auðvelt sé að 

fara í útúrdúra og hann fagnar því þegar nemendurnir hafa eitthvað um efnið að segja og 

sína áhuga á að ræða um efni þó svo að það sé ekki endilega á dagskrá á þeim tíma. 

Bæði Óli og Gunnar telja að best gangi ef tekst að tengja efni reynslu nemendanna og 

daglegu lífi þeirra. Með því vaknar áhugi þeirra og þannig læra þau langmest. „Ef þau 

heyra um frænda einhvers í bekknum sem bjó í Afríku þá ná þau að hlusta“ segir Gunnar. 

Fyrir honum gengur námið hjá nemendum best þegar þeir fá innlögn með líflegum hætti. 

Blanda af hljóðdæmum, myndefni og öllu því sem hugsanlega getur vakið áhuga. Að 

hans mati er einnig mikilvægt að kennarinn sé vel að sér í efninu og helst betur en bókin. 

Allir telja þeir að lifandi kennsla, áhugi kennarans á efninu, fjölbreytni og 

sveigjanleiki sé mikilvægt til að kennslan gangi vel. 

 

3.5 Kennsluaðferðir sem skila minnstum árangri 

Það sem Sveini finnst skilja langminnst eftir sig og einnig vera það sem nemendunum 

leiðist mest eru hefðbundnu lokuðu verkefnin úr bókunum. Þó tekur hann fram að 

nemendum og honum finnist ágætt að grípa í þau af og til, aðalega fyrir fjölbreytnina. 

Óla finnst minnst koma út úr því að halda langa tölu yfir nemendum. „Ég er ekki 

góður í því og það er sjaldan sem krakkarnir eru tilbúnir að hlusta á fyrirlestur og því 

nota ég það helst ekki. Þetta er allt spurning um sjálfsöryggi og það er eitthvað sem 

maður þróar með sér í starfinu“ segir hann. 

Hópvinna er eitthvað sem Gunnar hefur unnið með í 9. og 10. bekk en í 8. bekk segir 

hann það ganga frekar brösuglega. Hann telur að hugsanleg ástæða sé að í skólanum sé 

aðeins unglingadeild og nemendurnir að koma úr mismunandi skólum á viðkvæmum 

aldri. Því sé mikil stöðubarátta innan bekkja og árganga og því geti það valdið 

vandræðum. 
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3.6 Mat nemenda á kennsluaðferðum 

Að mati Sveins finnst nemendum skemmtilegast að búa til leikþætti en þar á eftir 

samvinnunámið. 

Óli og Gunnar eru sammála um að það sé engin ein aðferð sem nemendum finnist 

skemmtilegust heldur sé það allt sem inniheldur lifandi verkefni og myndefni af ýmsu 

tagi. Þeir segja að mikilvægast sé að ná tengingu við reynsluheim nemenda og ná þannig 

að vekja áhuga þeirra. 

 

3.7 Áhrif nemendanna – sveigjanleiki í kennslu 

Bæði Sveinn og Óli telja sig ekki breyta kennsluaðferðum sínum og uppbyggingu 

kennslustunda eftir því hvernig nemendur eru stefndir hverju sinni þó svo að það komi 

fyrir einstaka sinnum og þá ómeðvitað. Þeir vilja frekar halda sínu striki og láta 

nemendur laga sig að viðfangsefninu. Þó er ekki loku fyrir það skellt að nemendur fái að 

ráða ferðinni að einhverju leyti. Þá er það einna helst þegar eitthvað hefur vakið áhuga 

nemenda í umræðunni í samfélaginu eða sjónvarpinu sem tengist námsefninu. „Það er jú 

hluti af því að halda þessu líflegu og fjölbreyttu“ segir Sveinn. 

Gunnar telur sig sífellt vera að laga kennsluna að dagsformi nemendanna. Í fyrstu 

þegar hann hóf kennslu var það erfitt því hver einasti tími var vel skipulagður hjá honum. 

Það telur hann nauðsynlegt fyrir byrjendur til að draga úr óöryggi. Þegar líða tók á 

starfsferilinn kom til betri kunnátta á efninu og aukið sjálfsöryggi sem gerir það að 

verkum að hann treystir sér til að taka upp fyrir hvaða efni sem var ef eitthvað kallaði á 

það. 

 

3.8 Áhrif tímasetningar á kennsluaðferðir 

Allir segjast þeir haga kennslunni misjafnlega eftir tíma dags. Eftir því sem líði á daginn 

eru nemendur orðnir þreyttari og því halda þeir athyglinni skemur. 

Sveinn segist leggja meiri áherslu á umræður og umræðuhópa seinni part dags. Óla finnst 

gott að kynna nýtt efni fyrri part dags og þegar hann finnur að úthaldið er minna reynir 

hann að koma þeim í sjálfstæð viðfangsefni, í litlum hópum eða einstaklingsvinnu. „Þetta 

virkar yfirleitt mjög vel ef allt er vel undirbúið. Dæmi um svona vinnu er kortavinna, búa 
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til kort eða lesa kort, eða leita að upplýsingum og kafa dýpra um tiltekið viðfangsefni sem 

er til umfjöllunar“. 

Gunnar forðast að halda langa tölu þegar líður á daginn eða vera með eitthvað sem 

krefst athygli þeirra í lengri tíma. Hann heldur sig því meira við verkefnavinnu þegar 

líður á daginn. 

 

3.9 Áhrif árstíða á kennsluaðferðir 

Fyrir Sveini er tvímælalaust gott að skoða efnið sem kenna á yfir árið og hafa árstíðirnar 

svolítið í huga því hægt er að nýta margt við kennsluna. „Eins og með vorin og á haustin 

að þá er náttúrulega mun auðveldara að skipuleggja vettvangsferðir og útikennslu“ segir 

Sveinn. 

Óli telur sig ekki finna fyrir því að hann skipuleggi kennslu öðruvísi eftir árstíðum. 

Hann hefur mest fengist við náttúrufræðikennslu. Þá hefur hann tekið vistfræði eða 

líffræði fyrir á vorin og haustin en hann telur að landfræðin sé ekki eins bundin af 

árstíðunum. Að hans mati er ekki eins mikil hefð fyrir útivinnu eða vettvangsferðum og 

ekki eins augljós tenging fyrir utan t.d. safnaferðir. Gunnar er að vissu leyti á sömu 

skoðun og Óli. Hann telur ekki vera marga möguleika í útikennslu í landfræði. Hann 

reynir þó að fara meira með nemendur út á vorin og haustin og kenna það efni sem er 

opnara. Aftur á móti er mikið meira um beina verkefnavinnu yfir háveturinn. Að hans 

mati eru sumir kaflar bókanna þannig gerðir að þeir kalla einungis á verkefnavinnu og því 

keyrir hann þá í gegn yfir háveturinn. 

 

3.10 Afstaða kennaranna til heimanáms 

Allir eru kennararnir sammála um að heimavinna sé eitthvað sem á að gera sem minnst af 

og eiginlega undir nemendunum sjálfum komið hve mikið þau vinna heima. Sveinn 

leggur til grundvallar að lesa heima það efnið sem taka á fyrir næst og allt umfram það 

telst til undantekninga. Hann reynir umfram allt að hafa það sem hann leggur fyrir 

fjölbreytt og áhugavert. „Ég hef reynt að hafa þetta soldið óhefðbundið eins og t.d. að 

fylgjast með fréttum í viku og skrá allt sem tengist landfræð eða ræða við foreldra um 

eitthvað efni“ segir hann. Hann leggur sárasjaldan spurningar úr köflum námsbókanna 
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fyrir sem heimavinnu en á hverri önn er aftur á móti eitt stórt verkefni sem unnið er 

heima og þá er það ritgerð, fyrirlestur eða einhverskonar hópverkefni. 

Hjá Óla gera nemendur nokkuð sem kallast að áforma. Þá ákveða nemendur í samráði 

við kennarann hvað skal unnið utan venjulegra kennslustunda og er það ákveðið nokkuð 

fram í tímann. Nemendur hafa því svigrúm til að ákveða hvernig þeir vinna þessa vinnu. 

Þau geta unnið hana í svokölluðum áformstímum eða þau geta unnið hana heima. 

Hjá Gunnari er heimavinna byggð á einstaka verkefnum sem hann leggur fyrir og svo 

ritgerðarvinnu sem er þá nokkrum sinnum yfir skólaárið. Annað heimanám kemur ekki 

beint frá honum. „Ef að þau komast ekki yfir efnið í tímanum... ef þú varst latur eða illa 

fyrirkallaður eða ert búinn að vera veikur og þarft að ná upp þá er eðlilegt að þú hafir 

eitthvað heimanám annars er það í lágmarki“ segir hann. 

 

3.11 Þáttur aðalnámskrár 

Allir kennarar telja að aðalnámskrá sé nauðsynleg og gagnist öllum til að átta sig á 

hlutverki hvers og eins, þ.e. hverju kennarar eiga að skila og hverju nemendur þurfa að 

ná. 

Sveinn segist nota aðalnámskrá helst fjórum sinnum yfir skólaárið. „Fyrst áður en 

skólinn byrjar, á miðri haustönn, í jólafríinu og svo aftur um páska. Ég fer nefnilega yfir 

hvort við séum að ná því sem til er ætlast og hvort við séum á réttri leið“ segir Sveinn. 

Hann telur þó vanta ákveðin sveigjanleika í aðalnámskrána og finnst hún ekki eina leiðin 

sem fær sé. „Við erum soldið svona að leika okkur með hana en náum, eða ætlum okkur 

að ná að fara yfir allt efnið sem ætlað er unglingastigi.“ segir Sveinn. 

Líkt og Sveini finnst Óla námskráin óþarflega ýtarlega. „Það væri miklu meira um 

sköpun í gangi í skólunum ef hún væri ekki svona mikill sparðatíningur því menn eru að 

semja námsefni nákvæmlega eftir námskránni“ segir hann. Hann vill meina að erfitt sé að 

nálgast öll þau markmið sem sett er upp í aðalnámskrá öðruvísi en að vera svolítið 

frjálslegur í kennsluformi og til að koma í veg fyrir að bókin stjórni kennslunni. Hann 

telur farsælla að nýta fleiri gögn í kennslu heldur en bara bækur til að ná markmiðum 

aðalnámskrár. Með nákvæmninni í aðalnámskrá er verið að koma í veg fyrir þá vinnu.  

Gunnar hefur ákveðnar skoðanir á aðalnámskránni en tekur það fram að hann fari 

eftir öllu sem þar komi fram í markmiðum. Hann er þó ósáttur við þau drög sem kynnt 
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hafa verið að nýrri aðalnámskrá, sérstaklega hvað varðar skipulag á landfræðikennsluni. 

„Það sorglegasta við þetta er að samkvæmt drögum að nýrri aðalnámskrá á að taka út 

meginhlutann sem fjallað er um í 1. hefti og flytja það yfir í náttúrufræði þannig að eftir 

situr 2. hefti úrelt og ömurlega þurr“ segir hann. Að hans mati er erfitt að sjá hvort kom á 

undan hænan eða eggið í þessu máli þar sem að bækurnar séu svo nákvæmar eftirmyndir 

af uppröðun markmiða í aðalnámskrá. 
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4. Umræður og samantekt 

Eins og gefur að skilja eiga þær niðurstöður sem raktar hafa verið hér að framan 

eingöngu við skoðanir og reynslu viðmælenda minna þriggja og því ekki hægt að yfirfæra 

þær yfir á alla kennara. Til að fá nákvæmari mynd af kennsluaðferðum kennara á 

unglingastigi þyrfti mun viðameiri rannsókn en þessa. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefa hinsvegar ákveðnar vísbendingu um hvernig kennslunni er háttað. 

Viðmælendur mínir virðast nýta að einhverju leyti þau fræði sem dregin voru fram í 

upphafi þessa verks. Fram kom hjá þeim öllum að þeir reyna að hafa verkefni lifandi og 

áhugaverð fyrir nemendur með því að hafa mikið af myndefni og reyna að tengja efnið 

við reynslu nemendanna. Þetta má flokka að hluta sem aðferðir samkvæmt Dewey þar 

sem hann vildi hafa efnið lifandi og tengja nemendur efninu. Það virðist þó eitthvað 

vefjast fyrir kennurunum hvernig hægt sé að hafa lærdóminn áþreyfanlegan því lítið er 

um útikennslu þó svo stórbrotin náttúra Íslands sé við dyragættina og því tilvalið að fara 

út og „taka á landfræðinni“. Einnig kemur fram hjá einum þeirra mikilvægi þess að leggja 

fyrir beitingarverkefni þar sem nemendur þurfa að beita því sem þau læra sem er mjög í 

anda Dewey. 

Ef marka má orð kennaranna virðist Fjölgreindarkenning Gardners ekki vera höfð 

markvisst að leiðarljósi við undirbúning eða sjálfa kennsluna. Ef hins vegar lýsing þeirra 

á kennslu sinni er skoðuð út frá Fjölgreindarkenningunni virðist sem hún miðist að miklu 

leyti við rök- og stærðfræðigreind og málgreind. Þó er ekki eins mikil einstefnumiðlun 

og áður hefur verið því einn af viðmælendunum reynir að brjóta námið upp með því að 

hafa fjölbreyttari verkefnaskil. Skil nemenda eru þá í formi leikþátta eða umræðuhópa 

sem tengjast þá meira samskiptagreind og hugsanlega líkams- og hreyfigreind og 

tónlistargreind. Miðlun efnisins virðist þó enn ekki fara fram nema eftir leiðum sem 

tengjast rök- og stærðfræðigreind og málgreind. 

Ef litið er til kenninga Vygotsky þá er talsvert erfiðara að meta það án þess að vera 

viðstaddur kennslu um einhvern tíma og fylgjast með hvort kennslan sé á því svæði sem 

Vygotsky kallar Þroskasvæði og hvort að kennarinn sé að mynda vinnupalla fyrir 

nemendur. Þó má að einhverju leyti álykta um þetta út frá kennsluaðferðunum sem 

kennararnir segjast nota. Líklegt má telja að fyrsta þrepið, samvinna við þrautalausn, sé í 

notkun því með kennsluaðferðum þar sem nemendur eiga að vinna saman í litlum hópum 
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geta þeir myndað vinnupalla fyrir hverja aðra. Einnig kemur fram hjá viðmælendum 

mínum að tveir þeirra láta nemendur vinna talsvert saman og í hópum en einn þeirra telur 

það ekki henta í 8. og 9. bekk. Merki eru um að þeir vinni allir eitthvað á þriðja þrepinu 

sem er hvatning og umhyggja. Fram kemur að allir telja þeir mikilvægt að sína áhuga á 

efninu til að ná að kveikja áhuga nemendanna. Þeir virðast því vinna að einhverju leyti í 

anda Vygostky en það virðist ekki vera markvisst og meðvitað. 

Ef greina á kennsluaðferðir viðmælenda minna virðist sem þeir vilji allir hefja 

kennslu á svipaðan hátt. Allir tala þeir um útlistunarkennslu í upphafi eða umræðu- og 

spurnaraðferðir. Þegar líður á kennsluna fara þeir þó í mismunandi áttir. Einn leggur 

mikið upp úr hópvinnubrögðum, annar leggur áherslu á sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

og sá þriðji á þulunám og þjálfunaræfingar. Samkvæmt þessu er ekki hægt að segja að 

þeir noti fjölbreyttar kennsluaðferðir hver og einn eins og farið er fram á í aðalnámskrá, 

því til þess þyrftu þeir, að mínu mati, að beita mun fleiri kennsluaðferðum. 

Viðmælendum mínum líkar best við vinnuaðferðir sem einkennast af því hvað gengur 

vel, þ. e. a. s að það sem veitir kennaranum öryggistilfinningu ræður því hvernig hann 

kennir. Samkvæmt kennurunum fjölgar kennsluaðferðum sem þeir nota af öryggi eftir því 

sem líður á kennsluferilinn og verða því fjölbreyttari með tímanum.  

Þær kennsluaðferðir sem viðmælendurnir telja árangursríkastar bera allar þá 

eiginleika að vera sveigjanlegar, lifandi og tengjast reynslu nemendanna. Aðferðirnar sem 

þeir beita má flokka undir útlistunarkennsla og hópvinnubrögð. Þar fyrir utan telja þeir 

allir að velgengnin sé ekki öll undir aðferðinni kominn heldur því að kennarinn sýni 

sjálfur áhuga á efninu og nái þannig að smita út frá sér. Það kemur ekki á óvart að það 

sem nemendum finnst skemmtilegast telja kennarar árangursríkast. Það er þó athyglivert 

að heyra alla kennarana leggja áherslu á að kennarinn þurfi að sýna efninu áhuga til að 

áhugi nemendanna vakni. 

Þær aðferðir sem virðast skila minnstum árangri að mati kennaranna eru aðferðir sem 

teljast til þulunáms og þjálfunaræfinga og útlistunarkennslu. Í þennan flokk falla verkefni 

beint upp úr bókunum og langar tölur sem haldnar eru yfir nemendunum. Allt er þetta 

kennsla sem hefur einkennt kennslu á Íslandi lengi vel og kom skýrt fram í rannsóknum 

Ingvars, Kristínar og Kristrúnar. Varla þarf að nefna að áhugaleysi kennara á aðferðum 
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og efninu hefur einnig mikið að segja og viðhorf kennara til ákveðinna aðferða kemur 

mjög líklega fram í minni árangri nemenda. 

Viðmælendurnir leggja ekki mikið upp úr að laga kennsluaðferðir að nemendum 

þegar í stofuna er komið eins og kveðið er á um í aðalnámskrá, heldur eiga nemendur að 

laga sig að kennslunni sem áformuð er. Þó telja kennararnir að óhjákvæmilega breytist 

kennsla eitthvað fyrir tilstilli nemenda. Þetta virðist samkvæmt þeim mikið til byggjast á 

sjálfstrausti kennarans og kunnáttu á efninu, þar sem sjálfstraustið kemur með reynslunni 

verður sveigjanleiki kennaranna meiri eftir því sem líður á starfsferil þeirra. 

Eftir því sem líður á kennsludaginn er ljóst að bæði nemendur og kennarar verða 

þreyttir og virtust allir viðmælendurnir breyta kennsluaðferðum sínum þegar líður á 

daginn hvort sem þeir ætluðu sér það eða ekki. Hjá þeim tekur þulunám og 

þjálfunaræfingar eða umræðu- og spurnaraðferðir við af útlistunarkennslu. Þetta er 

eitthvað sem að mínu mati er nauðsynlegt því erfitt getur verið að halda athygli nemenda 

þegar þeir þreytast og því gott að breyta til. 

Viðmælendurnir segjast skipta um kennsluaðferðir eftir árstíðum að einhverju marki. 

Þeir kenna meira samkvæmt þulunáms og þjálfunaræfingum yfir háveturinn en á vorin og 

haustin er meira um útlistunarkennslu og leitaraðferðir í formi útikennslu. Það er þó ekki 

í því mæli sem hægt væri í landfræði eins og fram hefur komið. Það eina sem kennararnir 

nefna eru safnaferðir og vantar talsvert upp á hugmyndaauðgi í þessum málum. 

Kennararnir álíta meiri möguleika á útikennslu í náttúrufræði og sögu en í landfræði. 

Aðferðir þeirra eru nokkuð mismunandi þegar kemur að heimanáminu en allir virðast 

þeir þó reyna að halda því í lágmarki. Öll heimavinna þeirra einkennist af þulunámi og 

þjálfunaræfingum og leitaraðferðum. Einn er áberandi meira með fjölbreytt heimanám og 

hægt væri að nýta heimanám mun meira en viðmælendurnir gera. Heimanámið þarf ekki 

að vera útfylling verkefna heldur að þarf að hvetja nemendur til að fylgjast með fréttum 

og því sem er að gerast í umhverfi þeirra nær og fjær sem er hluti af markmiðum 

aðalnámskrár (Aðalnámskrá, 1999b, 53). 

Sú kennsla sem fer fram samræmist aðalnámskrá að hluta. Viðmælendurnir fara eftir 

henni og nota hana talsvert við kennsluna þó svo að þeir séu ekki sammála öllu sem þar 

kemur fram eða er lögð áhersla á. Þar sem aðalnámskrá leggur mesta áherslu á að 

kennsluaðferðir séu fjölbreyttar vantar talsvert upp á hjá viðmælendum mínum. Hver um 
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sig notar sárafáar kennsluaðferðir sem ekki getur talist fjölbreyttni. Það er einnig 

einkennandi að viðmælendurnir hugsa meira um að nemendurnir lagi sig að kennsluni 

frekar en að kennslan sé löguð að nemendunum eins og kveðið er á um í aðalnámskrá 

(Aðalnámskrá, 1999a, 31). Einnig er það athyglisvert að sjá að tveir af viðmælendunum 

víxla markmiðum í 8. og 9. bekk. Það gefur án efa tilefni til frekari rannsókna. 

Að mínu mati virðist nokkuð vanta upp á svo kennararnir uppfylli landfræðihluta 

aðalnámskrár. Hjá einum virðist sköpunargleði nemenda ekki fá að njóta sín og eins 

mætti útikennsla vera meiri hjá þeim öllum því annnars fara nemendur á mis við þau 

markmið er tengjast því að túlka landslag og annað umhverfi (Aðalnámskrá, 1999b, 53). 

Hvað varðar námsgögnin virðast allir viðmælendurnir hafa eitthvað út á bækurnar, 

Landfræði handa unglingum, 1. og 2. hefti, að setja. Helstu gallarnir að þeirra mati 

virðast felast í því að þær eru orðnar of gamlar og í raun úr sér gengnar. Kemur það 

nokkuð á óvart. Þær eru skrifaðar árið 1992 og íslenskaðar árið 1996 og 1997 og þá 

staðfærðar að hluta og köflum um Ísland bætt inní. Eitt af því sem viðmælendurnir setja 

útá eru spurningar sem koma á eftir hverjum kafla. Það kemur fram hjá tveimur 

viðmælendanna að spurningarnar, að minnsta kosti í 2. hefti, séu of lokaðar og of mikið 

um tölulegar staðreyndir eða aðrar þurrar staðreyndir. Eftir að hafa kannað bæði heftin 

hef ég komist að því að þetta á ekki við rök að styðjast. Í báðum heftunum eru 

spurningarnar í þremur flokkum: 

� Númeruð verkefni án hrings um töluna eru staðreyndar- og 
þjálfunarspurningar. 

� Númeruð verkefni með hring um töluna vísa til texta bókarinnar, en krefjast 
meira af nemendum en fyrrnefndu verkefnin. 

� Verkefni auðkennd með bókstaf krefjast þess að nemendur afli upplýsinga 
utan texta bókarinnar. Sum þeirra eru líka grundvöllur umræðna. 

(Tryggvi Jakobsson, 1997, 3) 

Það kemur einnig fram hjá viðmælendunum að þeim þykir 2. hefti ekki byggja mikið 

á 1. hefti og því sé ekki þörf á að kenna þær í ákveðinni röð. Get ég ekki séð að þessi 

skoðun byggi á haldbærum rökum. Í 1. hefti er byrjað á að kynna landfræði sem 

námsgrein sem ekki getur talist annað en undanfari. Þar á eftir eru kynnt landakort og 

bauganetið sem er grunnur að allri vinnu með kort og hvernig jörðin er skoðuð. Þar á eftir 

er kynnt saga jarðar, inn- og útræn öfl, náttúrufar og loftslag o.fl. Allt eru þetta 

nauðsynlegir undanfarar þess efnis sem kynnt er í 2. hefti. Bók tvö hefst á kafla sem 
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kynnir lykilhugtök lýðfræði sem notuðu eru í efninu síðar í bókinni, en það er í grófum 

dráttum heimsálfurnar og einkenni þeirra. Án grunnþekkingarnar sem kynnt er í 1. hefti 

vantar grundvöll fyrir nemendur að skilja til hlítar það sem sett er fram í 2. hefti og því 

hlýtur það að vera ákveðið hugsunarleysi að ætla að kenna 2. hefti á undan því 1. Áhersla 

er lögð á það í aðalnámskrá og einnig hjá John Dewey að nemendur eiga að læri hluti til 

að geta beitt þeim síðar en ekki eingöngu til að geta þulið það upp í prófum 

(Aðalnámskrá, 1999a, 31), (Dewey, þýð. 2000, 15-16 ). Því þurfa nemendur að hafa gott 

vald á grunnatriðum landfræðinar áður en kafað er dýpra í fræðin. 

Önnur námsgögn virðast oftast felast í myndefni og þá eru þau yfirleitt sótt á netið 

eða í sjónvarpið frekar en leitað sé annað. Það kemur fram að sá kostur sem stofnanir 

ráða yfir sé mikið til á úreltu formi svo sem myndbandsspólum sem virki illa. Það er því 

mun einfaldara fyrir kennara að nálgast efnið á netinu þar sem heilmikið er af efni um allt 

milli himins og jarðar. Þegar efni er svo aðgengilegt eins og raun ber vitni auðveldar það 

kennurum að hafa kennsluna lifandi og tengja hana betur nemendunum og umheiminn í 

rauntíma. En þrátt fyrir að kennararnir leggi talsvert upp úr því að nýta sér efni af netinu 

kom á óvart að þeir leggja enga áherslu á að nemendur kynnist gagnasöfnum af neinum 

toga eins og kveðið er á um í aðalnámskrá (Aðalnámskrá, 1999b, 54). 

 
 

Eftir að hafa kynnt mér kennsluaðferðir þessara þriggja kennara hefur læðst að mér sá 

grunur að margt sé hægt að bæta í kennslu í landfræði í íslenskum grunnskólum. Ég sá 

betur hve algengt það er að kennarar kenni út frá gömlum hefðum og hve erfiðlega þeim 

gengur að vinna sig frá því vinnulagi. Hvað veldur þessu er ég ekki viss um og er það eitt 

og sér verðugt rannsóknarefni. 

Ef marka má það sem fram kemur í þessari rannsókn virðist kennslan lítið hafa breyst 

frá því sem var þegar Ingvar Sigurgeirsson gerði rannsókn sína fyrir um þrettán árum 

síðan. Kennslubækur stýra enn miklu eins og fram kemur í nýrri rannsóknum Kristínar 

Jónsdóttur (2003) og Kristrúnar Lindar Birgisdóttur (2004). 

Að lokum tel ég líka þörf á því að rannsaka viðhorf kennara til námsgagnanna, 

sérstaklega heftanna tveggja, Landfræði handa unglingum og kanna einnig hvort eitthvað 

sé til í neikvæðum ummælum viðmælenda minna þó svo að ég telji að óformleg rannsókn 
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mín á því hafi hrakið það. Það væri engu að síður áhugavert að sjá hvort þessi skoðun sé 

algeng og sjá betur hvað það er við bækurnar sem kennurum líkar og hvað ekki og hvort 

algengt sé að víxla röð heftanna eins og tveir af viðmælendum mínum gerðu. 
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