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Ágrip 

Í aðalnámskrá grunnskóla birtist menntastefna samfélagsins og hefur hún það hlutverk 

að leggja línurnar fyrir skólastarf og stýra því. Núgildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 

2011/2013 kom með breyttar áherslur sem enn er verið að innleiða og skiptar skoðanir 

eru um. Markmið ritgerðarinnar er því að leita svara við því hver viðhorf 

samfélagsgreinakennara séu til nýrra áherslna samfélagsgreinahluta gildandi 

aðalnámskrár 2011/2013, greina niðurstöðurnar með hliðsjón af flokkunarkerfi Michael 

Schiro (2008) í námskrárfræðum og jafnframt að kanna hvort kennarar telji að þessar 

breytingar í gildandi aðalnámskrá hafi haft áhrif á kennslu og kennsluhætti þeirra. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð í formi hálfopinna einstaklingsviðtala við 

fimm samfélagsgreinakennara á unglingastigi úr fimm grunnskólum landsins. Helstu 

niðurstöður rannsóknar benda til að það sé ákveðin gjá milli hinnar áætluðu námskrár 

(aðalnámskrá) og þeirrar virku (námskráin í framkvæmd) hjá 

samfélagsgreinakennurum. Eins virðist vera óánægja með ákveðnar breytingar eins og 

breytt námsmat. Betur hefði átt að standa að innleiðingunni en kennarar hafa að 

einhverju leyti breytt kennsluháttum sínum með tilkomu breyttra áherslna í 

aðalnámskrá frá 2011/2013. Við greiningu á viðhorfi kennara til aðalnámskrár með 

hliðsjón af flokkunarkerfi Michael Schiro (2008) kom í ljós ákveðin skörun þar sem 

meirihluti þeirra upplifir samfélagsgreinahluta gildandi aðalnámskrár sem 

nemendamiðaða og umbótamiðaða námskrá. 
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Abstract 

„Nice in theory but difficult in practice.“ The attitudes of social studies teachers 

towards new emphasis in social studies of the National Curriculum  

In the Icelandic National Curriculum the country´s educational policy appears, its 

objective is to lay the basis for, and govern, school activity. The current national 

curriculum guide for compulsory schools from 2011/2013 introduced new aeras of 

focus which are still being implemented and debated. The aim of this thesis is to seek 

answers from and explore social studies teachers‛ attitudes towards the different 

emphasis in the social studies area of the national curriculum, and to analyze the 

findings with respect to Michael Schiro´s (2008) predefined curriculum ideology 

framework. We explore whether social studies teachers think these changes in the 

national curriculum have had an impact on their teaching practices. Qualitative 

research methodology was used in the form of semi-structured individual interviews 

with five social studies middle-school teachers from five different schools. The main 

findings suggest that there is a gap between the intended curriculum (national 

curriculum) and the implemented curriculum (curriculum in action) with social studies 

teachers. There seems to be dissatisfaction with some of the changes, such as the new 

assessment and evaluation criteria, and the implementation of these changes. Some of 

the interviewed teachers have, to some extent, changed their teaching practices with 

the advent of different emphases in the National Curriculum from 2011/2013. Lastly, 

the analysis of the teachers‛ attitudes towards the National Curriculum, using Michael 

Schiro´s (2008) predefined curriculum ideology framework, showed an overlap 

between the learner centered and the social reconstruction curriculum. 
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1 Inngangur  

Í kennaranámi mínu hefur oft verið nefnt hvað skólinn sé íhaldssamur og breytist hægt. 

Endurbætur á skólakerfinu taka af þeim sökum langan tíma. Einn stærsti þátturinn í 

skólakerfinu er námskráin, opinbera aðalnámskráin frá yfirvöldum, og segja má að hún 

sé birtingarmynd hugmynda samfélagsins um skóla og um leið samningur þess efnis. Í 

aðalnámskránni koma fram markmið og fyrirkomulag skólastarfs og þar er kveðið á um 

nánari útfærslu á lögum sem liggja aðalnámskránni til grundvallar. Það sem gerst hefur 

með tilkomu núgildandi aðalnámskrár er að nýjar áherslur hafa komið fram í 

svonefndum grunnþáttum menntunar, sex þáttum sem eiga að vera leiðarljós við 

námskrágerðina og eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a). Samfélagsgreinahluti aðalnámskrár hefur líkt og aðrir 

þættir námskrárinnar verið endurbættur í samræmi við nýjar áherslur. Telja má það 

verðugt rannsóknarefni að skoða hvert persónulegt viðhorf kennara er til þessara 

breytinga. Sem framvarðasveit menntunar spila kennarar stærsta hlutverkið í að koma 

breytingum í framkvæmd. 

Með nýjum áherslum í endurbættri aðalnámskrá kemur krafa á kennara um að þeir 

endurskoði starfs- og kennsluhætti sína. Nýja menntastefnan kallar á breytingar á 

skipulagi skólanna og á kennsluháttum kennara vegna breyttra forsenda. Skólarnir hafa 

þurft að bregðast við þessum breytingum með því að endurskoða skólanámskrár sínar 

þannig að þær samræmist nýjum áherslum. Í því ljósi þarf að gera ákveðinn greinarmun 

á því hvað hugtakið námskrá felur í sér. Kelly (2009) gerir greinarmun á skipulögðu 

námskránni (e. planned curriculum) og þeirrar mótteknu (e. received curriculum). Hann 

bendir á og vitnar í Stenhouse sér til stuðnings um að kjarninn í námskrárfræðum sé að 

skoða sambandið milli áforma og raunveruleikans og brúa bilið þar á milli. Jan van den 

Akker (2010) fer þá leið að skipta námskránni niður í þrennt, áætluðu námskrána (e. 

intended curriculum), virku námskrána (e. implemented curriculum) og áunnu 

námskrána (e. attained curriculum). Ef látið er ógert mun tengingin milli kenningar (e. 

theory) og framkvæmdar (e. practice) mistakast. Það er þessi staða sem setur kennara í 

lykilhlutverk, mitt á milli áforma og raunveruleikans; kenningar og framkvæmdar. Það 

má því með sanni segja að viðhorf kennara til aðalnámskrár skipti máli í því hvernig 

skipulagða námskráin er kennd og móttekin af nemendum.  

Markmið rannsóknarinnar er tvískipt. Í fyrsta lagi er leitað svara við því hver viðhorf 

samfélagsgreinakennara eru til nýrra áherslna samfélagsgreinahluta gildandi 

aðalnámskrár frá 2013 og jafnframt kanna hvort samfélagsgreinakennarar telji að nýjar 



10 

áherslur hafi haft áhrif á kennslu og kennsluhætti þeirra. Í annan stað eru 

niðurstöðurnar greindar með hliðsjón af flokkunarkerfi Michael Schiro (2008) í 

námskrárfræðum.  

Rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara eru svohljóðandi: 

1. Hvað finnst samfélagsgreinakennurum um breyttar áherslur í 

samfélagsgreinahluta aðalnámskrá frá 2013 og hvernig hafa breytingarnar haft 

áhrif á kennsluhætti þeirra? 

2. Hvernig hugmyndafræðilega námskrársýn má greina í viðhorfi 

samfélagsgreinakennarameð hliðsjón af flokkurnarkerfi Michael Schiro (2008)? 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að byrjað er á að skoða námskrárfræði, hvernig 

námskráin er skilgreind, hverjar kenningar hennar eru ásamt því að greina frá fjórum 

hugmyndafræðilegum birtingarmyndum, eða flokkum námskráa samkvæmt Michael 

Schiro frá 2008, en þær verða notaðar sem greiningarrammi utan um seinni 

rannsóknarspurninguna. Samfélagsgreinahluti aðalnámskrár verður skoðaður út frá 

núgildandi áherslum, þær greindar og útlistaðar, og settar í sögulegt samhengi gagnvart 

breytingum á námskránni frá upphafi samfélagsfræðinnar hér á landi árið 1977. 

Í ljósi þess hversu miklar breytingar má finna í gildandi aðalnámskrá frá eldri gerð, 

eins og nýjan námsmatskvarða og ný matsviðmið; hæfniviðmið í stað markmiða; og 

aflagningu hefðbundinna námsgreina, þá má telja áhugavert að skoða hvert viðhorf 

kennara á kjörsviði höfundar, samfélagsgreinum, er til þessara breytinga. Eins má telja 

áhugavert að skoða téð viðhorf samfélagsgreinakennara út frá ólíkum hugmyndum 

Schiro um hugmyndafræðilega sýn á námskrá og sjá hvar þau lenda. Rannsóknin verður 

vonandi til þess að dýpka þá þekkingu sem er til staðar um námskrárþróun hér á landi 

og kveikja hugmyndir hjá einhverjum til rannsókna á þessu sviði í leiðinni. Vonandi mun 

rannsóknin nýtast samfélagsgreinakennurum til að vera meðvitaðir um eigin viðhorf 

gagnvart námskránni og gefa þeim verkfæri til umræðna um námskrármál yfir höfuð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Námskrárrannsóknir hafa lengi verið frjótt rannsóknarsvið innan menntarannsókna, 

enda hefur hugtakið námskrá verið órjúfanlegur þáttur menntunar og kennslu. Hér 

verður námskrárhugtakið skoðað og skilgreint. Lykilhugtökin, virka námskráin og 

áætlaða námskráin, verða skoðuð og í kjölfarið verður farið yfir helstu 

námskrárkenningar, uppsprettur þeirra og flokkun. Greiningarrammi Michael Schiro 

(2008) í formi fjögurra hugmyndafræðilegra uppspretta námskráa verður útlistaður 

nokkuð ítarlega, fimm meginþættir þeirra skoðaðir og samanburður gerður á þeim. 

Síðar í kaflanum er samfélagsgreinahluti gildandi aðalnámskrár skoðaður út frá 

áherslum hennar og að lokum eru áherslubreytingar og þróun samfélagsgreinahlutans 

greindar. 

2.1 Námskrárfræði 

Allir hér á landi ganga í gegnum menntakerfið og þess vegna eru áhrif þess á mótun 

einstaklingsins mikil. Menntakerfið sjálft er félagsleg stofnun, sem slíkt tekur það 

breytingum samhliða samfélagsbreytingum og því er mikilvægt að rannsóknir í 

námskrárfræðum séu þar í forgrunni (Kelly, 2009). Það er því sjálfgefið að hugmyndir 

manna og skilningur á námskrárhugtakinu taki breytingum samhliða þeirri þróun. Eisner 

(1985) bendir á að námskrárvinnan sé alltaf til staðar vegna þess að hún sé 

ófrávíkjanlegur þáttur menntunar. Námskráin þarf ekki að vera löng útprentuð áætlun 

heldur geta kennarar þróað stutta áætlun með nemendum sínum sem telst jafngild 

hinni lengri. Aðaláherslan á að vera á gæði hennar. 

Hugtakið námskrá (e. curriculum) er víðfeðmt og felur í sér mörg sjónarhorn. Á 

enskri tungu á hugtakið bæði við námskrána sjálfa og fræðin að baki. Ef hugtakið er 

skoðað mjög lauslega getur það átt við allt sem felur í sér þá þætti sem settir eru fram 

af ásetningi til að ná ákveðnu markmiði (Marsh og Willis, 2007). Slík skilgreining hjálpar 

þó engum og skilur eftir sig fleiri spurningar en hún svarar.  

Markmiðið hér er því að skoða námskrárfræðin nánar, finna haldbæra skilgreiningu 

sem nýtist og tengja við kenningarnar sem mótað hafa fræðin, ásamt því að útskýra þau 

lykilhugtök sem liggja til grundvallar. Að lokum eru teknir fyrir fjórir flokkar Michael 

Schiro frá 2008 um hugmyndafræðilega sýn sem liggur að baki námskrárhugtakinu eins 

og það hefur komið fram í tengslum við menntun. Flokkar þessir eru hugsaðir sem 

greiningarlykill að seinni rannsóknarspurningunni en í leiðinni eiga þeir að ramma inn 

viðhorf viðmælenda rannsóknarinnar. 
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2.1.1 Skilgreiningar á námskrá 

Í upphafi er vert að skoða hver sé merkingin á hugtakinu námskrá (e. curriculum). Á 

enskri tungu er það dregið af latneska orðinu currere og þýðir „leiðin sem hlaupa á 

eftir“ (Eisner, 1985, bls. 39-40). Merkingin er sú að einstaklingar fari þessa braut frá 

ákveðnum upphafspunkti og þurfi að komast í gegnum hindranir og verkefni á leiðinni. 

Íslenska orðið námskrá er sett saman úr tveimur orðum, nám og skrá, og passar vel við 

enska orðið syllabus sem ensk-íslensk orðabók þýðir sem „yfirlit yfir helstu atriði, t.d. á 

námskeiði, í fyrirlestri o.þ.h.“ (Ensk-íslensk orðabók, e.d.). 

Hugtakið námskrá er ekki auðvelt að skilgreina og oft háð aðstæðum og merkingu 

sem fólk leggur í það. Í skólaumhverfi geta hugtakinu fylgt flækjur vegna þess að flestir 

eru sammála um hvað eigi að kenna í skólum en sjaldan næst full samstaða um hvernig 

námskráin eigi að vera (Marsh og Willis, 2007). Skilgreiningin getur verið mjög almenn 

eins og: „... það sem kennt er í skólum ...“ yfir í að vera þröng og sértæk eins og: „... 

sérstök menntunarleg athöfn sem er hönnuð fyrir ákveðinn nemanda á ákveðnum 

tíma“ (Eisner, 1985, bls. 39). Skilgreiningin á námskrá er því langt frá að vera einföld og 

skýr.  

Andri Ísaksson (1983) skilgreinir námskrá sem „áætlun eða leiðarvísir um hvað skuli 

gert (lært, kennt) í skólum“ (bls. 25). Þessi einfalda skilgreining er hins vegar langt frá 

því að vera fullnægjandi í ljósi þess hversu almenn hún er en hún gefur þó góða mynd af 

því hvernig almennt er hugsað um námskrár þegar kemur að skólastarfi.  

Samkvæmt Marsh og Willis (2007) eru skilgreiningarnar margar og misjafnar og eru 

þær í eðli sínu ófullnægjandi vegna þess hversu flókið hugtakið getur verið. Ákveðnar 

skilgreiningar gefa engu að síður mikilvæga sýn á eiginleika og áherslur sem rúmast 

innan almennrar hugmyndar um námskrá. Þeir nefna í því samhengi átta skilgreiningar, 

kosti þeirra og galla, sem eiga í sameiningu að falla vel að því að ná utan um hugtakið. 

Úr skilgreiningunum finna þeir þrjú auðkenni námskrár sem þeir nýta í kjölfarið til að 

hanna vinnuskilgreiningu á hugtakinu námskrá. Fyrir það fyrsta felur hugtakið í sér 

hugtök sem á ensku heita „syllabus“ og „course of studies.“ Námskrárhugtakið er 

yfirgripsmeira en bæði þessi hugtök. Þau tengjast á hvaða leið nemandinn er, hvernig 

hann kemst þangað og hvernig námið verður þegar þangað er komið. Eins felur 

hugtakið í sér ferðalagið sjálft. Annað sem auðkennir hugtakið er að það inniheldur 

einhvers konar meðvitað skipulag sem endurspeglast í því hvað nemendur læra í raun 

án þess þó að segja til um hvort áætlunin hafi staðist. Það felur í sér hina földu námskrá 

(e. hidden curriculum) sem er heiti yfir það sem nemendur læra en er ekki hluti af 

eiginlegri námskrá. Þriðja og síðasta auðkennið er að hugtakið verður að innihalda 
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kennsluaðferðir. Marsh og Willis (2007) líta ekki á námskrárskipulagið og þróun þess 

sem tæknilegt ferli. Þeir líta á samband námskrár og kennsluaðferða sem heildrænt og 

lífrænt ferli sem hvetji kennara til að vera virka þátttakendur í því. Út frá þessu leggja 

þeir fram skilgreiningu á námskrá sem þeir segja vera „samtengda röð af ráðum og 

reynslu sem nemendur takast á við með leiðsögn frá skólanum“ (bls. 14-15).  

Eisner (1985) er sama sinnis þegar hann segir námskrá ekki vera náttúrulegt 

fyrirbæri sem hægt sé að uppgötva í einni heild. Því setur hann ekki fram hreina 

skilgreiningu á hugtakinu heldur vill einungis setja fram skilgreiningu sem hann telur 

notadrjúga. Hans skilgreining er svohljóðandi: „Námskrá skóla, námskeiðs, eða 

bekkjardeildar er hægt að sjá sem röð áætlaðra atburða sem eiga að hafa 

menntunarlegar afleiðingar fyrir einn eða fleiri nemendur“ (bls. 45). Báðar þessar 

skilgreiningar fela í sér að námskrá getur verið marghliða og felur í sér fleiri víddir en 

einungis eina.  

Kelly (2009) bendir einmitt á hvernig víddir námskrárinnar geta verið faldar og kallar 

þær „duldu“ námskrána. Með því á hann við hvernig nemendur upplifa námskrána í 

framkvæmd. Kelly nefnir líka að hægt sé að skoða námskrána með þeim hætti að 

greinarmunur sé gerður á því hvernig hún er áætluð (e. planned) og svo hvernig hún er 

móttekin (e. received). Í því liggur tengingin milli þess sem er áætlað og svo 

raunveruleikans. Hlutverk námskrárfræðanna er að skoða hvernig þetta bil sé brúað, 

þ.e.a.s. bilið milli kenningar og framkvæmdar. Þar liggur hlutverk kennarans og mun 

rannsóknin sem hér birtist miðast að því að skoða lítinn hluta þess, þ.e. viðhorf þeirra. 

2.1.2 Ólíkar nálganir 

Í allri umfjöllun um námskrár er mikilvægt að það komi skýrt fram að harla ólíklegt þykir 

að reglur og áætlanir sem settar eru saman í stofnunum, starfshættir og kennsla 

kennara, og nám nemenda samræmist í einu og öllu (Rúnar Sigþórsson, 2008). Þess 

vegna er mikilvægt að skýra námskrárhugtakið eftir því hverju verið er að sækjast eftir. 

Hollenski námskrárfræðingurinn Jan van den Akker (2010) nefnir mikilvægi og notagildi 

þess að aðgreina námskrána í þrjá áðurnefnda þætti í viðleitni til breytinga á henni. 

Hann gerir grein fyrir þremur ólíkum hugtökum sem bjóða upp á ólíkar nálganir og leiðir 

til greininga. Hugtökin þrjú eru áætlaða námskráin, virka námskráin og áunna 

námskráin. 

Í verkefninu hér, rannsókn á viðhorfum kennara til aðalnámskrár, verður áætlaða 

námskráin skoðuð, hvert viðhorf kennara er sem miðlara hennar við virku námskrána. 

Ein rannsóknarspurningin spyr að því hvað þeim finnst um breytingar sem hafa átt sér 
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stað milli námskráa og leitast við að fá svör frá kennurum um hvernig þeir brúa þetta 

bil, þ.e.a.s. milli áætluðu námskrárinnar annars vegar og virku námskrárinnar hins 

vegar. 

Það er því mikilvægt að sýna fram á og gera greinarmun á áætlaðri og virkri námskrá 

þar sem fókus verkefnisins liggur í bilinu þar á milli.  

2.1.2.1 Áætlaða námskráin  

Hin áætlaða námskrá er sú sem áformuð er af menntayfirvöldum og nær yfir alla 

stefnumótunarvinnuna. Á grunnskólastigi hér á landi felur það í sér einna helst lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. Inn í þetta geta fléttast stefnuyfirlýsingar eins 

og Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014), 

skýrslur OECD, niðurstöður alþjóðlegra rannsókna eins og PISA o.fl. (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2014). Segja má að áætlaða námskráin feli í sér opinberu námskrána, eins 

og aðalnámskrá grunnskóla, án þess þó að einskorðast eingöngu við hana.  

Áætluðu námskrána er hægt að hugsa sem uppskriftabók, hannaða af stjórnvaldinu 

til matreiðslu í skólum. Rúnar Sigþórsson (2008) segir að í henni séu ákvarðanir, 

fyrirmæli og væntingar yfirvaldsins um inntakið, efnið og markmiðin sem stefnt er að 

ásamt áætlunum um innleiðingu. Það má því segja að hún sé sú námskrá sem kennarar 

eiga að kenna samkvæmt og á að vera námskráin sem nemendur eiga að læra eftir 

(Cuban, 1995). Það getur verið langur vegur frá því sem er áætlað til þess sem það er í 

raun. Hugmyndir stjórnvalda geta verið úr takti við raunveruleikann og raunverulegt 

starf skólanna. Þessi gjá liggur á milli áætlaðrar námskrár og virkrar námskrár og þar eru 

kennarar í lykilhlutverki sem miðlarar námskrárinnar.  

2.1.2.2 Virka námskráin 

Námskráin, eins og hún er túlkuð af kennurum og birtist í framkvæmd er það sem van 

den Akker (2010) kallar virku námskrána. Hún birtist í starfinu í skólum og skólastofum 

og á að endurspegla túlkun á áætluðu námskránni. Eisner (1985) talar um að virka 

námskráin sé það sem á sér stað milli kennarans og nemandans og milli nemendanna 

sjálfra. Til þess að meta virku námskrána þarf að fylgjast með því hvað er að gerast í 

skólastofunni. Ekki er nóg að skoða áætluðu námskrána þar sem engin trygging er fyrir 

því að hún sé framkvæmd eins og ætlast var til. Marsh og Willis (2007) telja að kennarar 

treysti á hluti eins og kennslubækur, kennarahandbækur og kennsluáætlanir en það 

sem þeir kenni í raun byggi á eigin smekk. 

Munurinn á áætlaðri námskrá og þeirri virku er ein birtingarmynd þess bils sem 

liggur milli skipulags og framkvæmda, kenninga og framkvæmda, hugmynda og 
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raunveruleikans. Bilið getur orðið það stórt að mikill vandi getur steðjað að (Kelly, 

2009). Þess vegna er mikilvægt að gera grein fyrir muninum milli þessara tveggja 

námskráa. Ef einhver menntunarvandamál eru til staðar í skólum eða skólastofum 

varðandi það sem nemendur eru ekki að læra, er mikilvægt að skoða hvort uppspretta 

vandans liggi í áætlaðri námskrá eða þeirri virku. Mögulega setur áætlaða námskráin of 

þröngan ramma þannig að hún hefur neikvæð áhrif á það hvernig kennarar vinna með 

virku námskrána. Eins getur verið að áætlaða námskráin, sem getur talist góð, birtist 

ekki í virku námskránni vegna einhverra utanaðkomandi þátta sem hafi áhrif á þá virku 

(Eisner, 1985). 

Eins og áður segir er það markmið verkefnisins hér að skoða viðhorf kennara til 

samfélagsgreinahluta aðalnámskrár (áætluðu námskrárinnar), greina það eftir 

greiningarlykli og skoða hvort og hvernig þeir hafa breytt starfsháttum (virka 

námskráin). Kennarar eru staðsettir á milli þessara tveggja námskráa, þeir eiga að 

framkvæma menntahugmyndir samfélagsins sem birtar eru í aðalnámskrá. Mikilvægt er 

því að vita hvar hugmyndir og viðhorf kennara um aðalnámskrána liggja ef reyna á að 

minnka bilið milli stefnumótunar og hins raunverulega starfs í skólum. 

2.1.3 Greiningarrammi Schiro 

Í rannsókninni er notast við ákveðinn greiningarramma til að greina hvað liggur í 

viðhorfum kennara til nýrra áherslna í aðalnámskrá. Greiningarramminn er flokkun 

Schiro í hugmyndafræðilegar stefnur í námskrárgerð sem tengjast þeim hugmyndum 

sem komið hafa fram. Ástæða þess að notast er við flokkun Schiro frekar en aðrar liggur 

m.a. í því að birtingarmyndir hugmyndastefnanna eru erkitýpur. Þeim fylgir í reynd 

enginn til hins ýtrasta (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Jóhanna Karlsdóttir 

og Gunnar E. Finnbogason, 2014) en þær hjálpa okkur að greina og skilja á milli ólíkra 

hugmynda. Það er mikilvægt og jákvætt ef litið er til þess að vera ekki undir álögum 

einnar stefnu á kostnað annarrar. Annar kostur er að því meira sem kennarar þekkja og 

skilja umlykjandi hugmyndafræði því meiri líkur eru á að þeir geti séð fyrir sér og náð 

eigin markmiðum sem snúa að námskrárgerð. Þriðji kosturinn felst í auknum skilningi á 

hvar ágreiningur um námskrár liggur í skólastarfi sem leiðir vonandi til aukins samstarfs 

við aðra sem deila ólíkum skoðunum (Schiro, 2008). 

Schiro (2008) skiptir hugmyndafræðinni og þeim stefnum sem liggja að baki 

námskrárþróun í fjórar ólíkar birtingarmyndir eða uppsprettur. Hver þessara 

hugmyndastefna felur í sér fastmótaðar hugmyndir um hvers konar þekkingu skólar eigi 

að kenna, hver sé náttúrulegur eiginleiki barna, um hvað nám feli í sér, hvernig 
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kennarar eigi að leiðbeina börnum og hvernig meta eigi börnin. Hann telur að hver 

þessara ólíku stefna feli í sér eigið kerfi gilda, eigin menntatilgang, eigin 

hugtakamerkingu og eigin fylgjendur og gagnrýnendur sem berjast fyrir sínu. 

Hugmyndastefnur Schiro eru fjórar og birtingarmyndir þeirra eru: 

 Fræðigreinamiðuð námskrá (e. scholar academic curriculum) 

 Samfélagsmiðuð námskrá (e. social efficiency curriculum) 

 Nemendamiðuð námskrá (e. learner centered curriculum) 

 Umbótamiðuð námskrá (e. social reconstruction curriculum) 

Þessi skipting í hugmyndastefnur og birtingarmyndir er ekki ný af nálinni. Schiro skrifaði 

fyrst um hana árið 1978 og árið 1983 vitnaði Andri Ísaksson í bók Schiro, Curriculum for 

Better Schools – The Great Ideological Debate. Stefnurnar kallaði Andri á sínum tíma 

sjónarmið fræðigreina; félagslega skilvirkni; barnið í brennidepli og breytingar á 

samfélaginu (Andri Ísaksson, 1983). Schiro (2008) bendir á að margir aðrir 

námskrárfræðingar hafi komið með svipaða skiptingu og hann, ýmist þrjár til fjórar 

stefnur sem bera mjög svipuð heiti. Þó svo að nöfnin séu breytileg milli höfunda og 

tímabila sem þau koma fram, byggja þau á sama grunni. Svanborg R. Jónsdóttir o.fl. 

(2014) benda á að greining Schiro (2008) skipti þessum fjórum námskrárstefnum upp í 

tvær hliðstæður þar sem námskráin er annars vegar aðstæðubundin og dýnamísk 

(nemendamiðaða og umbótamiðaða námskráin) og hins vegar fyrirfram ákveðin og 

fastbundin í markmiðum og inntaki (fræðigreinamiðaða og samfélagsmiðaða 

námskráin). Þau nefna að þessa hugmyndastrauma sé hægt að finna í skólastarfi í 

blandaðri mynd og það stjórnist oftar en ekki af þörfum og aðstæðum hverju sinni. 

Það sem Schiro gerir í greiningu sinni er að styðjast við fimm grundvallarþætti 

skólastarfs þegar hann skoðar og greinir hverja hugmyndastefnu fyrir sig. Þessir fimm 

grundvallarþættir eru meginmarkmið (e. aims), sýn á þekkingu og eðli hennar (e. 

knowledge), nám og hlutverk nemenda (e. the child; learning), hlutverk kennarans og 

kennsla (e. teaching), og námsmat (e. evaluation). Út frá þessum þáttum má greina í 

sundur námskrár og sýn manna á þær (Schiro, 2008; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014). 

Skoðanir manna á þessum grundvallarþáttum geta verið sterkar og ágreiningur svo 

mikill að það hefur leitt til klofnings í fylkingar. Í Bandaríkjunum hefur þetta verið til 

dæmis kallað sögustríðið eða lestrarstríðið. Nærtækt dæmi hér á landi er svokallað 

sögukennsluskammdegi sem átti sér stað veturinn 1983-1984. Með tilkomu nýrra laga 

um grunnskóla 1974 varð til ný grein, samfélagsfræði, samþætt úr Íslandssögu, 

mannkynssögu, landafræði og átthagafræði. Því fylgdu gagngerar breytingar á 

kennsluháttum, markmiðum, námsefni og vinnu nemenda. Þekkingarmarkmiðin fengu 
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sessunaut í viðhorfa- og tilfinningamarkmiðum ásamt því að skilningur og virkni 

nemenda fengu aukna áherslu. Sögukennsluskammdegið lýsti sér þannig að fjöldinn 

allur af greinum var skrifaður í dagblöðin og þingmenn ræddu málin á Alþingi um áhrif 

þessara breytinga. Þessu tímabili lauk með því að starfshópur á vegum 

Menntamálaráðuneytis undir forystu Wolfgang Edelstein, sem hafði unnið að 

endurskoðun námskrárinnar ásamt þróun kennsluhátta og samningu nýs námsefnis, 

sagði af sér og allri vinnu var hætt (Ólafur Páll Jónsson, 2014). Áhugaverð bók í ritstjórn 

Lofts Guttormssonar (2013) ber heitið Sögukennsluskammdegið: Rimma um 

sögukennslu og samfélagsfræði 1983-1984 og lýsir ýtarlega þessu átökum. Eins og sést 

þá tókust þarna á ólíkar hugmyndir manna um námskrá. Róttækar breytingar urðu fyrir 

mikilli andstöðu frá íhaldssamari hugmyndum. Þessi barátta innan námskrárfræðanna 

er stöðugt í gangi, rétt eins og í annarri hugmyndafræði enda má segja að flestir hafi 

skoðun á menntamálum. Þó svo að skrif Schiro séu um bandarískan veruleika 

menntamála er hægt að segja að þróunin hafi verið mjög svipuð í Evrópu og á Íslandi 

(Myhre, 2001). 

Hér að neðan er farið nánar í skrif Schiro (2008) um þessar fjórar birtingarmyndir 

námskráa, kjarni þeirra útskýrður með því að skoða grundvallarþættina fimm ásamt því 

að draga saman og skoða samanburð á þeim. Með því fæst dýpri skilningur á 

greiningarrammanum. 

2.1.3.1 Fræðigreinamiðuð námskrá 

Hugmyndastefna fræðigreinamiðaðrar námskrár byggir á þeirri sýn að formleg 

skólamenntun sé ferli, þar sem uppsöfnuð þekking, sem hefur orðið til úr menningu 

samfélagsins, sé þróuð og varðveitt í akademískum námsgreinum háskólanna. 

Námsgreinar, eins og saga, stærðfræði, eðlisfræði o.fl., geyma ákveðna þekkingu óháða 

annarri og úr þekkingarbrunni þeirra verður námskráin fyrir skólana til (Schiro, 2008). 

Fræðigreinamiðuð námskrá á sér langa og ríka hefð, sérstaklega í Bandaríkjunum 

þar sem hún hefur sprottið upp með reglulegu millibili. Söguna er hægt að rekja frá um 

1890 með tilkomu svonefndrar tíumannanefndar (e. committee of ten), til hreyfingar 

um nýju námskrána (e. new curriculum) upp úr 1960 og menningarlæsishreyfingarinnar 

(e. cultural literacy) við lok síðustu aldar. Hugmyndir manna ganga í bylgjum þar sem 

sumar koma aftur upp á nýjan leik. Pendúll menntunar á það til að skila sér aftur til 

baka. Það er mikilvægt að átta sig á því að hugmyndastefnurnar eru erkitýpur og 

hugmyndirnar eru alltaf til staðar en hversu ráðandi þær eru veltur á tíðarandanum 

hverju sinni (Schiro, 2008). 
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Meginmarkmið stefnunnar er að víkka út akademískar fræðigreinar háskólanna með 

því að flytja kjarna þeirra til nemenda. Að laga nemendur að fræðigreinunum þjónar 

tvenns konar tilgangi. Fyrir það fyrsta viðheldur þetta fræðigreininni sjálfri með því að 

fá nýja meðlimi til að halda hefðinni á lofti. Í annan stað byggir það upp læsi í þekkingu 

fræðigreinarinnar meðal almennings og leiðir til þess að allir græða á þekkingarsmíð 

greinarinnar. Það eykur þar með líkur á að almenningur styðji verkefnin sem 

fræðigreinin vinnur að. Gagnrýnin á markmiðin hefur að mestu legið í hversu óskýr og 

óáþreifanleg þau eru vegna þess að þau gefa ekki upp af hverju ákveðinn þáttur er í 

námskránni. Fylgjendur stefnunnar eru ásakaðir um að vera of uppteknir af aðferðinni 

til að ná þessum óskýru og óáþreifanlegu markmiðum á kostnað menntatilgangs sem 

unnið er að. Það gefur þá mynd að stefnan hafi hvorki markmið fyrir námskrána né geti 

réttlætt stóran hluta af námskránni (Schiro, 2008) 

Sýn á þekkingu og eðli hennar innan fræðigreinamiðaðrar námskrár felst í því að 

þekkingin verði að teljast eiga heima innan akademísku fræðigreinanna. Kennda 

þekkingin er sú sem fræðigreinin treystir á í þróun þekkingar og sú sem skilar mestu til 

greinarinnar. Gildi þekkingar kemur því frá hversu vel þekkingin reynist í því að auka 

hlut fræðigreinarinnar. Þeir sem aðhyllast stefnuna líta svo á að þekking auki skilning á 

heiminum sem er á öndverðum meiði við þá sem sjá hana auka möguleika fólks á að 

gera ákveðna hluti, smíða eigin þekkingu o.s.frv. Annað form þekkingar í augum 

fræðigreinamiðaðra námskrármanna er tvíeðli hennar þar sem hún tekur sér mynd 

bæði efnis og ferlis, þ.e.a.s. þekking merkir það sem er þekkt og líka hvernig eitthvað er 

þekkt. Í þriðja lagi hefur þekking það form, í fórum fræðimiðaðra, að vera fræðandi. 

Hún getur yfirfærst frá einum einstaklingi yfir á annan og er ópersónuleg og 

endurtakanleg. Í fjórða lagi er þekking sett fram sem birtingarmynd raunveruleikans án 

þess að teljast vera raunveruleiki. Þekking um raunveruleikann er kennd og nemendur 

læra um raunveruleikann. Ferli þekkingar sem birtist í námskránni er svohljóðandi: 

Þekkingin sem fer í námskrá fæst með því að taka inn í fræðigreinina hlutlægan 

raunveruleika eftir að hafa uppgötvað hann, hún er sett inn í námskrána af hönnuði og 

síðan yfirfærð inn í huga nemenda (Schiro, 2008).  

Innan fræðigreinamiðaðrar námskrár er námi og hlutverki nemenda gefinn lítill 

gaumur. Áherslan er á efni námskrárinnar. Litið er á nemandann sem hug sem hægt er 

að skóla en aðrir þættir mannsins skipta námskrárhönnuði litlu máli. Hugur 

mannskepnunnar hefur tvo eiginleika, minni og rökhugsun. Minnið á að fylla af 

þekkingu og rökhugsunina á að móta þannig að hún falli að hugsun fræðigreinarinnar. 

Nemendur eru í huga fylgjenda stefnunnar sem óþroskaðir meðlimir fræðigreinarinnar 
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á botni stigveldisskipulagsins. Í raun skortir þá eitthvað sem þeir geta áunnið sér með 

námi í viðkomandi grein. Góð lýsing á þessu er að nemendum er líkt við svampa sem 

draga í sig hugmyndir og hugsunarhátt fræðigreinarinnar. Nám og samband þess við 

kennslu er frekar einhliða í fræðigreinamiðaðri námskrárhugsun. Nám er afleiðing 

kennslunnar á þann hátt að sú leið sem einstaklingur lærir er afleiðing þess hvernig 

honum er kennt. Ljósinu er því beint að þeim sem yfirfærir (kennara og kennslunni) 

fremur en þeim sem tekur á móti yfirfærslunni (nemandanum). Þetta leiðir til þess að 

leiðir nemenda til náms, þ.e. hvernig á að læra (námskenningar) eru algerlega háðar 

fræðigreininni. Hver fræðigrein felur í sér innbyggða aðferð til kennslu og náms (Schiro, 

2008). 

Hlutverk kennarans og kennsla innan hugmyndastefnunnar er að kennarinn sé 

meðlimur fræðigreinarinnar. Kennarinn þarf að endurspegla fræðigreinina, gildin, 

tungumálið, hæfnina o.s.frv. Kennsla þarf að vera í samhengi við fræðigreinina. 

Aðferðir, hlutverk, styrkleikar og veikleikar þurfa að endurspeglast í kennslu. Helstu 

kennsluaðferðir eru þrjár helstu aðferðir akademískra fræðigreina, útlistunarkennsla 

(t.d. fyrirlestur), verklegar æfingar (t.d. vinnubókakennsla og skriflegar æfingar sem 

tengjast þekkingu fræðigreinar) og sókratísk umræða (t.d. samræðuaðferð). 

Kennsluaðferðirnar virka vel saman því að þekking fræðigreinar er yfirfærð til nemenda 

sem síðan þjálfast í notkun þekkingar eða aðferðar greinarinnar. Að lokum þjálfast 

nemendur í að ræða efni greinar og dýpka skilning sinn og annarra í gegnum samræður 

(Schiro, 2008).  

Í fræðigreinamiðaðri námskrá er námsmat hlutlægt og mælanlegt rétt eins og 

þekking. Námsmat er hlutlægt bæði út frá því hvaða þekkingu á að meta og hvernig 

nemendurnir, kennararnir, skólarnir og námskráin eru metin. Próf eru því mikils metin 

innan stefnunnar, söfnun prófgagna og samanburður er í uppáhaldi. Í íslenskum 

veruleika eru samræmd próf, eins og þau voru á dögum höfundar árið 1995, mjög í 

þessum anda þar sem nemendur eru í keppni um að komast í „bestu“ skólana. Mat á 

nemendum hefur það hlutverk að meta hvernig nemendur standa sig í að móttaka 

yfirfærsluna frá fræðigreininni. Nemendur eru því staðsettir í röð í stigveldisskipulagi 

greinarinnar. Mat á námskránni er hins vegar tvenns konar, samantektarmat og 

leiðsagnarmat. Samantektarmat, eða lokamat, á að gefa mynd af því hvernig 

námskránni gengur að endurspegla fræðigreinina og undirbúa nemendur undir vinnu 

innan hennar. Leiðsagnarmat einbeitir sér að því að námsreynsla nemenda skili til baka 

upplýsingum um hvað þurfi að laga innan námskrárinnar eða skili upplýsingum um að 

allt sé í góðu lagi (Schiro, 2008).  
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2.1.3.2 Samfélagsmiðuð námskrá 

Samfélagsmiðuð námskrá miðar að því að þjálfa ungmenni þannig að þau verði virkir 

samfélagsþegnar á fullorðinsárum og mæti þörfum samfélagsins. Þjálfa á nemendur 

jafnt til hæfni í atvinnulífinu sem og virkni þeirra í samfélaginu. Kennarar eiga því að 

haga kennslu þannig að hún aðstoði nemendur að ná fyrirfram skilgreindri hegðun, 

útlistaðri í námskránni. Í henni eru skýr lokamarkmið, auðmælanleg með aðferðum 

vísinda, sem uppfylla þarfir samfélagsins (Schiro, 2008; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 

2014). 

Hugmyndastefnan á rætur í fjórum þekktum hreyfingum: vísindalegri aðferðafræði, 

nytjahyggju, félagslegum umbótum og atferlissálfræði. Félagslegar umbætur settu 

samfélagið í fyrsta sætið; nytjahyggjan lagði áherslu á nytsemi skólanna og þýðingu 

þeirra í lífi einstaklinga og þjóða; atferlissálfræðin kom með sálfræðilegt samhengi fyrir 

vinnu þeirra; og vísindaleg aðferðafræði var aðferð menntunar í anda pósitívismans, 

tölfræði, mælingar o.s.frv. (Schiro, 2008). 

Hjá samfélagsmiðaðri námskrá er meginmarkmiðið að framkvæma verkefni fyrir 

skjólstæðing á sem skilvirkastan hátt. Fræðsluaðilar sjá sjálfa sig í hlutverki 

menntaverkfræðinga sem hanna og koma í framkvæmd menntunarlegri áætlun á sama 

hátt og iðnverkfræðingar koma að iðnframleiðslu. Þeir leggja ekki áherslu á að ákveða 

hverju sé náð, frekar skoða þeir hversu vel því er náð. Áherslan er lögð á leiðina að 

ákveðnu markmiði frekar en markmiðið sjálft. 

Sýn á þekkingu og eðli hennar er að þekking hefur tvo eiginleika í samfélagsmiðaðri 

námskrá. Fyrir það fyrsta hefur þekking þann eiginleika að vera geta til aðgerða sem 

mögulegt er að kenna nemendum. Í annan stað er samþykkt að raunveruleikinn geti 

verið tvískiptur, huglægur og hlutlægur. Í samfélagsmiðaðri námskrá er hlutlægur 

veruleiki hærra settur (Schiro, 2008). 

Nám er stórt hugtak innan samfélagsmiðaðrar námskrár vegna þess að það merkir 

það sama og breyting á hegðun. Þroski barna, félagsmótun og slíkir þættir þar sem 

einstaklingurinn þroskast áfram eru hluti af námshugtakinu. Nám er séð sem 

mælanlegar breytingar á hegðun nemenda þar sem þeir eru þjálfaðir í að gera ákveðin 

verkefni. Hlutverk nemenda er að vinna í skólanum í átt að því að vera fullorðin afurð 

menntakerfisins. Nemandinn sjálfur er ekki í forgrunni í samfélagsmiðaðri námskrá og 

þróun hennar. Börn hafa ekki merkingu í sjálfu sér heldur er merking þeirra fólgin í því 

að verða fullorðnir einstaklingar sem þjónað geta samfélaginu (Schiro, 2008). 
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Hlutverk kennarans í kennslu er að sjá til þess að nemendur fylgi námskránni og nái 

settum markmiðum. Kennarar eiga að skipuleggja námskrána fyrir nemendur og þegar 

þeir læra eiga kennarar að hafa yfirumsjón með vinnu þeirra, eins og verkstjóri sem 

hefur yfirumsjón með framleiðslunni. Kennslustarfið á að máta nemendur við 

námskrána og námskrána við nemendur (Schiro, 2008). 

Námsmat er mikilvægur hluti hugmyndastefnunnar vegna þess að grundvallaratriði 

er að meta nemendur, kennara og námskrána sjálfa. Þar liggja til grundvallar 

ábyrgðarskylda og mælikvarði sem aðalatriði. Nokkrar ástæður fyrir námsmati liggja þar 

að baki. Fyrir það fyrsta þarf að láta kennara bera ábyrgð á skjólstæðingum sínum þar 

sem þeir eru verkfæri sem eiga að sinna þörfum skjólstæðinga sinna. Þetta er gert með 

því að meta námskrána og þróun hennar eftir því hvernig gengur að ná 

lokamarkmiðum. Kennarar, skólinn og skólakerfið eru svo metin eftir því hvernig gengur 

í samræmdum prófum. Önnur ástæða er vísindahyggja stefnunnar þar sem kröfur eru 

um réttmæti, áreiðanleika, sönnunarbyrði o.fl. Þriðja ástæðan er þörfin fyrir að vera 

stöðugt að fylgjast með og meta árangur nemenda svo þeir geti náð uppsettum 

markmiðum í samfelldri röð. Nemendur þurfa að ná tökum á einu til að komast áfram í 

annað. Fjórða ástæðan liggur í áhrifum endurgjafar á virkni nemenda til að læra. Sama 

gildir um kennara, skóla og skólakerfið. Fimmta og síðasta ástæðan er hlutverk 

mælikvarða í því að meta nemendur, kennara og skólakerfið sjálft. Kennara og 

nemendur þarf að meta svo hægt sé að segja til um að þeir komist áfram, kennarar 

komist í skólana að kenna og nemendur komist áfram á næsta menntunarþrep. 

Samfélagsmiðuð námskrá leggur í námsmati áherslu á að bera saman árangur við 

ákveðinn staðal en ekki bera nemendur saman og raða þeim upp í ákveðinni röð. Matið 

á því að gefa til kynna hvort einstaklingar nái settum markmiðum eða falli (Schiro, 

2008). 

 

2.1.3.3 Nemendamiðuð námskrá 

Nemendamiðuð námskrá er eins og nafn hennar gefur til kynna miðuð eftir þörfum 

einstaklingsins, þ.e. nemandans. Hugmyndin er sú að skólinn eigi að vera staður þar 

sem nemendur þroskist og vaxi út frá eigin náttúrulegum eiginleikum. Hver og einn 

nemandi býr yfir sérstökum, vitsmunalegum, félagslegum, tilfinningalegum og 

líkamlegum eiginleikum og markmið menntunar á að snúast um vöxt þessara eiginleika 

í samræmi við hver aðra. Lykilatriði í nemendamiðaðri námskrá er að nám er samverkan 

einstaklingsins við umhverfi sitt þar sem skilningur og merking verður til (Schiro, 2008; 

Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014). 
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Saga nemendamiðaða skólans er löng og áhrifamikil. Hana má rekja meira en 100 ár 

aftur í tímann og hefur hugmyndastefnan verið þróuð á öllum skólastigum, frá leikskóla 

til háskóla. Í dag eru Montessori og Reggio Emilia skólarnir hvað þekktastir. 

Nemendamiðuð hugmyndafræði er þó enn eldri og er hún oftast rakin til Jean-Jacques 

Rousseau og bóka hans um Emile frá 1762. Hjá honum átti menntun að hlúa að 

náttúrulegri gæsku barna og þannig koma í veg fyrir spillingu samfélagsins alveg fram á 

fullorðinsár þegar einstaklingurinn gæti auðveldar varist spillingunni. Samkvæmt 

Rousseau mátti ekki líta á barnið sem litla fullorðna heldur var barnæskan sérstakur og 

mikilvægur tími sem hlúa þurfti að. Fleiri tóku undir þessar hugmyndir Rousseau, 

höfundar eins John Dewey sem sagði að fókusinn ætti að vera á barnið en ekki 

námsefnið. Í gegnum árin hafa margar menntahugmyndir komið fram sem flokka má 

undir nemendamiðaða hugmyndafræði. Hugmyndir eins og lífrænn skóli, opinn skóli, 

kenningar frá Nel Noddings um umhyggju í skólastarfi, Gardner og fjölgreindakenningin 

styrktu nemendamiðaða nálgun sem hefur náð góðri festu innan einkaskólageirans 

(Schiro, 2008). 

Meginmarkmið nemendamiðaðrar námskrár er að hvetja áfram og hlúa að þroska 

allra sem koma að menntun; nemendum, kennurum o.fl. með það í huga að hjálpa 

þeim sem standa að þessari aðstoð við nemendur í að skapa merkingu fyrir sjálfa sig. 

Merkingarsköpunin fæst með því að vera þátttakandi í örvandi upplifun. Námskráin fær 

það hlutverk að vera örvandi upplifun í sköpun ásamt því að vera það í notkun. Vöxtur 

og þroski er því í raun upphaf og endir alls, meðalið sem helgar tilganginn og 

tilgangurinn sem helgar meðalið. Það sem námskráin á að gera er að skapa umhverfi 

þar sem nemendur og kennarar vaxa og dafna. Nemendur og kennarar hafa það 

hlutverk að vera virkir í eigin þroska og merkingarsköpun og þurfa að skilja eigið 

hlutverk í kerfinu (Schiro, 2008).  

Sýn á þekkingu og eðli hennar innan nemendamiðaðrar námskrár snýr að því að 

þekkingin hafi persónulega merkingu. Hver og einn einstaklingur myndar eigin 

persónulega merkingu í samhengi við þá þekkingu sem hann öðlast, vegna þess að 

námsreynsla hans er einstök fyrir hann en er ekki birtingarmynd raunveruleikans sem 

allir sjá með sömu augum. Þetta þýðir í raun að þekking einstaklinga getur ekki verið 

eins þó svo að hún sé oft mjög lík hver annarri. Eins og sést falla þessar hugmyndir vel 

inn í hugtakaramma hugsmíðahyggjunnar sem hefur verið vinsæl síðustu áratugina 

meðal námskenninga. Nemendamiðuð námskrá lítur á þekkingu sem óaðskiljanlegan 

hluta af námshugtakinu frekar en sérstaka einingu sem þarf að læra. Greinarmunur er 

gerður á eðli þekkingar, þ.e.a.s. þekking getur verið bæði huglæg og hlutlæg en áhersla 
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er lögð á huglæga persónulega reynslu af raunveruleikanum. Hlutlægum veruleika er 

ekki afneitað heldur er því neitað að merkingin sem einstaklingurinn myndar við þann 

veruleika endurspegli hann nákvæmlega (Schiro, 2008).  

Sýn á nemendur innan nemendamiðaðrar námskrár er að nemendur séu fullgerðar 

heilar manneskjur. Nemendur eru einstaklingar í fullri merkingu orðsins og menntamál 

barna eiga að snúast um einstaklinginn á eigin forsendum, sbr. einstaklingsmiðað nám. 

Viðhorf til barna er tiltrúin á meðfædda gæsku þeirra sem þarf að leyfa að vaxa og 

dafna og vernda fyrir spillandi ytri þáttum. Nám á sér stað í nemendamiðaðri 

hugmyndafræði þegar einstaklingurinn fær merkingu úr samskiptum sínum við 

félagslega og efnislega heiminn. Hvatinn og hæfnin til náms eru eðlislæg manneskjunni 

og því er hann tengdur innri náttúru þess og þarfnast engrar réttlætingar. Nám er því í 

gangi þegar fólk á í samskiptum við umhverfi sitt og myndar merkingu fyrir sjálft sig úr 

þessum samskiptum. Námskráin hefur það hlutverk að stjórna námsumhverfinu þar 

sem nemendur mynda eigin merkingu og stjórna örvuninni til náms en ekki troða 

upplýsingum inn í nemendur eða á einhvern hátt ráðskast með innri náttúru nemenda 

(Schiro, 2008). 

Hlutverk kennslunnar er fyrst og fremst að hlúa að vexti og þroska einstaklingsins. 

Hlutverki kennarans í kennslu er hægt að skipta í þrjá þætti sem rúmast innan 

uppalandarammans. Fyrir það fyrsta fylgist hann vel með nemendum sínum og greinir 

hegðun þeirra og námsþroska svo hægt sé að bregðast við og breyta kennslu og 

námsumhverfinu til að styðja vöxt og þroska sem best. Kennarinn er sá sem útbýr 

námsumhverfið þar sem nám á sér stað. Þar inni er val á námskrám, kennsluáætlunum 

og öllu öðru sem tengist námsumhverfi nemenda. Þriðji og síðasti þátturinn er að 

kennarinn er sá sem greiðir fyrir námi. Hann þarf að vera aðstoðarmaður, stuðningsaðili 

og ráðgefandi sérfræðingur í námsferli nemenda. Þessar miklu kröfur til kennarans gera 

ráð fyrir því að kennarinn sé stöðugt til staðar og snöggur til aðstoðar á viðeigandi 

máta, með almenna þekkingu á flestu, mannlegur og ærlegur í viðmóti. Hann þarf að 

vera tilbúinn í að fjárfesta sig í námi nemenda sinna þannig að hann sé virkur í öllu sem 

þeir gera (Schiro, 2008). 

Námsmat er lykilatriði innan nemendamiðaðrar hugmyndafræði. Námsmatið er 

stöðugt í gangi hjá kennurum þannig að þeir geti skipulagt framhaldið. Nemendur eiga 

sjálfir stöðugt að meta samskipti sín við umheiminn þannig að þeir geti aðlagað nýja 

reynslu við áðurmyndaða formgerð hugans þegar þeir vinna úr merkingu og smíða 

þekkingu. Námskráin þarf að vera í stöðugu mati þannig að hægt sé að breyta henni og 

sníða að þroskaferli nemenda, áhuga þeirra og einstaklingsþörfum. Námsmat á því 
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aðallega að vera til hagsbóta fyrir nemendur og greiða fyrir þroska þeirra. Námsmat á 

helst ekki að vera fyrir aðra, eins og stjórnmálamenn og skólastjórnendur, eða vera 

þannig að nemendur séu settir saman og metnir út frá einhverjum utanaðliggjandi 

staðli. Námsmat á m.ö.o. að vera leiðbeinandi (e. formative) og þar með passar lokamat 

eða samantektarmat (e. summative) ekki vel inn í hugmyndafræðina (Schiro, 2008). 

 

2.1.3.4 Umbótamiðuð námskrá 

Umbótamiðuð námskrá snýst um þá hugmynd að skólinn sé samfélagslegt umbótaafl 

og hlutverk námskrárinnar sé að stuðla að slíkum umbótum. Markmið menntunar sé því 

að búa til betra samfélag í gegnum félagslegar umbætur með því að taka óæskileg gildi 

úr menningunni og setja ný inn í staðinn. Áherslan er því á hið félagslega og ferla þess 

þar sem þekkingin og sannleikurinn eru byggð á menningunni sem þau eru sprottin úr 

(Schiro, 2008; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014). 

Eins og sést hér að ofan byggir hugmyndafræði umbótamiðaðra í raun á þeirri sýn 

að samfélagið sé óheilbrigt enda hafi öll fyrri viðleitni til að takast á við félagsleg 

vandamál ekki borið árangur. Fylgjendur stefnunnar telja líka að hægt sé að koma í veg 

fyrir að samfélagið geri út af við sig. Ný og betri sýn á samfélagið er nauðsynleg ásamt 

gjörðum sem byggja á þeirri sýn. Menntun er farartækið sem kemur með verkfærin og 

bætir samfélagið. Þar er námskráin miðillinn sem menntunin fer í gegnum til að mennta 

fólkið til skilnings um galla samfélagsins og stöðu sína innan þess. Menntunin á bæði að 

gefa betri sýn á heiminn sem byggir á félagslegu réttlæti og láta hana verða að veruleika 

(Schiro, 2008). 

Hugmyndafræði umbótamiðaðra á sér langa sögu. Frelsisstríðið í Bandaríkjunum má 

segja að hafi sprottið frá þessum hugmyndum og sjálfstæðisóskir fengu góðar 

undirtektir innan menntakerfisins. Hugmyndir John Dewey ruddu brautina fyrir 

umbótamiðaða hugmyndafræði með því að halda því fram að menntun væri lykilatriði í 

félags- og siðferðisþroska. Hugmyndastefnan fór á flug á tímum kreppunnar miklu upp 

úr 1930 þegar margir drógu ameríska drauminn í efa. Heimsstyrjöldin síðari dró máttinn 

úr hreyfingunni en hún náði sér aftur á strik í félags-, mann- og 

kvenréttindahreyfingunni á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Á síðustu áratugum hafa 

gagnrýnar kenningar fengið mikið fylgi innan akademíunnar með tilkomu 

póstmódernismans, femínismans, gagnrýninnar hugsmíðahyggju o.fl. Þetta hefur 

smitast í menntamálin og er umbótamiðuð hugmyndafræði mjög vinsæl nú á dögum 

(Schiro, 2008).  
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Meginmarkmið umbótamiðaðrar námskrár er taka út úr menningunni allt sem 

fylgjendur telja vera óæskilegt, setja inn það sem telja má æskilegt og endurbyggja 

menninguna um leið þannig að hún sinni þörfum allra sem best. Samfélagið þarf að 

vaxa þannig að það breytist, einkennist af meira jafnrétti og verði lýðræðislegra og 

mannlegra samfélag en er fyrir. Það gerist fyrir tilstuðlan menntakerfisins og þar er 

námskráin í forgrunni. Markmiðið er að mennta nemendur til að endurbyggja 

núverandi samfélag þannig að það verði betra en það sem fyrir er. Til þess að ná þessu 

markmiði þarf að hanna námskrá sem byggð er upp af félagslegum, pólitískum, 

efnahagslegum og menningarlegum þáttum.  

Sýn á þekkingu og eðli hennar byggir á að hún er félagsleg smíði, í það minnsta sá 

hluti sem skiptir mestu máli í augum fylgjenda stefnunnar. Þekkingin verður til úr 

félagslegum samskiptum í menningarlegum, efnahagslegum, pólitískum og félagslegum 

tilgangi. Þekking er í eðli sínu gildishlaðin félagsleg hönnun og er því þekkingarhugtakið 

samtengt gildishugtakinu. Sýn á raunveruleikann byggir á félagslegri krísu nútímans og 

mögulegu betra framtíðarsamfélagi. Gerður er greinarmunur á huglægum og 

hlutlægum veruleika þar sem þekkingin, sem skiptir höfuðmáli, liggur í huglæga 

veruleikanum. Þekkingin er því afstæð og sannleikur og gildin innan hennar eru háð 

samfélaginu sem hún á sér uppruna í. Þekkingin er þó ekki það afstæð að það sé ekki til 

betri þekking fyrir ákveðið fólk og tilgang. Sú þekking sem styður greiningu kennarans á 

fortíðinni, nútíðinni og betri framtíð er sú sem hefur mesta vægið (Schiro, 2008). 

Nemendur eru skilgreindir sem afsprengi samfélagsins og geta mögulega gefið af sér 

til endurbyggingar þess. Barnið fæðist hvorki eðlislega gott né slæmt heldur sem 

vafningur af möguleikum. Börn eru ófullgerðar verur sem stýra þarf með menntun 

þannig að betra samfélag skapist. Þar sem börn/nemendur eru merkingarsmiðir í 

stöðugri vinnu við að túlka heiminn er það hlutverk náms að móta merkinguna sem þau 

skapa þannig að þau geti hjálpað til við að skapa betra framtíðarsamfélag. Nám er 

túlkað sem stöðug aðlögun nýrrar reynslu inn í formgerð merkingar sem neyðist til að 

taka á móti henni. Vegna þessa á námskráin að byggja á þeim menningarlegu þáttum 

sem nemendur koma sjálfir með í skólann. Það felur í sér að gera ráð fyrir 

gerendahæfni nemenda og jafnframt tengja það sem kennt er í skólanum við 

fjölbreytileika hversdagslífsins (Schiro, 2008). 

Hlutverk kennslu er hægt að skoða á þrenna vegu. Fyrir það fyrsta á kennsla að 

endurbyggja samfélagið. Í öðru lagi á hún að örva nemendur til að endurbyggja sjálfa sig 

þannig að þeir geti komið að endurbyggingu samfélagsins. Í þriðja lagi á hún að hvetja 

nemendur til að læra hvernig á að endurbyggja samfélagið. Það er ekki einungis gert 
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með því að aðstoða nemendur við byggja upp merkingu heldur þarf að hvetja þá til þess 

að byggja upp aðferð til að skynja og túlka félagslega þætti, þróa með sér félagslega sýn 

og kunnáttu til að takast á við óþekkta félagslega krísu í framtíðinni. Vegna 

afstæðishyggju hugsunar í stefnunni þarf að kenna nemendum hvernig á að nálgast 

félagsleg vandamál frekar en að vera með tilbúna uppskrift sem áður hefur virkað. 

Hlutverk kennarans í umbótamiðaðri námskrá er að vera samstarfsaðili nemenda frekar 

en yfirvald. Kennarinn er ekki alvitur og nemandinn ekki tómt ílát heldur koma báðir 

aðilar með reynslu sem þeir deila með hvor öðrum og er það hlutverk beggja að mynda 

merkingu úr þessum samskiptum. Hugmyndastefna umbótasinna telur að túlkun, 

viðhorf og sýn kennara skipti miklu máli. Kennarinn þarf að geta ígrundað sjálfan sig og 

samfélagið á gagnrýninn hátt (Schiro, 2008). 

Námsmatið er að mestu leyti huglægt, bæði fyrir nemendur og námskrána sjálfa. 

Vegna þess hversu aðstæðubundinn félagslegur veruleiki er þarf námsmatið að vera 

byggt á kringumstæðum raunveruleikans. Nemandann þarf að meta með það í huga 

hversu vel honum gekk og hversu miklum hæfileikum nemandinn býr yfir. Námskráin er 

metin með því að taka félagslegan veruleika inn í myndina. Námsmat hefur því þann 

tilgang að aðstoða nemendur í að endurbyggja sjálfa sig þannig að þeir geti endurbyggt 

samfélagið. Mat á námskránni byggist síðan á því hvernig nemendum gengur að 

endurbyggja samfélagið. Í raun er ekki hægt að sjá hvernig námskránni gengur fyrr en 

skóla lýkur og nemendur standa sig í raunheimi og tíma (Schiro, 2008).  

2.1.3.5 Samanburður hugmynda 

Hér að ofan hefur verið farið í saumana á ólíkri hugmyndafræði sem liggur að baki 

ólíkum námskrám. Hver þessara hugmynda hefur verið skoðuð út frá fimm 

grundvallarþáttum sem mynda greiningarrammann, þ.e. meginmarkmið, sýn á 

þekkingu og eðli hennar, nám og hlutverk nemenda, kennslu og hlutverk kennara og 

námsmat. 
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Mynd 1- Fjórflokkun Michael Schiro (2008) á hugmyndastefnum í námskrárfræðum. 
Liðir 1-5 vísa í einkenni hverrar stefnu. 1. Meginmarkmið, 2. Sýn á þekkingu 
og eðli hennar, 3. Nám og hlutverk nemenda, 4. Kennsla og hlutverk kennara, 
5. Námsmat (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014) 

Eins og sést á mynd 1 eru stefnur í námskrármálum í flestum grundvallaratriðum 

skólastarfs ólíkar þó svo þær deili sumum atriðum. Til að mynda gera samfélagsmiðuð 

námskrá og fræðigreinamiðuð námskrá ráð fyrir hlutlægum veruleika þekkingar, utan 

einstaklingsins, sem þarf að miðla til nemenda. Á móti gera nemendamiðuð námskrá og 

umbótamiðuð námskrá ráð fyrir að virkni einstaklingsins við að vinna úr reynslu sinni til 

að öðlast skilning sé það sem þekking byggist á. Síðan er það lykilatriði hver áhersla 

hugmyndastefnanna er á mikilvægi þekkingar, þ.e.a.s. er það hagnýting þekkingar 

(samfélagsmiðuð námskrá og umbótamiðuð námskrá) eða er það uppruninn og gildin 

(fræðigreinamiðuð námskrá og nemendamiðuð námskrá) sem skiptir máli (Schiro, 

2008; Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 2014). 

Þegar skoðað er og borið saman hvernig þessar birtingarmyndir námskráa sjá fyrir 

sér stöðu barnsins sem nemanda standa tveir áhugaverðir þættir upp úr. Í fyrsta lagi er 

það spurningin um hvort börn hafi gagn og gildi eða skorti það sem þau þurfa síðan að 

ávinna sér. Í öðru lagi er það spurningin um hvort kennarinn sé að vinna með þætti fyrir 
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utan nemandann eða innri ferla hans. Þegar þetta er sett í samhengi við og borið saman 

við hugmyndirnar sem komu fram um þekkingu þá skiptast hugmyndastefnurnar í sömu 

línu og á sömu ásum sbr. mynd 1. Fræðigreinamiðuð námskrá og samfélagsmiðuð 

námskrá líta svo á að nemendur skorti gagn og gildi á meðan nemendamiðuð námskrá 

og umbótamiðuð námskrá telja að börn hafi gagn og gildi í sjálfum sér. Nemendamiðuð 

námskrá og fræðigreinamiðuð námskrá líta svo á að vinna þurfi með innri ferla 

nemenda en samfélagsmiðuð námskrá og umbótamiðuð sjá ytri ferla sem fókuspunkt 

vinnu. Út frá þessu má draga þá ályktun að hugmyndir kennara og þeirra sem koma að 

menntamálum séu nátengdar hugmyndum þeirra um þekkingu. Sem dæmi fer saman 

sú skoðun að þekkingin sé huglæg nemandanum og sú sýn að börn hafi gagn og gildi í 

sjálfum sér. Á sama stað fer saman að þekking sé hlutlæg og liggi utan nemenda, og 

sýnin að nemendur skorti gagn og gildi. Þessar birtingarmyndir námskrár eru allar ólíkar 

og sýna fjölbreytileika hugmynda þeirra sem koma að mennta- og námskrármálum. 

Fyrir þá sem koma að menntamálum, eins og kennara, er mikilvægt að þekkja hvernig 

þeir gera sér grein fyrir, og hvaða merkingu þeir hafa, á almennum hugtökum 

menntunar (Schiro, 2008).  

Nú þegar búið er að fara í námskrárhugtök og hugmyndir þarf að skoða betur 

gildandi aðalnámskrá og samfélagsgreinahluta hennar, núgildandi áherslur og sögulegar 

breytingar. 

  



29 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Mikil vinna hefur átt sér stað í skólum hér á landi á síðustu árum með útgáfu almenns 

hluta aðalnámskrár árið 2011 og greinahluta árið 2013. Innleiðingin hefur tekið sinn 

tíma og ekki hafa allar breytingar verið innleiddar um leið. Nýju námsmatsviðmiði og 

nýjum einkunnakvarða var frestað í upphafi enda mætti hann mótspyrnu frá 

skólakerfinu. Innleiðing námsmatsins tók ekki gildi fyrr en eftir endurskoðun og 

smávægilegar breytingar árið 2015, fjórum árum eftir útgáfu almenna hlutans og 

tveimur árum eftir útgáfu greinahlutans. 

Aðalnámskrá grunnskóla er grundvallarrit í grunnskólastarfi. Í henni birtist 

menntastefna yfirvalda og segir hún til um markmið og fyrirkomulag skólastarfs. 

Aðalnámskráin er byggð á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og er hugsuð sem 

„samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 11). Aðalnámskráin hefur margþætt hlutverk eins 

og að vera stjórntæki og birta menntastefnu, námskröfur og námsframboð til að tryggja 

nemendum góðar námsaðstæður. Hún setur upp starfsramma þeirra sem koma að 

menntun nemenda varðandi skipulag, framkvæmd og mat ásamt því að gefa 

upplýsingar um þau viðmið sem skólinn er byggður á og metinn út frá. 

Það sem greinir gildandi aðalnámskrá grunnskóla frá eldri útgáfum er tilkoma sex 

grunnþátta menntunar sem notaðir eru sem leiðarstef við námskrárgerð. 

Grunnþættirnir eru: 

 læsi 

 sjálfbærni 

 sköpun 

 jafnrétti 

 lýðræði og mannréttindi 

 heilbrigði og velferð 

Grunnþættirnir byggjast á því að gera nemendur læsa á umhverfi sitt, samfélag og 

menningu ásamt því að gera þá sjálfbjarga í samfélaginu og í samvinnu. Grunnþættirnir 

tengjast framtíðarsýn, getu nemenda til aðgerða og áhrifum þeirra á samfélagið. 

Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf þannig að þeir endurspeglist í 

starfsháttum skóla. Krafist er að þeir séu sýnilegir og komi fram í inntaki námssviða og 

greina (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Önnur breyting á námskránni er hugtakið lykilhæfni. Hún er unnin úr sex 

grunnþáttum menntunar ásamt áhersluþáttum laga og er ætlað það hlutverk að vera sú 

hæfni sem að nemandanum snýr og stuðlar að alhliða þroska. Að búa nemendur undir 
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virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og þroska samskiptahæfni og sjálfsvitund nemenda 

ásamt fleiri þáttum er menntagildi lykilhæfninnar. Við mat á lykilhæfni er 

hæfniviðmiðunum skipt í fimm flokka: 

 Tjáning og miðlun 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

 Sjálfstæði og samvinna 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Ábyrgð og mat á eigin námi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 86-87) 

Lykilhæfnin er séð í samhengi við námssvið eða námsgrein. Efni innan hennar byggir á 

grunnþáttunum og áhersluþáttum laga og þarf að meta hana innan hvers námssviðs 

með námsmati við lok grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Ein stærsta breytingin sem kemur í kjölfar núverandi aðalnámskrár liggur í 

námsmatinu. Óhætt er að fullyrða að matið hafi mætt mótspyrnu og hefur það tekið 

breytingum frá upprunalegri hugmynd. Í upprunalegri mynd átti námsmatið að taka 

gildi á öllum aldursstigum á sama tíma en breytingar voru kynntar á námsmatshluta 

aðalnámskrár í september 2015 sem fela í sér að námsmatskvarðann, þ.e. A+, A, B+, B, 

C+,C og D, er skylt að nota við útskrift úr 10. bekk en skólar ráða hvernig þeir haga 

málum í öðrum árgöngum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Gildandi 

aðalnámskrá byggir námsmat sitt í raun á tveimur þáttum, í fyrsta lagi matsviðmiðum 

sem byggja á hæfniviðmiðum í hverri námsgrein eða námssviði fyrir sig og í öðru lagi á 

viðmiðum sem snúa að lykilhæfni nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b). Áhersla færist því frá því að mæla og meta hvernig nemendum gengur að ná 

markmiðum yfir í að meta hæfni þeirra. Einkunnir nemenda í nýja matskvarðanum 

kallast því hæfnieinkunnir (Menntamálastofnun, e.d.). 

Þessar nýju áherslur eru mun heildstæðari en áður og ganga mun lengra í að 

skilgreina og útskýra menntastefnu og þá sýn sem yfirvöld hafa á menntun. Atli 

Harðarson (2012), kallar t.d. grunnþættina, í skrifum sínum um markmið og 

markmiðssetningu aðalnámskrár framhaldsskóla, viðmið um þær starfsreglur sem 

skólarnir þurfa að fylgja og segir þá kerfisbinda markmið framhaldsskóla meira en áður.  

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í tvo hluta, almennan hluta sem að vissu marki er 

sameiginlegur öllum skólastigum, og greinasvið þar sem rætt er um lykilhæfni, 

námssvið og stakar námsgreinar. Hér að neðan er farið í námssvið samfélagsgreina, 

áherslur skoðaðar í samhengi við eldri aðalnámskrár og stiklað á stóru í sögu 

samfélagsgreina.  
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2.2.1 Samfélagsgreinar  

Í gildandi aðalnámskrá eru samfélagsgreinar flokkaðar sem vítt námssvið sem felur í sér 

fleiri námsgreinar en áður. Undir samfélagsgreinar flokkast nú saga, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, lífsleikni, trúarbragðafræði, heimspeki og siðfræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a).  

Misco og Shiveley (2010) segja að hlutverk samfélagsgreina hafi, öðrum 

námsgreinum fremur, verið hugsað sem undirbúningur nemenda í því að vera 

samfélagsþegnar framtíðarinnar. Þetta rímar við það sem stendur í aðalnámskrá 

varðandi efni þeirra: 

[G]reinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn 

hátt. Þær eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða 

nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og 

þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013a, bls. 195). 

2.2.1.1 Núgildandi áherslur 

Greinahluti aðalnámskrár er skipulagður þannig að lögð er áhersla á að útskýra 

menntagildi og megintilgang hvers námssviðs eða námsgreinar. Það er gert með því að 

taka mið af sex grunnþáttum menntunar, áhersluþáttum laganna og lykilhæfninni. 

Um megintilgang samfélagsgreina segir eftirfarandi:  

Samfélagsgreinum er ætlað að hjálpa nemendum að bregðast við 

áskorunum úr umhverfinu og nærsamfélaginu í krafti skynsemi sinnar og 

gera þeim grein fyrir eigin ábyrgð á þeim leiðum, sem hver og einn velur sér, 

til þess að fóta sig í félagi við annað fólk og umhverfi. Samfélagsgreinum er 

ætlað að efla skilning nemenda á ákveðnum grundvallargæðum mannlegs 

lífs og skiptingu þeirra, með því að útskýra hvernig þessi gæði leiða til 

margvíslegra skyldna, réttinda og gilda, sem órofa hluti af félagslegum og 

siðferðilegum veruleika okkar (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2013a, bls. 195). 

Hér er samfélagsgreinum ætlað stórt hlutverk. Markmið greinanna er í samhengi við 

tilganginn þar sem áherslan liggur í því að stuðla að skilningi nemenda á hugmyndum og 

því sem liggur til grundvallar á viðhorfum fólks til sögu, menningar, umhverfis og 

auðlinda samfélagsins. Með rökum og hjálp samræðunnar er samfélagsgreinum ætlað 



32 

að gera nemendum mögulegt að takast á við samfélagsleg og siðferðileg álitamál 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Menntagildi samfélagsgreina er nýtt hugtak í aðalnámskrá. Í eldri aðalnámskrá frá 

1999 er talað um menntunargildi stakra fræðigreina innan samfélagsgreina. Til dæmis 

stendur í landafræðihlutanum að hún hafi almennt menntunargildi 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) og engin frekari útlistun er á gildi samfélagsgreinanna í 

heild sinni. Með nýrri aðalnámskrá koma nýjar áherslur og er menntagildi í 

samfélagsgreinahlutanum gott dæmi um það. Um menntagildi segir að það „[felist] í því 

að þroska hæfni nemenda til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 195). Hæfni nemenda á sér svo þrjár rætur: í 

reynsluheimi, hugarheimi og félagsheimi. Hlutverk samfélagsgreina er að efla hæfni 

nemenda í því að víkka og dýpka reynslu- og hugarheiminn og virkja þátttöku 

nemandans í félagsheimi sínum. Ræturnar þrjár skipta svo á milli sín öllum 

hæfniviðmiðum sem tengd eru grunnþáttunum sex og eru settar fram í formi efnisþátta 

sem geta komið fyrir í fleiri en einu hæfniviðmiði. Það má því segja að tekið sé stórt 

stökk í að gera samfélagsgreinar að eiginlegu námssviði þar sem ætlast er til þess að 

kennslan sé í formi samþættingar námsgreina og þemakennslu. Skólum er gert að sjá 

sjálfir um greinaskiptingu þannig að það henti þeirra aðstæðum en það er nokkuð ljóst 

að höfundar námskrárinnar hafa ætlast til að áherslan færðist af námsgreinum eins og 

hefðin hefur kennt. Færslan er yfir í að skoða sameiginlegt inntak námsgreinanna út frá 

hæfni og getu nemenda til að takast á við nútíð, framtíð og fortíð. Aðalnámskráin tekur 

samt fram að námsgreinarnar skipti máli og hafi hlutverki að gegna. Þar segir að vísað 

sé til þekkingar sem miðlað sé í kennslu greinanna með rökræðum um úrlausnarefni 

samtímans og haldið í hefðir og aðferðir greinanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a).  

Námskráin fer þá leið að vera með nokkuð ítarleg markmið eða hæfniviðmið þar 

sem meta á hvort nemendur hafi náð settum markmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. 

Til að mynda segir í flokknum hugarheimur að við lok 10. bekkjar eigi nemandi að geta:  

hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs síns og annarra, útskýrt hvernig 

sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum 

aðstæðum, sögu og menningu, trúar- og lífsviðhorfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a). 

Atli Harðarson talar um kerfisbindingu markmiðssetningar aðalnámskrár sem hluta af 

tæknihyggju 20. aldar sem komið hafi í stað húmanisma og upplýsingar 19. aldar. Hann 
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telur að gildandi aðalnámskrá, þ.e.a.s. almennur hluti hennar sem er sameiginlegur 

öllum þremur skólastigum, og námsgreinahluti framhaldsskólanámskrár, haldi þessari 

tæknihyggju á lofti (Atli Harðarson, 2012). Þessi gagnrýni á tæknihyggju aðalnámskrár 

ásamt nýjum leiðum hennar sem leggja áherslu á hæfni nemenda í að takast á við 

samfélagið í einstaklingsmiðuðu námi nútímans bendir til að reynt sé að samþætta 

tæknihyggjuna og húmanismann. Breyttar áherslur með innkomu grunnþáttanna sex 

hafa því sett gildandi aðalnámskrá í svo til nýjan búning ásamt því að breyta inntakinu 

en formgerðin er enn byggð upp af markmiðssetningu í formi hæfniviðmiða.  

Hér að neðan verður farið yfir helstu breytingar sem átt hafa sér stað á 

aðalnámskránni frá 1977 og þá helst þeim þáttum sem snúa að samfélagsgreinum.  

2.2.1.2 Breytingar og þróun 1977-2013 

Samfélagsgreinahluti aðalnámskrár hefur tekið breytingum frá því að samfélagsfræðin 

varð til árið 1977 úr sameiningu nokkurra kennslugreina eins og sögu, landafræði, 

félagsfræði og átthagafræði. Rekja má breytingarnar til mikillar umbótavinnu á íslensku 

skólastarfi sem hófst á árunum fyrir 1970 og var leidd áfram af skólarannsóknadeild 

menntamálaráðuneytis og kom eitt hefti fyrir hverja námsgrein fyrst út í drögum árið 

1974 (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008; Þorsteinn Helgason, 1998). 

Hugmyndafræðilegar breytingar áttu sér stað á þessu tíma í menntamálum og 

námskrárfræðum. Horfið var frá nákvæmum atferlismarkmiðum sem tengdust 

Benjamin S. Bloom og þess í stað byggt á kenningum Jean Piaget og Jerome Bruner í 

námskrárgerð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). 

Með tilkomu samfélagsfræðinnar var unnið nokkuð róttækt umbótastarf við að 

skilgreina hvert grunnþema námsgreinanna sem settar voru inn í samfélagsfræðina 

væri. Þorsteinn Helgason (1998) kallar þetta grunnþema, eða grunnstef, „barnið í 

nútímaþjóðfélaginu“ (bls. 48-49). Þessi innkoma nemendamiðaðrar stefnu rímar við 

endurkomutímabil hennar frá um 1960 í Bandaríkjunum sem Schiro (2008) fjallar um, 

með tilkomu opna skólans, þroskasálfræðinnar og aukins fjármagns inn í menntakerfið.  

Í samfélagsfræðihluta aðalnámskrár frá 1977 kemur margt áhugavert fram. Þar segir 

til að mynda að meginmarkmið samfélagsgreina sé að stuðla að eftirtöldum atriðum: 

 Búa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi; að takast á 

við þau vandamál sem bíða þeirra í lífinu svo þeir geti einir eða í 

samvinnu við aðra tekið ábyrgar ákvarðanir sem varða þá sem 

einstaklinga og samfélag í heild.  
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 Nemendur öðlist þekkingu á umhverfi sínu og þeirri veröld sem þeir 

lifa í og sögu hennar; mismunandi félagslegum aðstæðum og 

umhverfi; gerð íslensks samfélags fyrr og nú; grundvallarreglum í 

samskiptum fólks.  

 Nemendur verði færir um að afla sér upplýsinga um samfélagið, 

vega þær og meta og draga skynsamlegar ályktanir einir og í 

samvinnu við aðra (Menntamálaráðuneyti, 1977, bls. 8).  

Hér má sjá nokkur atriði og þætti sem falla vel að áherslum núgildandi aðalnámskrár. Ef 

þessir punktar hér að ofan eru skoðaðir á einfaldan hátt má jafnvel skipta þeim í 

flokkana þrjá sem gildandi aðalnámskrá notar, reynsluheim, hugarheim og félagsheim. 

Fyrsti punkturinn fellur vel inn í reynsluheim sem snýr að hæfni nemenda til að skilja 

veruleikann. Annar punkturinn passar við hugarheimsflokkinn sem leggur upp með 

hæfni nemenda til að skilja sjálfa sig og aðra. Þriðji punkturinn passar svo við 

félagsheiminn sem tekur á hæfni nemenda til samskipta og tengsla við aðra.  

Það sem stingur í augu í yfirferð á samfélagsfræðihluta aðalnámskrár frá 1977 er 

hversu yfirgripsmikil hún er og ítarleg. Henni er greinilega ætlað að vera stýrandi fyrir 

kennarann þar sem settar eru fram hugmyndir um hvernig samfélagsfræðin eigi að vera 

uppbyggð með lykilhugtökum sem eiga að geyma hornsteina greinarinnar 

(Menntamálaráðuneytið, 1977). 

Aðalnámskráin 1989, sem tók við af námskránni frá 1977, var byggð upp með 

nokkuð öðrum hætti. Fyrir það fyrsta var hún útgefin í einu hefti með almenna 

hlutanum og öllum námsgreinum saman. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2008) nefnir að 

henni svipi til eldri námskrár frá 1960 hvað varðar að hún kom út í einu bókarhefti en sé 

þó mun stærri í sniðum. Hann tekur þó fram að hún sé ólík þeirri frá 1960 þar sem í 

henni sé kennslufræðileg umfjöllun mun ítarlegri til viðbótar við umfjöllun um 

skólaþróun og hlutverk stjórnenda. 

Samfélagsgreinahluti aðalnámskrárinnar frá 1989 er því minni í sniðum en var 

námskránni frá 1977 og ekki nærri eins ítarlegur. Þrátt fyrir það sést að mörgu var 

haldið úr þeirri eldri við gerð hennar. Til að mynda stendur nokkurn veginn það sama 

um megintilgang náms í samfélagsfræði eða samfélagsgreinum og í þeirri frá 1977. Þar 

segir að megintilgangur náms sé að nemendur: 

- öðlist víðtæka þekkingu á umhverfi sínu og þeirri veröld sem þeir lifa í 

og sögu hennar; mismunandi félagslegum aðstæðum og menningarlegu 
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umhverfi; sögu íslensks þjóðfélags; grundvallarreglum í samskiptum 

manna. 

- verði búnir undir að taka virkan þátt í lýðræðisþjóðfélagi og takast á við 

daglegt líf svo þeir geti einir eða í samvinnu við aðra tekið ábyrgar 

ákvarðanir sem varða þá sem einstaklinga og samfélagið í heild. 

- verði færir um að afla sér upplýsinga, vega þær og meta og draga af 

þeim skynsamlegar ályktanir (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 115). 

Textinn er að mestu leyti sá sami, byggður á sama grunni og í námskránni frá 1977. Í 

þeim báðum er meginmarkmiðunum skipt í þrjá flokka: þekkingarmarkmið, 

viðhorfamarkmið og leiknimarkmið. Einnig er í báðum lögð áhersla á samþættingu 

greina og heppilegum kennsluaðferðum gerð skil, þó að í þeirri frá 1977 sé mun 

ítarlegar farið í kennsluaðferðir. Umfjöllunin um námsmat er frekar stuttorð en þar er 

kveðið á um að skrifleg próf séu ekki endilega heppileg til námsmats í samfélagsfræði 

heldur eigi áherslan að vera á símat (Menntamálaráðuneytið, 1989).  

Svo virðist sem aðalnámskrá í samfélagsgreinum frá 1989 hafi verið unnin að mestu 

leyti úr þeirri frá 1977. Inntakið og efnið er nokkurn veginn það sama þó svo að 

uppsetningin sé örlítið öðruvísi og minni áhersla sé lögð á markmið. Í aðalnámskránni 

árið 1999, sem tók við af þeirri frá 1989, var kveðið við annan tón. 

Samfélagsgreinahlutinn kemur út í 80 blaðsíðna hefti og námskráin, eins og Rúnar 

Sigþórsson (2011) orðar það, „einkenndist af afar ítarlegri markmiðssetningu“ (bls. 

125). Þar eru útfærð áfanga-, þrepa- og lokamarkmið fyrir hverja námsgrein innan 

samfélagsgreina og fyrir alla 10 árganga skólans. Þau eru mjög ítarlega sett fram og 

jafnvel hægt að segja að þau séu þess vegna stýrandi. Í aðalnámskránni er tekið fram að 

skólarnir gegni því hlutverki að uppfylla markmið námsgreina á þann hátt sem þeir 

kjósa, hvort sem það sé með sjálfstæðri kennslu námsgreina, tengingu markmiða 

skólanámskráa, notkun viðfangsefna og kennslu í kringum þau eða á einhvern annan 

hátt. Ítarlegum og sundurgreinandi þrepamarkmiðum er ætlað að auðvelda skólum 

verkið. Þessi ítarlegu markmið, líkt og í aðalnámskránni 1977, eru þó ekki óumdeild. 

Hafa námskrárfræðimenn eins og Stenhouse (1975) gagnrýnt slíka námskrárgerð. Hann 

telur að ekki sé endilega æskilegt að markmið séu stýrandi í skólastarfi. Hann segir að 

með markmiðum sé verið að bæta framkvæmd (e. practice) með því að gera endann 

sýnilegri. Í raun sé verið, með miðlægri markmiðasetningu, að reyna að gera kennslu 

þannig að kennarinn sé óþarfur, eða gera að minnsta kosti sem minnst úr áhrifum hans 

(e. teacher proofing). Það er röng nálgun að hans mati að einblína á eitthvað sem stefnt 

er að í stað þess að gagnrýna og finna leiðir til bóta. Hann leggur til að frekar sé litið á 
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námsferlið sjálft í stað markmiða ef vinna á með þekkingu og skilning. Áhersla á 

markmið eigi frekar við ef vinna eigi með upplýsingar og færni (e. skills). Í gildandi 

aðalnámskrá frá árinu 2011 og greinahluta hennar frá 2013 er farin sú leið að setja fram 

markmið en áherslur eru nokkuð breyttar í inntaki með sex grunnþáttum menntunar, 

áherslum á hæfniviðmið í stað þekkingarviðmiða, nýtt matsviðmið og niðurfellingu 

námsgreina.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir eigindlegri rannsóknaraðferð sem notuð var í 

rannsókninni. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar og ná yfir fjölbreytt svið en 

þær hafa flestar það sameiginlegt að reynt er að lýsa og skilja ákveðin mannleg 

fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þeir sem notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir telja margir hverjir að þær séu heppilegastar til þess að rannsaka 

félagsleg fyrirbæri í raunaðstæðum þeirra. Rannsakendur eru því hluti af umhverfinu og 

reyna að leyfa gögnunum að þróa kenningar í stað þess að koma með fyrirfram gefnar 

hugmyndir um hvað þeir telji líklegast að finnist. Verufræðileg rök talsmanna 

eigindlegra aðferða eru að það sé ekki hægt að mæla, telja eða vega suma hluta 

raunveruleikans líkt og stefnt sé að í megindlegum rannsóknaraðferðum (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að skoða og greina viðhorf 

kennara er heppilegast að nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferð er eins og áður segir eigindleg og er í formi hálfopinna (e. semi-

structured) einstaklingsviðtala við fimm samfélagsgreinakennara á unglingastigi úr 

fimm grunnskólum á Íslandi. Helga Jónsdóttir (2013) segir að viðtöl séu hentug sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar rannsaka á viðhorf, skynjun, þekkingu o.fl. Ákvörðunin að 

nota viðtöl byggir á því að viðtal sé öflugasta aðferðin til að svara 

rannsóknarspurningum af því tagi sem settar eru fram hér. Eigindleg viðtöl eru ýmist 

opin eða hálfopin og hafa þann tilgang að lýsa bæði fyrirbærum í tilveru fólks og 

félagslegum ferlum auk þess að veita skilning á þessum fyrirbærum. Umræðuefni 

viðtals er fyrirfram ákveðið af rannsakanda og byggist á samræðum þar sem 

viðmælandi og rannsakandi mætast á jafningjagrundvelli. Leitast er við að ná dýpt í 

umfjöllun um viðfangsefni sem oft eru mótsagnakennd, fjölbreytt og flókin. Aðstæður 

og samhengi skipta þar miklu máli og eru viðtöl því ólík eftir þátttakendum þótt rætt sé 

um sama viðfangsefni (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Ýmis form viðtala eru til, allt frá því að vera lokuð og stöðluð yfir í opin og óstöðluð. 

Megindleg rannsóknaraðferð vinnur með lokuð og stöðluð viðtöl þar sem hvert viðtal 

sömu rannsóknar þarf að vera eins í framkvæmd. Eigindleg rannsóknaraðferð nær yfir 

öll önnur viðtalsform, þ.e. alveg frá opnum og óstöðluðum viðtölum þar sem 

viðmælandi stjórnar alfarið ferðinni yfir í hálfopin viðtöl þar sem millivegur er farinn 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Til að svara rannsóknarspurningum þessarar rannsóknar valdi 
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höfundur að notast við hálfopin/hálfstöðluð viðtöl. Hálfopin viðtöl eru nefnd því nafni 

vegna þess að höfundur setur upp almennan viðtalsramma fyrirfram með 

lykilspurningum en skilur eftir opið rými til að vinna með smáatriði í viðtalinu sjálfu. 

Rými er fyrir viðmælandann að svara og eins er rými fyrir rannsakandann að spyrja 

nánar út í ákveðin atriði tengd svari viðmælanda o.s.frv. (Drever, 1995). Eric Drever 

(1995) dregur saman ákveðin atriði sem einkenna hálfopin viðtöl og þau eru: 

 formlegur fundur um fyrirfram ákveðið efni sem samþykkt er að sé skráð niður 

 rannsakandi býr til lykilspurningar sem mynda grindina fyrir viðtalið 

 stikkorð (e. prompt) og athuganir (e. probes) fylla grindina þar sem stikkorðin 

víkka umfjöllunina og athuganir kafa dýpra í svörin 

 má vera blanda af opnum og lokuðum spurningum 

 viðmælandi hefur nokkuð frelsi í því um hvað er rætt, hversu mikið er sagt og 

hvernig það er sagt 

 rannsakandi getur tekið stjórn þegar hann telur þess þurfa 

(bls. 13). 

Hálfopin viðtöl henta því vel til að skoða viðhorf kennara sem felur í sér upplifun og 

skoðanir þeirra varðandi aðalnámskrá grunnskóla. 

Rannsóknin hefur þó þann annmarka að hún gefur ekkert tilefni til þess að draga 

ályktanir og alhæfa út frá niðurstöðum heldur er hún hugsuð til að gefa innsýn inn í 

viðfangsefnið. 

3.2 Þátttakendur 

Í upphafi var notast við tilgangsúrtak (e. purposive sampling) sem hefur ekki fyrirfram 

ákveðinn fjölda þátttakenda heldur eru viðmælendur valdir eftir hentugleika 

samkvæmt markmiði rannsóknar. Tveir þátttakendur voru valdir og þeir bentu svo á 

aðra sem þeir þekktu og töldu vera tilbúna til þátttöku. Slíkt úrtak kallast snjóboltaúrtak 

(e. snowball eða nominated sampling) og hentar vel ef erfitt reynist að finna 

þátttakendur (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Slík var raunin í þessu 

tilviki þar sem aðgangur rannsakanda að þýðinu var með minnsta móti. 

Þátttakendur voru fimm samfélagsgreinakennarar úr fimm grunnskólum, þrír karlar 

og tvær konur. Skólarnir eru bæði í höfuðborginni og á landsbyggðinni, fámennir og 

fjölmennir. Allir kennararnir höfðu að minnsta kosti sex ára reynslu af 

samfélagsgreinakennslu á unglingastigi og höfðu kennt samkvæmt fleiri en einni 

aðalnámskrá. Viðmælendur fá dulnefni í stað raunverulegra nafna og hvergi kemur 

fram nafn skólanna sem kennararnir starfa við til að gæta nafnleyndar og trúnaðar. 
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Rannsakandi óskaði eftir þátttöku viðmælenda með tölvupósti (Viðauki A) og var 

tímalengd viðtala áætluð um 40-60 mínútur. Viðtölin voru ákveðin og fóru fram á 

heimavelli viðmælenda, í skólastofum og/eða vinnustofum þeirra. Eitt viðtalið fór fram í 

gegnum Skype og viðmælandinn var heima hjá sér á meðan á því stóð. Markmiðið var 

að þeim myndi líða sem best og að viðtalið væri eins lítil truflun og hægt væri í vel þéttri 

dagskrá þeirra. Í tölvupósti til viðmælenda voru þeir upplýstir um nafnleynd og trúnað 

og var sú yfirlýsing endurtekin á vettvangi áður en viðtölin fóru fram. Viðtölin voru 

hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð á tölvutækt form.  

3.2.1 Reynsla og störf  

Viðmælendur hafa mismikla reynslu af kennslu samfélagsgreina á unglingastigi. Allir 

hafa þeir kennt hana í sex ár eða meira. Allir höfðu sömuleiðis kennt önnur fög á 

unglingastigi og yngri stigum.  

Þórir er samfélagsgreinakennari til 6 ára og kennir við fjölmennan skóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem bekkjardeildir geta farið yfir 100 nemendur. Hann hóf 

kennslu við minni skóla sem var með hefðbundna bekkjaskiptingu en var framarlega í 

þematengdri kennslu. Sigurður hefur starfað við kennslu í 10 ár, fyrst sem 

forfallakennari. Hann byrjaði að kenna í stórum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu en 

kennir núna í fámennum skóla úti á landi. Hann hefur alltaf kennt í svokölluðum 

hefðbundnum skóla. Birgir starfar sem samfélagsgreinakennari á unglingastigi í 

fjölmennum skóla á höfuðborgarsvæðinu og hefur gert síðastliðin 10 ár. Hann 

útskrifaðist úr Kennaraháskólanum upp úr aldamótunum og hefur farið um víðan völl. 

Hann hefur kennt úti á landi ásamt því að hafa kennt erlendis í nokkur ár. Ásta hefur 

starfað sem kennari síðan árið 2000. Hún hefur alltaf kennt samfélagsgreinar samhliða 

umsjónarkennslu, bæði á unglinga- og miðstigi. Hún starfaði lengst af í grunnskóla úti á 

landi en starfar nú í nokkuð fjölmennum skóla í bæjarfélagi utan höfuðborgarsvæðisins. 

Sigrún starfar í fámennum skóla á landsbyggðinni sem samfélagsgreinakennari ásamt 

því að vera umsjónarkennari og kenna önnur fög einnig. Hún hefur starfað sem slíkur í 

um rúmlega 6 ár. 

3.3 Siðferðilegir þættir 

Siðferðilegar kröfur eru gerðar til rannsókna eigi þær að standa undir nafni. Mikilvægt 

er að virða sjálfstæða hagsmuni manna og dýra og þess vegna þarf að gæta að 

siðferðilegri stöðu þeirra. Ákveðin siðferðileg grundvallaratriði setja rannsóknum á 

mönnum og dýrum ýmsar skorður. Til dæmis er rangt að valda þjáningu að óþörfu, 
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vanvirða ákvarðanir sjálfráðra einstaklinga eða mismuna fólki á ósanngjarnan hátt. 

Einstaklingar og einkalíf þeirra nýtur friðhelgi og það felur í sér að hafa stjórn á því hver 

hefur aðgang að upplýsingum um einkahagi þeirra. Í því felst brot á friðhelgi einkalífsins 

ef manneskja hefur ekki gefið samþykki á rannsókn sem fjallar um einkahagi hennar 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í rannsókninni er hvorki unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar né er hægt að 

persónugreina svörin þar sem viðmælendur fá ný nöfn. Þátttakendur og skólarnir sem 

þeir starfa í njóta því nafnleyndar og öllum gögnum verður eytt að verkefni loknu. 

Rannsókn af þessu tagi er hvorki leyfisskyld né tilkynningarskyld samkvæmt reglum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Reglur nr. 712/2008 um 

tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga). 

Verkferli rannsakanda var með þeim hætti að haft var samband við viðmælendur í 

tölvupósti þar sem þeim var gerð grein fyrir tilgangi, eðli og markmiði rannsóknarinnar 

ásamt rannsóknarspurningum. Í tölvupóstinum var tekið sérstaklega fram að 

viðmælendur mættu hætta þátttöku hvenær sem væri, að öll gögn væru trúnaðarmál 

og þagmælsku og nafnleyndar yrði gætt um rannsóknargögnin sem yrði eytt að verkefni 

loknu. Það átti við á öllum stigum rannsóknar.  

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Spurning um réttmæti (e. validity) og áreiðanleika (e. reliability) rannsóknar er jafn 

mikilvæg í eigindlegum rannsóknum og megindlegum þó gerðar séu ólíkar kröfur til 

þessara atriða eftir því hvor rannsóknaraðferðin er notuð. Þó hætta á skorti á þessum 

atriðum sé alltaf til staðar í rannsóknum og aldrei sé hægt að útiloka hana að fullu, þá 

er hægt að draga úr áhrifum hennar með því að hafa þau í huga gegnum allt 

rannsóknarferlið (Cohen, Manion og Morrison, 2000). Flick (2006) nefnir að mat á 

réttmæti sé hægt að draga saman í einfalda spurningu um hvort rannsakandinn sjái það 

sem hann heldur að hann sjái. Í eigindlegum rannsóknum liggur helsti vandi varðandi 

réttmæti í því hvernig tengsl þeirra atriða sem verið er að rannsaka líta út ef ekki er 

verið að rannsaka þau (Flick, 2006). Skilgreiningin á réttmæti er víð og nær yfir marga 

þætti. Oft er fjallað um innra réttmæti og ytra réttmæti. Innra réttmæti snýr að því 

hvort veruleikinn sem rannsóknin dregur upp falli að raunveruleikanum sjálfum, m.ö.o. 

hvort niðurstöður rannsóknar birti nákvæma lýsingu af fyrirbærinu sem verið er að 

rannsaka. Ytra réttmæti tekur fyrir alhæfingargildi rannsóknar, þ.e. hversu mikið má 

alhæfa um niðurstöðurnar byggt á þeim tilfellum sem til rannsóknar eru (Cohen, 

Manion og Morrison, 2000). Hægt er að auka réttmæti rannsóknar á marga vegu í 
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gegnum allt rannsóknarferlið og úrvinnsluna. Mikilvægt er að greina frá öllu því sem að 

rannsókninni snýr eins og gagnaöflun, greiningu og þemum ef koma á í veg fyrir 

óréttmæti (Cohen, Manion og Morrison, 2000; Flick, 2006).  

Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum er af öðrum meiði en í megindlegum 

rannsóknum. Áherslan er á að auka líkur þess að fá sömu niðurstöður við svipaðar 

kringumstæður ef rannsóknin er endurtekin. Slíkar aðstæður er ekki hægt að hafa í 

eigindlegum rannsóknum. Þar fellur áreiðanleikinn milli þess sem rannsakandinn skráir 

sem gögn og þess sem gerist í raunveruleika þess sem er rannsakað. Það felur til dæmis 

í sér að halda úti nákvæmri skráningu í viðtölum og í allri úrvinnslu (Cohen, Manion og 

Morrison, 2008; Flick, 2006).  

Rannsakandi hafði við rannsóknarvinnuna í huga mikilvægi réttmætis og 

áreiðanleika í gegnum allt vinnuferlið, allt frá því að líta yfir eigin skoðanir og viðhorf í 

upphafi ferlis yfir í að notast mikið við beinar orðréttar tilvitnanir úr viðtölum í 

niðurstöðum rannsóknar. Til að tryggja réttmæti rannsóknargagna voru í lok hvers 

viðtals helstu efnisatriði dregin saman og viðmælandi spurður hvort hann væri sammála 

túlkun á ákveðnum efnisþáttum. Helga Jónsdóttir (2013) telur þetta mikilvægt til að 

tryggja réttmæti gagna vegna þess að rannsakandinn sé virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin og í öllu rannsóknarferlinu. Þar af leiðandi sé ekki auðvelt að 

skilgreina réttmæti. 

3.5 Gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun fór fram á tveimur tímabilum. Fyrra tímabilið var frá 28. maí til 2. júní 2016 

og það síðara var frá 1. til 15. september sama ár. Fyrir hvert viðtal fór rannsakandi yfir 

siðferðilega þætti og upplýsti viðmælendur um trúnað, nafnleynd og rétt til að hætta 

við þátttöku á öllum stigum rannsóknar. Rannsakandi kom með tilbúinn viðtalsramma 

(Viðauki Á) sem hann studdist við með leyfi viðmælenda. Fyrir viðtölin var efni 

tölvupóstsins um rannsóknina lesið upp til upprifjunar og samþykkis. Viðtölin voru svo 

tekin upp eftir að leyfi þátttakenda var veitt og rituð upp af rannsakanda samdægurs 

eða daginn eftir. Lengd viðtala var 42-63 mínútur.  

Úrvinnsla fór þannig fram að viðtölin voru afrituð orðrétt af stafrænu upptökutæki 

með notkun ritvinnsluforrits. Til einföldunar og hægðarauka var heimasíða notuð sem 

heitir otranscribe.com. Hún aðstoðar með því að hlaða inn hljóðskrám þannig að hægt 

er að stjórna hljóð- og ritvinnslu samtímis á sömu síðu og ekki þarf að flakka á milli 

ritvinnsluforrits og hljóðspilara. Viðtölin voru svo lesin margoft yfir, greind og kóðuð. 

Síðar voru þau flokkuð og að lokum voru þemu dregin úr þeim. 
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Við úrvinnslu á viðtalsgögnum komu upp á yfirborðið fjögur meginþemu sem sneru 

að breytingum og nýjum áherslum í samfélagsgreinahluta aðalnámskrár: 

1. Breytingar á námsmati 

2. Hæfniviðmið í stað markmiða 

3. Námssvið í stað námsgreinar 

4. Viðhorf til breytinga og námskrársýn 

Í niðurstöðukafla hér á eftir verður farið nánar yfir þessi fjögur þemu með stuðningi 

tilvitnana úr viðtölum við þátttakendur í rannsókninni.  
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við fimm samfélagsgreinakennara á unglingastigi 

grunnskóla. Rannsóknarspurningarnar tvær voru:  

1. Hvað finnst samfélagsgreinakennurum um breyttar áherslur í 

samfélagsgreinahluta aðalnámskrár frá 2013 og hvernig hafa breytingarnar haft 

áhrif á kennsluhætti þeirra? 

2. Hvaða hugmyndafræðilegu námskrársýn má greina í viðhorfi 

samfélagsgreinakennara með hliðsjón af flokkunarkerfi Michael Schiro (2008)? 

Greining gagna sneri að því að greina viðhorf kennaranna til breyttra áherslna í 

gildandi aðalnámskrá og finna út hvort breytingarnar hefðu á einhvern hátt þvingað þá 

til breytinga á kennsluháttum sínum. Viðtölin voru sömuleiðis greind með 

flokkunarkerfi Schiro (2008) í huga, þ.e.a.s. hvaða námskrárhugmyndir komu fram með 

vísan í flokkunarkerfi hans. 

Við úrvinnslu komu fljótlega fram nokkur meginþemu í svörum viðmælenda sem 

sneru að breytingum á aðalnámskránni. Flestir höfðu sterkar skoðanir á aðalnámskránni 

enda námskrárvinna búin að vera fyrirferðarmikil síðustu misseri. Sum atriðin voru ofar 

í huga viðmælenda en önnur, eins og til dæmis breytingar á námsmatinu sem var 

eldfimt viðfangsefni og skiptar skoðanir voru um. Þegar viðtölin voru tekin voru miklar 

breytingar að verða á námsmati við útskrift úr 10. bekk. Þær voru í formi metanlegra 

hæfniviðmiða, notkun bókstafa í stað talna sem einkunnaskala og að nemendur 

útskrifuðust með hæfnieinkunn. 

4.1 Breytingar á námsmati 

Í þessum hluta er fjallað um viðhorf viðmælenda til breytinga sem hafa átt sér stað á 

námsmatinu, en óhætt er að segja að þær séu töluverðar. Breytingarnar felast helst í 

því að við útskrift úr grunnskóla þarf að meta hvernig nemendur hafa náð 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Það er gert með ákveðnum matsviðmiðum sem eru 

lýsingar á því hversu vel nemandi hefur náð valdi á ákveðinni, skilgreindri hæfni.  

Í upphafi viðtala, í svörum við fyrstu spurningu um hvað viðmælendur teldu vera 

helstu breytingar í samfélagsgreinahluta aðalnámskrár var námsmatið efst á baugi hjá 

öllum fimm viðmælendum. Allir voru sammála um að breytingin væri erfið viðureignar 

og breytingar á einkunnaskalanum væru þar fyrirferðamestar. Kennslan og skipulag 

hennar hefði ekki náð að vera í samræmi við þessar breytingar. Sigrún sagði 

eftirfarandi: 
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Ég hef ekki enn þá náð að komast yfir þennan einkunnakvarða, hvað er 

verið að meina með honum? Fyrst þegar námskráin kemur þá átti að breyta 

einkunnakvarðanum en svo frestast það og kemur svo aftur og þá á að 

keyra þetta í gegn á mettíma. Þetta er rosalega erfitt þar sem allir kennarar 

eru búnir að vinna mikið í námsmati almennt, búa til kvarða, próf o.fl. 

Aðrir viðmælendur nefndu að undirbúningi að innleiðingu námsmatsins væri 

ábótavant þar sem allt náms- og kennsluefni væri gert með hliðsjón af öðru námsmati. 

Þórir orðaði það þannig: 

Gallinn við þetta er að kennslubækurnar eru ekkert miðaðar við þessa nýju 

námskrá til þess að uppfylla öll þau viðmið og markmið sem koma fram í 

námskránni. 

Flestir viðmælenda töldu að nýr ABC-einkunnakvarði gerði námsmatið huglægara. 

Þeim fannst erfiðara að mæla og meta hæfniviðmið en markmið vegna þess að 

kennslan miðaðist enn við markmiðin. Ásta hafði þetta að segja: 

Það er erfiðara að ná þessum hæfniviðmiðum því þetta er svolítið huglægt 

og það ergir mig frekar mikið. Það getur verið svo mismunandi eftir 

kennurum hvernig matið fer fram, hvað er A, hvað er B og hvað er C til 

dæmis? Það er svo erfitt að mæla þetta nákvæmlega. 

Undir þetta tók Birgir, eftir að hafa verið á bólakafi í námsmatsvinnunni síðustu 

misseri. Hann var spurður út í hvernig sú vinna gengi: 

Það eru náttúrulega ekki allir að gera eins og við og taka þetta allt upp. Í vor 

erum við til að mynda bara með bókstafina en það er ekkert á bak við það. 

Við erum ekki komin lengra en það. 

Þó svo að flestir tækju undir að einkunnakvarðinn væri huglægari í þessari námskrá 

þá kom fram eitt sjónarhorn sem benti til þess að einkunnakvarðinn sem slíkur væri 

ekki það sem gerði mat huglægt eða ekki. Sigurður benti á að burt séð frá 

einkunnakvarðanum þá væri námsmat oft á tíðum huglægt. Hann sagði: 

Það er tvennt í þessu í rauninni. Í fyrsta lagi þarf að passa að vera ekki að 

persónugera námsmatið í uppáhalds nemendur og aðra, og síðan er það 

hvað liggur að baki einkunn nemandans. Það er að segja, hvað er t.d. að 
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baki 8,2 einkunn? Hvaða verkefni? Kannski eru 20 tölur sem liggja að baki 

lokaeinkunn og margt af því getur verið huglægt. Eins og að tala fyrir 

bekkinn, taka þátt í samræðum o.s.frv. Það er svo erfitt að finna einhverja 

tölu á þessa hluti. 

Sigurður taldi að ABC-einkunnakvarði væri heppilegri því að baki hverjum bókstaf 

væru lýsingar á hvar nemandi væri staddur í umræddri hæfni. Allir viðmælendur 

viðurkenndu að erfitt væri að forðast huglægni í námsmati, sérstaklega í 

samfélagsgreinum. Birgir, sem sagðist vera búinn að vinna mjög mikið í námsmati öll ár 

sín í kennslu, taldi að það væri alltaf eitthvað huglægt í námsmatinu. Hann sagði: 

Ég bý til kvarðann sjálfur og krakkarnir vita hann og svo í 10. bekk, af því að 

það er símat hjá mér, þá læt ég þau alltaf vita hvar þau eru stödd. Ef það er 

20% eftir og þú er í B og þú þarft að ná svona og svona ef þú ætlar að fá B+. 

Í öllu sem ég geri fá krakkarnir gátlista þar sem allt er niðurnjörvað og í 

prósentum en það er alltaf eitthvað huglægt í lokin, það er alltaf þannig. 

Allir viðmælendur voru á þeirri skoðun að illa væri staðið að innleiðingu á 

námsmatinu. Skiptar skoðanir voru hjá viðmælendum um hvernig námsmatið ætti að 

virka. Sumir töldu að fyrst meta ætti hæfnina gætu nemendur sem til dæmis hefðu haft 

B í hæfnieinkunn ekki lækkað niður í C. Það væri ekki hægt að missa hæfni sem maður 

hefði öðlast þannig að ef nemandi væri kominn með B í 8. bekk þá hefði hann 9. og 10. 

bekk til þess að hækka sig upp í A í einkunn. Aðrir skildu það þannig að í raun væri 

tvennt í gangi. Í fyrsta lagi væri það einkunnin sem tengdist stöðu nemandans og aldri 

og svo útskriftareinkunnin þar sem hæfnieinkunn nemenda væri metin. Sigrún lýsti því 

þannig: 

Við í þessum skóla vitum ekki alveg hvernig við eigum að nálgast þetta. 

Eigum við bara að nota ABC-kvarðann við útskrift nemenda úr 10. bekk og 

nota tölur annars eða fara alla leið og gefa einkunnir aðeins í formi 

bókstafa? Ég verð að viðurkenna að ég er ráðvillt í þessu. Svo koma aðilar 

frá Menntamálastofnun og segja að skólarnir ráði þessu bara sjálfir sem 

hjálpar ekkert til.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að þrátt fyrir vankanta á 

innleiðingu breytinga á námsmati myndu þær reynast samfélagsgreinum vel voru flestir 

nokkuð jákvæðir. Í raun var það einna helst innleiðingin sem virtist valda óánægju og 
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voru flestir viðmælendurnir sammála um að eftir nokkur ár þegar allir væru búnir að 

finna sinn farveg í þessu ætti nýja matið eftir að reynast vel. Sigurður orðaði það svo: 

Bókstafirnir eru mjög spennandi einkunnakerfi. Það er í mun betra 

samhengi við námskrána en 0-10 tölukerfi. Það er eiginlega frábær breyting 

þó ég hafi eiginlega kastað henni af borðinu fyrst. 

Sigurður talaði um að hún félli mun betur að hæfniviðmiðum námskrárinnar en 

tölurnar á meðan tölurnar hentuðu betur í að meta markmið og þrepamarkmið eins og í 

síðustu aðalnámskrá. Þórir var í upphafi ósammála um notagildi ABC-kvarðans, helst 

vegna þess að meginþorri nemenda ætti eftir að vera B nemendur. Hann sagði í því 

samhengi: 

Það er slæmt þegar þú ert kominn með 80-85% nemenda inn í B og það 

gerir framhaldsskólum mjög erfitt fyrir. Svo er alltaf verið að tala um að það 

sé slæmt að draga börn í dilka og þú ert með marga nemendur sem eru 

kannski af ólíkri getu en með sömu einkunn. 

Fleiri tjáðu áhyggjur sínar um hversu mikið bil gæti verið á hæfni nemenda með B í 

einkunn en tóku þó fram að sú viðbót að bæta plús við bæði B og C lagaði það að 

einhverju leyti. 

4.2 Hæfniviðmið í stað markmiða 

Í þessum hluta eru viðhorf viðmælenda til þeirrar breytingar að hafa hæfniviðmið í stað 

markmiða skoðuð. Viðmælendur voru spurðir nánar út í hvað þeim fyndist um 

hæfniviðmiðin. Flestir viðmælendurnir svöruðu því að hæfniviðmiðin væru erfið 

viðureignar og ekki nægilega hnitmiðuð en væru þó jákvætt skref. Birgir orðaði það 

þannig: 

Þetta eru ekki bara þekkingarmarkmið sem þú þarft að læra utanbókar. 

Núna þarftu að læra vinnubrögðin og læra hvernig þú nálgast upplýsingar 

og upplýsta umræðu. Hún er jákvæð að því leytinu til en hún gæti verið svo 

miklu hnitmiðaðri, maður eiginlega drukknar svolítið í upplýsingum. 

Hann taldi einnig erfitt fyrir nemendur að ná þessum viðmiðum því þau væru svo 

yfirgripsmikil. Birgir hélt áfram og sagði: 
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Þar kemur skólanámskráin inn sem tæki til að vera hnitmiðaðri. Þú getur 

alltaf notað þetta sem uppflettirit og látið aðalnámskrána bakka 

skólanámskrána upp með því að vitna í hana. 

Ásta var sammála Birgi um að hæfniviðmiðin væru yfirgripsmikil og erfitt gæti verið 

að fylgja þeim eftir. Hún sagði: 

Einhvern veginn er margt sem hægt er að túlka öðruvísi. Núna þegar þetta 

eru orðin hæfniviðmið í stað markmiða, sem mér finnst rosalega jákvætt, þá 

finnst mér hún [aðalnámskráin] hafa alltof víð mörk. Það er alltaf verið að 

tala um að það sé hægt að túlka þetta og hitt, mér finnst ég geta túlkað 

sumt mjög vítt. 

Eins og sést hér að ofan þá fannst sumum hæfniviðmiðin vera ekki nægilega 

hnitmiðuð og stundum óskýr, en það tengist atriði sem allir nefndu og voru sammála 

um, þ.e. að hæfniviðmiðin ættu það til að vera of huglæg. Það fannst viðmælendum 

einna erfiðast að eiga við. Sigrún sagði til dæmis: 

Við þurfum í raun að vinna úr hverju einasta hæfniviðmiði, tengja það 

öðrum, finna viðeigandi kennsluefni og vinna okkur út frá því. Þetta er alveg 

svakaleg vinna. Oft situr maður og veltir fyrir sér hvernig maður á að ná yfir 

þetta. 

Sigurður tók sem dæmi í þessu samhengi hæfniviðmið sem snýr að sjálfbærri þróun 

og matsviðmiði þess. Hann orðaði það þannig: 

Sumar setningarnar þarna eru óskýrar og huglægar. Sumt veit maður ekki 

hvernig á að meta, til dæmis góðan skilning á sjálfbærri þróun og þýðingu 

fyrir umhverfið. Ég bara veit ekki alveg, eins og staðan er í dag. Nemandi 

með A þarf að sýna mjög góðan skilning og C-nemandi sýna sæmilegan 

skilning á sjálfbærri þróun. 

Þrátt fyrir þessa vankanta voru viðmælendur jákvæðir gagnvart hæfniviðmiðunum 

og fegnir að losna við markmiðin, sérstaklega þrepamarkmiðin. Allir voru sammála og 

komu inn á það að einhverju leyti að hæfniviðmiðin væru ekki jafn stýrandi. Ásta var 

sérstaklega hrifin af þessari breytingu. Hún taldi sig geta farið mun meira út fyrir bókina 

eftir þessa breytingu. Það, ásamt aukinni kennslureynslu, væri góð blanda en lykilatriðið 

væri aðalnámskráin. Hún orðaði það þannig: 
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Ég verð öruggari í kennslunni af því að mér finnst ég geta farið út fyrir efni 

bókarinnar, af því að hæfniviðmiðin eru þannig að ég get leikið mér með 

efnið. Mér fannst aftur á móti markmiðin, sérstaklega þrepamarkmiðin, 

vera að stýra mér rosalega. Þannig að munurinn er mikill og það er 

skemmtilegra að kenna eftir þessari nýju [námskrá] en á móti erfiðara að ná 

þessum hæfniviðmiðum.  

Sigrún var almennt mjög ánægð með hæfniviðmiðin og sagði að hún hefði reynt að 

vinna með þau frá upphafi þó svo að það hefði gengið brösuglega í byrjun. Að hennar 

mati væru þau í raun umbylting frá fyrri námskrám og á heildina séð væri hún mjög 

ánægð með þá breytingu. Hún orðaði það þannig: 

Námskráin er ekki fullkomin í heildina á litið en að mínu mati er hún 

næstum því fullkomin fyrir samfélagsgreinar. Hæfniviðmiðin henta 

samfélagsgreinum mjög vel, mun betur en einhver þekkingarmarkmið sem í 

raun skila litlu. Ég er alveg viss um að þetta skilar sér í betri kennslu en þá 

þarf að fara að miða við hæfniviðmið í kennslu í stærri stíl og fara alfarið úr 

því að kenna sögu hér og landafræði þar. 

Sigrún og Ásta voru sama sinnis um að hæfniviðmiðin væru vænlegri við 

skipulagningu kennslu. Þeim fannst báðum að hæfniviðmiðin gerðu aðrar og meiri 

kröfur til nemenda. Að þeirra mati væri lykilatriðið kennarinn, hvernig hann tæki 

námskránni og kæmi henni fyrir í kennslu. Sigrún sagði: 

Auðvitað stendur þetta og fellur með kennaranum. Þú getur verið með 

bestu námskrá í heimi eða jafnvel þá verstu en það er kennarinn sem kennir 

og þetta stendur og fellur með honum. 

4.3 Námssvið í stað námsgreinar 

Í þessum hluta er fjallað um viðhorf viðmælenda til breytingar sem snýr að því að 

hefðbundin námsgreinaskipting innan samfélagsgreina var tekin út úr aðalnámskránni 

og í staðinn voru settir inn flokkarnir þrír: Reynsluheimur, hugarheimur og 

félagsheimur.  

Flestir voru jákvæðir gagnvart því að afmá klassísku námsgreinarnar úr 

aðalnámskránni og koma með flokkana þrjá en það stóð í flestum í fyrstu. Sigurður 

orðaði það þannig: 
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Það var svolítið sérstakt fyrir mig, mér fannst eins og það væri verið að finna 

upp „fancy“ orð með félagsheimur, hugarheimur og reynsluheimur. En svo 

eftir 2-3 ár fór maður bara að pæla að þetta er náttúrulega bara rökrétt í 

samfélagsgreinum. 

Sigrún upplifði þetta svipað og Sigurður en í fyrstu vann hún einungis með 

hæfniviðmiðin og hunsaði þessa breytingu. Hún kenndi eins og hún hafði áður gert, 

með nokkuð hefðbundinni námsgreinaskiptingu oftast nær en þematengdum 

verkefnum inni á milli. Með árunum sagðist hún hafa tekið betur og betur í þessa 

breytingu og fannst núna auðveldara að vinna með flokkana og hæfniviðmiðin heldur 

en gömlu markmiðin: 

Í fyrstu fannst mér þetta bjánalegt, ég var svo föst í námsgreinunum og ég 

hafði áhyggjur af því að þetta myndi bara bitna á nemendunum að vera að 

hræra í þessu. Svo fyrir tveimur árum þá ákvað ég að taka mig í gegn og 

enduruppgötva mig sem kennara. Ég kafaði í aðalnámskrána og hætti 

þessari staðreyndasúpu sem ég var alltaf í og fór að láta nemendur vinna 

mikið með hugtök og tengja við eigið líf. Sagan fékk líf þegar nemendur 

tengdu við eigin veruleika og úr varð algjör bylting fyrir mig sem kennara. 

Eftir þetta var ekki aftur snúið í gömlu námsgreinaskiptinguna. 

Aðalnámskráin virtist gera vel í að neyða kennara til að fara út fyrir kennslubókina. 

Allir viðmælendur töldu að þessar breytingar væru til þess fallnar að fá kennara til að 

fara út fyrir kennslubókina, og að aðalnámskráin í raun krefðist þess. 

Eins og áður sagði voru flestir viðmælendanna jákvæðir í garð breytingarinnar en þó 

þeir væru jákvæðir þýddi það ekki sjálfkrafa breytingu á kennsluháttum. Birgir var til að 

mynda jákvæður gagnvart breytingunni en hann sá samt lítinn tilgang í að gjörbreyta 

kennsluháttum sínum. Hann sagði að kennslubókin væri löngu hætt að stýra kennslu 

hans og að hann léti nemendur skrifa mikið og ræða mikið en gerði það þó enn þá eftir 

ákveðinni námsgreinaskiptingu. Hann tók þó fram að hann stefndi á að vera með 

samþætt þemaverkefni með náttúrufræðinni á næsta ári. Það væri spennandi og 

aðalnámskráin gæfi svigrúm til að gera það mögulegt:  

Hún er ekki eins stýrandi og eldri aðalnámskráin þar sem þú ert með 

tékklistann, markmiðatékklistann þar sem segir að nemendur séu búnir að 

læra þetta og hitt. Það góða við þessa námskrá er að hún er ekki svona, 
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þetta er miklu opnara og þægilegra. Þú þarft ekki að læra allt utanbókar. Þú 

þarft að læra vinnubrögðin og læra hvernig þú nálgast upplýsingarnar. 

Þórir var neikvæðastur gagnvart breytingunni og ein helsta ástæðan fyrir því var að 

hann taldi að það vantaði kennslubækur sem pössuðu við námskrána. Hann sagði: 

Galli og ekki galli. Kennslubækurnar eru ekkert miðaðar við þessa nýju 

námskrá til þess að uppfylla öll þau viðmið og markmið sem koma fram í 

námskránni. Þú ert ekki með efnið á einum stað, þú ert með það út um allt 

og ég held að það verði mjög erfitt að samræma það. 

Þórir var afar gagnrýninn á aðalnámskrána og vildi meina að erfitt væri að vinna með 

hana. Hann sagði: 

Ég held að stór hluti af þessari námskrá líti vel út á pappír en sé ofboðslega 

erfiður í framkvæmd. […] Fallegt í orði en erfitt á borði. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort breytingin hefði skilað sér í meiri 

samþættingu á námsgreinum voru svör flestra á þá leið að svo hefði ekki verið. Þeir 

bentu á að krafa um samþættinguna hefði alltaf verið til staðar frá því þeir byrjuðu að 

kenna. Það væri því ekkert nýtt að kalla eftir samþættingu milli námsgreina innan 

samfélagsgreinanna. 

Eitt atriði stóð upp úr að mati viðmælenda sem mikið gæfuspor. Allir voru sammála 

um að innleiðing lífsleikni aftur inn í samfélagsgreinarnar hefði verið orðin nauðsynleg. 

Það tóku allir fram að of oft hefði lífsleiknin verið notuð sem bekkjartími eða því um líkt. 

Sigurður sagði sem dæmi: 

Það var illa farið með lífsleiknina, hún var oft notuð, þar sem ég var áður, 

undir Olweustíma eða ákveðna bekkjarfundi. Lífsleiknin á miklu betur heima 

inn í samfélagsgreinum heldur en sem stakt fag. 

Sigrún tók undir það og taldi lífsleiknina falla vel inn í flokkana þrjá enda hefði 

hlutverk lífsleikninnar alltaf snúist um samband nemandans við umhverfi sitt. Nú væru 

heimarnir þrír til þess fallnir til að ná utan um allt sem tengdist samfélagsþátttöku 

nemandans og samskiptum hans við umhverfið. 
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4.4 Viðhorf til breytinga og námskrársýn 

Í þessum lið er viðhorf samfélagsgreinakennaranna til aðalnámskrárinnar greint og 

mátað við flokkunarkerfi Schiro.  

Í viðtölunum komu fram viðhorf sem féllu að einhverju leyti undir alla fjóra flokka 

Schiro. Það passar vel við það sem Schiro (2008) segir að flokkarnir séu erkitýpur sem 

enginn einn falli fullkomlega undir. Það felur í sér að viðhorf kennara falla að fleiri en 

einum flokki. Flestir viðmælendur sýndu í viðtölum sterkari viðhorf til hugmynda sem 

sneru að nemendamiðaðri námskrá og umbótamiðaðri námskrá heldur en til hinna 

tveggja. Greina mátti nokkuð mikla skörun þar milli hugmyndastefnanna eins og að 

leggja áherslu á að hafa nemandann í forgrunni og viðhorf til grunnþáttanna sex í 

aðalnámskránni. Ákveðin skörun var einnig milli viðhorfa sem tengdust 

fræðigreinamiðaðri námskrá og samfélagsmiðaðri námskrá. 

4.4.1 Fræðigreinamiðuð námskrá 

Tveir viðmælendur sýndu í svörum sínum viðhorf sem tengja mátti við 

fræðigreinamiðaða námskrá. Þórir setti til að mynda fram þá skoðun að breytingar á 

námsmati í aðalnámskrá gerðu framhaldsskólum erfitt fyrir að velja nemendur. Hann 

orðaði það þannig: 

En fyrir 10. bekk, þá verður fyrir framhaldsskólana, til þess að 

framhaldsskólar hafi eitthvað sem þeir geta byggt á, að hafa einhverjar 

niðurstöður sem sýna fram á kunnáttu nemenda.  

Birgir sagðist leggja áherslu á að kenna nemendum að taka próf, skrifa tímaritgerðir, 

flytja fyrirlestra, gera rannsóknarspurningar og vinna út frá þeim. Ástæðuna sagði hann 

vera að þetta aðstoðaði nemendur í áframhaldandi námi. Um kennsluaðferðir sínar 

sagðist Birgir vera með fjölbreyttar aðferðir en að hann legði frekar mikla áherslu á þær 

gamalreyndu: 

Ég er alltaf með fyrirlestra og umræður með. [...] Já, ég meina að þetta 2000 

ára gömul aðferð [fyrirlestur] og hún virkar vel, en umræður verða að fylgja. 

4.4.2 Samfélagsmiðuð námskrá 

Einkenni samfélagsmiðaðrar námskrár fundust að einhverju leyti hjá flestum 

viðmælendum en í litlum mæli þó. Það birtist helst í viðhorfi til námsmatsins. Til að 

mynda nefndi Birgir að það væri margt í markmiðunum (hæfniviðmiðunum) í 

samfélagsgreinaaðalnámskránni sem:  
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[...] kallar á að nemendur læri að lesa samfélagið og það kemur endalaust 

fyrir að þú þarft að læra á nýjustu tæknina, lesa samfélagið og vera 

þátttakandi í opinberri umræðu.  

Þetta væru kröfur samfélagsins sem birtust í aðalnámskránni að hans sögn og 

kennararnir þyrftu að hjálpa nemendum að ná settum markmiðum. Aðrir viðmælendur 

sýndu svipuð viðhorf þegar kom að hæfniviðmiðum. Þeim fannst hæfniviðmið ekki jafn 

stýrandi og markmiðin í eldri aðalnámskrám en á móti hefðu þau sama hlutverk og þau 

þyrftu að vera mælanleg. Þórir nefndi samræmd próf í því sambandi. Hann taldi að það 

yrði að vera einhvers konar samræmdur mælikvarði til að meta skólastarf í þeim 

skilningi, að hvernig ætti að vita hvort verið væri að kenna samkvæmt aðalnámskránni. 

Þórir orðaði það svo: 

Það eru engar reglur um það nákvæmlega hvernig prófin eiga að vera, 

hvernig utanumhaldið um prófið á að vera, hvað á að vera í prófinu og 

hvernig það er lagt fyrir og annað. Samræmdu prófin eru einu prófin sem 

sýna stöðu skólans ár frá ári og milli árganga. [...] Þú ert með mismunandi 

kennara, aðferðir, bækur o.s.frv. 

4.4.3 Nemendamiðuð námskrá 

Greina mátti nemendamiðaða námskrársýn hjá þremur viðmælendum af fimm. Allir þrír 

áttu það sameiginlegt að þeir töldu aðalnámskrá falla nokkuð vel að kennslu sinni, þar 

sem nemandinn væri í fyrirrúmi. Þeir töluðu um að mæta þyrfti nemendum þar sem 

þeir væru staddir og að aðalnámskráin væri vel til þess fallin. Ásta taldi hæfniviðmiðin 

þjóna lykilhlutverki og sagði: „Mín hugsun hefur alltaf verið sú að við eigum að kenna 

eftir hæfni og færni nemenda en ekki stýra þeim eftir aldri.“ Sigrún tók í sama streng og 

sagði: 

[...] Þrátt fyrir allt það þá henta hæfniviðmiðin einstaklingsmiðuðu námi því 

þau snúa að hæfni, ekki endilega þekkingu nemandans. Þá er auðveldara að 

nálgast kennslu út frá forsendum nemandans, ekki kerfisins. 

Sigurður nefndi leiðsagnarmat og nýja einkunnakvarðann og hvað það félli vel 

saman. Sagði hann leiðsagnarmatið ekkert nýtt af nálinni en í þessari aðalnámskrá væri 

mikil áhersla lögð á það og það hentaði samfélagsgreinum mjög vel. Hann tók fram að 

hann væri alltaf með umsögn með öllum verkefnaskilum, líka í lokaeinkunn. Sigrún var 

sömu skoðunar og Sigurður og sagði að leiðsagnarmatið væri besta leiðin til að meta 
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nemendur því það gæfi þeim stærri hlutdeild í námi sínu. Hún tók fram „að matið á að 

vera fyrir nemendur fyrst og fremst, ekki aðra.“  

Einn viðmælenda nefndi brotthvarf þekkingarmarkmiða á kostnað hæfniviðmiða 

sem jákvæða breytingu fyrir nemendur vegna þess að ofuráherslan á þekkingu færi út 

og í staðinn væri litið á nemendur sem þekkingarsmiði. Sigrún tók það sérstaklega fram 

að hún væri hrifin af hugsmíðahyggjunni. Hún orðaði það þannig: 

Það er alveg ótrúlega gott að vera laus við þessi blessuðu þrepamarkmið 

sem mér fannst alveg óþolandi. Núna er loksins hægt að einblína á 

nemendur og þar sem þeir eru staddir [...] ásamt því að benda þeim 

[nemendum] á að þeir vita helling og leyfa þeim að hafa áhrif á hvað þeir 

læra. 

Ásta nefndi að tilkoma aðalnámskrárinnar hefði breytt kennsluháttum sínum 

töluvert. Taldi hún þá breytingu hafa gert hana „meðvitaðri um hvað þeir [nemendur] 

eigi að fá út úr þessu [náminu].“ Hún nefndi að þau verkefni sem hún legði fyrir 

nemendur væru þannig að nemendur vissu nákvæmlega til hvers væri ætlast af þeim og 

hvað þeir ættu að læra af verkefninu.  

4.4.4 Umbótamiðuð námskrá 

Hugmyndin um að skapa betra samfélag í framtíðinni gegnum kennslu í 

samfélagsgreinum kom fram að einhverju leyti hjá þremur viðmælendum. Það snerist 

aðallega um grunnþætti menntunar og notkun þeirra í kennslu. Tveir viðmælendur 

sögðust til byrja með, þegar aðalnámskráin kom fyrst og umræðan um grunnþætti 

menntunar var hvað mest, hafa lent í vandræðum með að koma þeim inn í kennsluna. 

Sigurður hafði um það að segja: 

[...] Það eiginlega átti að troða ofan í mann að maður ætti að hafa þetta efst 

í huga í allri uppbyggingu námsefnis strax. Ég man fyrstu verkefnin, þá átti 

maður að reyna að setja inn í öll verkefnin sem maður bjó til [...] 

Grunnþættir menntunar voru á bak við hvert verkefni nánast en svo 

náttúrulega dó það bara út. 

Hann sagðist samt vera hrifinn af þeim sem undirliggjandi þáttum í menntun og tók 

fram að honum fyndist vanta einn þátt í viðbót sem væri ákaflega mikilvægur að hans 

mati, ábyrgð. Sigurður sagði þetta vera það gildi sem vantaði í samfélagið nú til dags, 

ekki einungis hjá nemendum. Sigrún var sama sinnis varðandi grunnþættina. Hún 
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sagðist líta á þættina sem gildi sem ætti að byggja samfélagið á en henni fyndist erfitt 

að innleiða þá í kennsluna: „Þetta er of mikið, of yfirþyrmandi að koma þessu öllu inn í 

kennsluna hjá manni.“  

Flestir viðmælendur voru sammála því að grunnþættirnir sex ættu vel við 

samfélagsgreinar. Það væri mun auðveldara að innleiða og máta þá við kennslu þeirra 

greina en í öðrum námsgreinum. Sigurður nefndi sögu af íþróttakennara sem hann 

starfaði með sem eiginlega hló þegar þetta kom og spurði hvernig hann ætti að geta 

komið þessu öllu inn.  

Einn viðmælandi nefndi að þrátt fyrir marga góða kosti í þessari aðalnámskrá þá 

fyndist honum sumt í aðalnámskránni vera frekar gamaldags. Nefndi hann innleiðingu 

tækninnar og hversu hæg hún gæti verið. Enn væri verið að vinna með þessar klassísku 

akademísku námsgreinar eins og hefði verið gert fyrir 100 árum. Hann velti fyrir sér 

hvernig hægt væri að undirbúa nemendur fyrir framtíðina með sama gamla umhverfinu 

og var. 
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5 Umræða og ályktanir 

Hér er reynt að svara helstu spurningum sem lagt var upp með út frá 

rannsóknarniðurstöðum og svörin sett í fræðilegt samhengi. Kaflanum er, líkt og 

niðurstöðukaflanum, skipt í fjögur þemu út frá rannsóknarspurningunum tveimur: Hvað 

finnst samfélagsgreinakennurum um breyttar áherslur í samfélagsgreinahluta 

aðalnámskrár frá 2013 og hvernig hafa breytingarnar haft áhrif á kennsluhætti þeirra? 

Hvaða hugmyndafræðilegu námskrársýn má greina í viðhorfi samfélagsgreinakennara 

með hliðsjón af flokkunarkerfi Michael Schiro (2008)? Í lokin setur rannsakandi fram 

vangaveltur um niðurstöðurnar.  

Niðurstöður sýna í stuttu máli að það eru skiptar skoðanir meðal 

samfélagsgreinakennara um þær breytingar sem fylgt hafa samfélagsgreinahluta 

aðalnámskrár frá 2013. Niðurstöður sýna einnig að breytingar hafa haft einhver áhrif á 

kennslu og kennsluhætti kennara, í mismiklum mæli þó. Þegar viðhorf kennara til 

breytinga var kannað út frá námskrársýn Michael Schiro (2008) kom í ljós skörun og að 

ríkjandi viðhorf féll best að nemendamiðaðri og umbótamiðaðri námskrársýn sem var í 

samræmi við niðurstöður rannsókna Schiro. Úrtakið var þó lítið sem gerir það að 

verkum að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður. 

5.1 Breytingar á námsmati 

Aðalnámskrá grunnskóla er birtingarmynd menntastefnu samfélagsins og opinbert gagn 

yfirvalda. Jan van den Akker (2010) kallar hana áætluðu námskrána. Hún segir til um 

áætlaða stefnu, metnað, menntasýn og jafnvel örlitla óskhyggju eins og Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir (2014) kemst að orði. Kennarar verða á endanum tengiliðir áætlaðrar 

námskrár og þeirrar sem er í raun kennd. Virka námskráin er sú sem er framkvæmd í 

skólum, túlkuð útgáfa aðalnámskrár sem verður til í kennslusambandi kennarans og 

nemenda (van den Akker, 2010). Viðhorf kennara til aðalnámskrárinnar og innleiðingar 

hennar hefur því bein áhrif á þetta viðkvæma samband áætluðu námskrárinnar og 

þeirrar virku. Það er því áhugavert að velta fyrir sér hversu mikil áhrif kennarar hafa á 

hvernig breytingarnar komast inn í skólana. 

Þegar kemur að námsmati í aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram tvenns konar 

matsviðmið við lok námsins sem skólum ber að nota, annað er gagnvart námsgreininni 

eða námssviðinu og hitt er mat á lykilhæfni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b). Skólum er skylt að nota nýjan matskvarða sem byggist á bókstöfum við útskrift 

úr grunnskóla en Menntamálastofnun, sem hefur séð um innleiðinguna á námsmatinu, 
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tekur fram að skólar stjórni því sjálfir hvernig þeir hagi námsmati, einkunnagjöf og 

vitnisburði að öðru leyti. Skólum er þó ætlað að koma matsviðmiðum inn í aðra árganga 

og gera grein fyrir þeim í skólanámskrám (Menntamálastofnun, e.d.). Kennarar eru því í 

ólíkri stöðu gagnvart námsmatinu, komnir mislangt í innleiðingu þess og eins og kom 

fram í viðtölunum hafa þeir sterkar skoðanir á breytingunni. Flestir upplifðu sig í lausu 

lofti með hvernig þeir og skólar þeirra stæðu að innleiðingunni, hvaða leið þeir ættu að 

fara o.s.frv. Klúðurslegt vinnulag við innleiðingu námsmatsins og huglægni 

matskvarðans eru þeir neikvæðu þættir sem standa upp úr í viðhorfi 

samfélagsgreinakennara. Jákvæðu fréttirnar eru þær að flestir töldu að 

námsmatsbreytingarnar myndu koma samfélagsgreinum til góða eftir nokkur ár þegar 

vandkvæðin hefðu verið leyst. 

 Þar sem kennarar eru lykilaðilar í framkvæmd aðalnámskrár eru það slæmar fréttir 

fyrir þá sem standa að menntamálum landsins að talsverð óánægja sé meðal kennara 

varðandi innleiðingu á námsmatinu. Kelly (2009) talar um að kennarar séu í það mikilli 

lykilstöðu að ómögulegt sé að innleiða námskrárbreytingar nema að hafa þá með sér í 

liði. Stenhouse (1975) gengur jafnvel enn lengra og segir að kennarar þurfi að vera 

þátttakendur í hönnunarferlinu ef það eigi að vera mögulegt að úr því rætist. Svanhildur 

Kr. Sverrisdóttir (2014) telur að það sé lítil hefð fyrir hlutdeild kennara í vinnuferli 

aðalnámskrár hér á landi og það geti verið ein ástæða óánægju. Álykta má að sú sé 

raunin í þessu tilfelli.  

Það má draga þá ályktun að samfélagsgreinakennarar upplifi sig nokkuð hjálparlausa 

við innleiðingu nýrra matsviðmiða og einkunnakvarða. Rannsaka má betur hvort 

hjálparleysi kemur til vegna skorts á úrræðum, tímaleysis eða annarra þátta. Það að 

ætla skólum síðan eftir allt sem á undan er gengið að mynda eigin stefnu og útfærslu í 

skólanámskrá er ekki nema plástur á blæðandi sár. 

5.2 Hæfniviðmið í stað markmiða  

Í eldri aðalnámskrám frá 1999 og 2007 er mikil áhersla lögð á nákvæm markmið, hvort 

sem það er í formi almennra markmiða, áfangamarkmiða eða þrepamarkmiða, þó svo 

að almennu markmiðin séu víðari og líkari hæfniviðmiðum í gildandi aðalnámskrá. Með 

tilkomu gildandi aðalnámskrár hefur verið breytt frá markmiðum yfir í hæfniviðmið sem 

nefnt er að feli í sér þekkingu, leikni og siðferðileg viðhorf nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a). Eftir situr spurningin um hvort það að taka burt 

markmið úr aðalnámskrá og setja hæfniviðmið í staðinn sé til þess fallið að breyta 

inntaki kennslu. Slíkt veltur á kennaranum og hvernig hann kemur að málum. 
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Viðmælendur í þessari rannsókn voru almennt sáttir við hæfniviðmiðin en þeir voru 

óvissir um hvernig þeir ættu að vinna með þau. Hver ástæðan fyrir því er væri 

áhugavert rannsóknarefni.  

Atli Harðarson (2010; 2013) skrifar um tengsl markmiða og skólastarfs og vitnar í 

menntaheimspekingana John White og Richard S. Peters sem andstæða póla í þeim 

efnum. White vill að skólastarf sé skilgreint út frá almennum markmiðum. Rannsókn 

White á ensku námskránni benti til að tengsl markmiða í kennslu og almennra 

markmiða úr námskránni væru lausleg. Slíkt þyrfti að laga því að gott skólastarf yrði að 

byrja á góðum almennum markmiðum. Peters hins vegar leit frekar á hefðbundnar 

námsgreinar sem kjarnann í skólastarfi og að markmið starfsins væri að auka skilning á 

þeim. Atli (2010; 2013) bendir á að illa hafi gengið að brúa bilið milli þessara andstæðu 

póla og að lítið sé af rannsóknum sem reyni að feta milliveginn. Núgildandi aðalnámskrá 

fer nokkuð langt í því að minnka vægi hefðbundinna námsgreina og flytur áherslur 

frekar í hæfniviðmið og lykilhæfni. Menntunaráherslur aðalnámskrár eru mjög 

samfélagsgreinamiðaðar. Þær falla vel að samfélagsgreinakennslu og um það voru 

flestir viðmælendur sammála. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það sé alfarið undir kennaranum 

komið hvernig gangi að innleiða hæfniviðmið í stað markmiða. Allir viðmælendur voru 

sammála um að breytingin væri erfið en sumir höfðu tekið þeirri áskorun og farið á fullt 

í breytinguna á meðan aðrir streittust á móti eða höfðu ekki gefið sér tíma. Huglægni 

hæfniviðmiðanna nefndu allir viðmælendurnir sem ákveðna hindrun, þeir voru aftur á 

móti allir ánægðir með að vera lausir undan þekkingarmarkmiðum eldri námskráa en 

öllum fannst þau vera stýrandi. Það sem þó breytist hugmyndafræðilega gagnvart 

kennaranum með því að setja hæfniviðmið í stað markmiða er í raun voðalega lítið. 

Hæfniviðmiðin er hægt að sjá með sama ljósi og markmiðin á þann hátt að þau stýra 

leiðinni sem á að fara. Munurinn liggur kannski helst í því að kennaranum finnst hann 

hafa stjórnina. 

Atli Harðarson (2013) telur að markmið geti verið óháð tilganginum, þ.e.a.s. að 

markmið í ákveðnu samhengi, eins og til dæmis ákveðin námsmarkmið, geti öðlast eigið 

líf. Að reyna að setja þau inn í stærri yfirmarkmið geti reynst vandasamt. Í svörum 

viðmælenda og gagnrýni þeirra á huglægni hæfniviðmiða kom fram hjá sumum að í 

raun væri hægt að haga kennslu hvernig sem væri innan marka samfélagsgreina og 

samt ná að tengja hana hæfniviðmiðum vegna þess hversu víðfeðm þau væru. Þar 

skiptust viðmælendur í annars vegar þá sem vildu slíkt frjálsræði og hins vegar þá sem 

vildu það ekki.  
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5.3 Námssvið í stað námsgreinar 

Aðalnámskrár frá 1999 og 2007 skipta samfélagsgreinum í námsgreinar með loka-, 

áfanga- og þrepamarkmiðum fyrir hverja um sig. Brotthvarf námsgreina og tilkoma 

flokkanna þriggja (reynsluheim, hugarheim og félagsheim), víkkun á sviði greinarinnar 

og að fela skólum það vald að haga greinaskiptingunni eftir eigin höfði er stórt skref. 

Það má því ætla að höfundar aðalnámskrárinnar hafi haft í huga bilið milli hinnar 

áætluðu námskrár og þeirrar virku sem á sér stað í kennslustofunni. Van den Akker 

(2010), Kelly (2009) og Marsh og Willis (2007) hafa allir bent á að það sé ómögulegt að 

reyna að láta þessar tvær námskrár vera alveg eins.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru því sammála og öllum nema einum fannst þetta 

jákvætt skref. Helst stóð í vegi þess, sem leit á þetta neikvæðum augum, skortur á 

námsefni sem félli vel að aðalnámskránni. Þennan skort á námsefni sem hæfi 

aðalnámskránni þarf þó ekki að líta neikvæðum augum eins og sumir viðmælenda 

bentu á. Hann neyðir kennara út úr kennslubókinni, þ.e. dregur úr vægi hennar og 

töluðu flestir um þá þróun með jákvæðum formerkjum.  

Taka verður fram að fjölbreytileiki námsgagna í samfélagsgreinum á öllum 

skólastigum grunnskóla er mjög mikill en hættan er samt alltaf fyrir hendi að láta 

námsefnið stýra kennslunni ef ekki er að gáð. Viðmælendur voru vel á verði gagnvart 

því og töluðu allir um samþættingu og þematengt nám sem lausn við því. Síðustu 

aðalnámskrár hafa allar hvatt til og gert kröfu um samþættingu námsgreina og höfðu 

allir viðmælendur hugað að sínum þætti varðandi hana.  

Hvergi var að sjá af svörum samfélagsgreinakennara að þeir teldu sig þurfa að miðla 

hefð námsgreinarinnar eins og kom fram í rannsókn Atla Harðarsonar (2010) á 

framhaldsskólakennurum í stærðfræði og sögu. Áherslan á námsgreinar virðist ekki, af 

viðmælendum þessarar rannsóknar að dæma, vera sterk í samfélagsgreinum 

grunnskóla. Draga má þá ályktun út frá áherslum gildandi aðalnámskrár að ákveðin 

færsla hafi átt sér stað í þeim málum. Kelly (2009) skiptir námskrársmíð á 

hugmyndafræðilega póla, allt frá því að sjá námskrána sem efni, og menntun sem 

yfirfærslu á þekkingu, yfir í námskrármódel sem leggur áherslu á námskrána sem ferli 

og menntun sem þróun. Í slíku ferli eru markmiðin aðalatriði en þau eru sett fram sem 

yfirmarkmið, eru opin og hugsuð til þess að stýra menntaferlinu. Segja má að 

grunnþættirnir sex, lykilhæfnin og hæfniviðmiðin eins og þau birtast í 

samfélagsgreinahlutanum séu slík yfirmarkmið.  
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5.4 Viðhorf til breytinga og námskrársýn 

Í rannsóknum Schiro (1992; 2008) kemur fram að margir kennarar sýni viðhorf til 

námskráa sem einkennist af blöndu af hugmyndafræðilegum stefnum. Hann nefnir að 

jafnvel á einum degi geti sami kennari sýnt ólíkar hugmyndafræðilegar stefnur og 

rannsóknir Schiro sýna að á starfsferlinum ganga flestir kennarar í gegnum mikilvægar 

breytingar á hugmyndafræði sem hafa áhrif á skoðanir þeirra og starfshætti. Rannsóknir 

Schiro gefa til kynna að það gerist hjá langflestum kennurum og að það gerist oftar en 

fólk gerir sér grein fyrir. Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta niðurstöður Schiro 

(1992) um að kennarar sýni fleiri en eina hugmyndafræðilega sýn í einu. Í þessari 

rannsókn var hægt að greina alla fjóra hugmyndafræðilegu flokkana. Hjá viðmælendum 

var hægt að sjá tvær til þrjár stefnur í einu og hvergi kom fram afgerandi viðhorf sem 

einkenndist af einungis einni þeirra. Þó komu viðhorf sem einkennast af 

nemendamiðaðri námskrársýn og umbótamiðaðri námskrársýn oftast fyrir hjá 

viðmælendum og þau var hvað auðveldast að greina.  

Eins og áður hefur komið fram þá voru skiptar skoðanir meðal viðmælenda um 

breyttar áherslur í aðalnámskrá en almennt má segja að þeir hafi séð tækifæri, 

kennurum og nemendum til hagsbóta. Fyrst viðhorf viðmælenda endurspegluðu best 

nemendamiðaða námskrársýn og umbótamiðaða námskrársýn má álykta að hugmyndir 

viðmælenda um stöðu barna innan menntunar séu þær að börnin hafi gagn og gildi í 

sjálfum sér og að þekking sé huglæg fyrir nemandanum eins og Schiro (2008) bendir á 

þegar hann tengir saman ólíka hugmyndafræði og kjarnaþætti þeirra. Tilfinning 

rannsakandans er sú að telja þekkingu sem hugsmíð barnsins ráðandi menntakenningu 

og út frá því má álykta að nemendamiðuð námskrársýn og umbótamiðuð námskrársýn 

sé birtingarmynd þess.  

Schiro (2008) talar einnig um áhrifaþætti á breytingar á hugmyndafræði kennara í 

rannsóknum sínum og nefnir 12 helstu þættina. Sá þáttur sem oftast er nefndur er 

þegar breytingar verða í skólanum þar sem kennarinn starfar. Fjórir af fimm 

viðmælendum rannsóknarinnar sögðust hafa starfað í fleiri en einum skóla, allir höfðu 

starfað lengur en sex ár og kennt ólíkum aldri, og einn hafði starfað erlendis. Flestir gáfu 

til kynna að hafa skipt um skoðun um menntun á starfsævi sinni sem fellur að 

niðurstöðum Schiro en það þyrfti að rannsaka betur svo hægt væri að draga ályktanir.  

Rannsókn Svanborgar R. Jónsdóttur, Meyvants Þórólfssonar, Jóhönnu Karlsdóttur og 

Gunnars E. Finnbogasonar (2014) sýnir niðurstöður sem fara ekki saman við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. Þar má sjá hugmyndafræði sem fellur að 

nemendamiðaðri námskrá og samfélagsmiðaðri námskrá. Niðurstöður þeirra byggja á 



60 

rannsókn sem beindist að skólastjórnendum á meðan þessi rannsókn sem hér birtist 

byggði á viðhorfi kennara. Í rannsóknum Schiro kom fram að færsla kennara úr 

kennslustarfi yfir í stjórnendastarf hefði áhrif á hugmyndafræði þeirra og ein af 

niðurstöðum var að tilhneigingin væri að færast nær samfélagsmiðaðri hugmyndafræði.  

Áhugavert væri að gera stærri rannsókn þar sem viðhorf kennara til aðalnámskrár 

væri skoðað út frá hugmyndastefnum Schiro. Það gæti hjálpað til við að brúa bilið milli 

áætluðu námskrárinnar og hinnar virku. Eins og Schiro (2008) bendir á þá getur skortur 

á yfirsýn á ólíkar hugmyndafræðilegar stefnur innan námskrárfræðanna og menntamála 

skapað togstreitu sem beinlínis skaðar menntakerfið í heild sinni. Það má því álykta sem 

svo að betra sé fyrir skólakerfið í heild sinni ef sem flestir komi að menntamálum og séu 

meðvitaðir um ólíkar hugmyndafræðilegar stefnur í námskrármálum. 

Það virðist vera bil eða gjá í skólamálum (Kelly, 2009; Marsh og Willis, 2007; van den 

Akker, 2010), milli stefnumótunar og skólastarfs; milli hinnar áætluðu námskrár og 

hinnar virku námskrár. Gjá þessa er hægt að sjá í svörum viðmælenda í rannsókninni. 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og samfélagsgreinahluti hennar frá 2013 gengur 

nokkuð langt í markmiðssetningu sinni með tilkomu hæfniviðmiða sem öllum 

viðmælendum fannst alltof óljós og víð.  

5.5 Samantekt og vangaveltur 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja því í raun það sem Kelly (2009), Stenhouse 

(1975) og fleiri hafa sagt varðandi mikilvægi kennara í breytingum á námskrá og allri 

nýbreytni. Virka námskráin er sú námskrá sem kennarar og nemendur vinna með í 

skólastofunni og hún getur verið ólík aðalnámskránni, þeirri áætluðu. Í rannsókninni 

endurspeglast gjáin sem van den Akker (2010) talaði um milli áætlaðrar námskrár og 

virkrar námskrár. Rannsóknin sýnir að viðhorf samfélagsgreinakennara til 

samfélagsgreinahluta aðalnámskrár og innleiðingar hennar eru bæði flókin og stundum 

í mótsögn. Kennararnir litu samtímis jákvæðum og neikvæðum augum á breyttar 

áherslur. Oftast nær hófust viðtölin á neikvæðum nótum og tóku á hitamáli dagsins sem 

var breytt námsmat. Þegar á leið hafði viðhorf viðmælenda tilhneigingu til að taka 

aðalnámskrána meira í sátt þó svo að innleiðing hennar hefði setið í viðmælendum.  

Eisner (1985), í viðleitni sinni til að breyta því hvernig litið er á menntun í 

Bandaríkjunum, segir að menntaferlið sem á sér stað í skólum sé skilgreint af gjörðum 

kennara og reynslu nemenda. Kennslan sé of flókin og lifandi til þess að hægt sé að líta 

á hana sem vélrænt ferli. Innleiðing aðalnámskrár í skólunum með yfirgripsmiklum 

breytingum virðist hafa tekið á marga kennara. Vegna þess hversu ófullkomið verk 
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aðalnámskrá er hefur mikilli vinnu verið hent í fang kennara sem í leiðinni eru jafnframt 

að eiga við auknar kröfur samfélagsins á kennarastarfið með tilheyrandi álagi. Það er því 

mikilvægt að fá fleiri rannsóknir um hlutverk námskrárinnar og áhrif hennar á kennara 

og nemendur. Samfélagið hefur tekið breytingum, mun halda því áfram og skólarnir 

fylgja. Ef ætlunin er að halda áfram að auka skilning fólks á menntaferlinu sjálfu er 

mikilvægt að rannsaka samband námskrárinnar og menntunar því hvorugt er hægt að 

skilja nema í samhengi við hitt. 
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6 Lokaorð 

Eisner (2002) talar um að góð kennsla sé ekki tækni sem hægt er að ná fullkomnum 

tökum á heldur sé hún listræn í eðli sínu. Hún byggir á næmni og ímyndunarafli. Sem 

tæki er aðalnámskráin mjög áhrifamikil í skólakerfinu en það er í meðförum kennara 

sem hún öðlast líf, breytist úr því að vera samningur samfélagsins við sjálft sig um 

menntun, yfir í að vera lifandi fyrirbæri sem er í stöðugri hugmyndafræðilegri samræðu.  

Rannsóknin sem hér birtist sýnir að bilið milli hinnar áætluðu námskrár og þeirrar 

virku er stórt og er jafnvel hægt að segja að það sé stærra en áður. Breyttar áherslur í 

aðalnámskránni eru þess eðlis að margir kennarar eiga erfitt með að brúa bilið milli 

þeirrar áætluðu og þeirrar virku. Eftir að hafa upplifað óánægju kennara á vettvangi á 

innleiðingu nýs námsmats er tilfinningin sú að staða kennara, mitt á milli virku 

námskrárinnar og þeirrar áætluðu, sé erfið. Telja má að stærri hlutdeild kennara í 

aðalnámskrárvinnu og innleiðingu hennar gæti brúað bilið að markverðu leyti.  

Þegar ég lít til baka yfir rannsóknina og þá reynslu sem ég hef öðlast, bæði við vinnu 

við rannsóknina og við að starfa við kennslu, er margt sem stendur upp úr. Samtöl mín 

við viðmælendur annars vegar og samstarfskennara hins vegar eru þar fremst í flokki. 

Samtölin hafa opnað fyrir mér nýja sýn, ný viðhorf sem hafa auðgað mig sem kennara. 

Eftir situr að ef ég sæti í þeirri stöðu að gera annað meistaraverkefni, aðra rannsókn, 

færi ég þá leið að skoða virku námskrána og þá áunnu, skoða nánar hvernig námskráin 

birtist í kennslu kennara og hvernig námið skilar sér til nemenda. Þeirri hugmynd er því 

hér með varpað fram og vonandi grípur hana einhver. 
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Viðauki A: Tölvupóstur til viðmælenda 

Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Einar Þór Jóhannsson og er í meistaranámi við HÍ í Gunnskólakennslufræðum 

með samfélagsgreinar sem kjörsvið. Lokaverkefnið mitt er rannsókn á viðhorf 

samfélagsgreinakennara til aðalnámskrár grunnskóla. Rannsóknin byggist á viðtölum 

við fimm kennara sem hafa góða reynslu af samfélagsgreinakennslu, kennt greinina 

eftir fleiri en einni aðalnámskrá.  

Öll gögn verða trúnaðarmál og þagmælska hávegum höfð. Öllum nöfnum kennurum og 

heitum á skólum verður breytt til að gæta trúnaðar. Með leyfi viðmælenda verður 

viðtalið tekið upp sem mun auðvelda úrvinnslu til muna. Rannsakandi einn mun hafa 

aðgang að gögnum og mun eyða þeim öllum við verklok í lok maí 2017. 

Ég myndi gjarnan vilja taka viðtal við þig og í samráði við þig finna tíma sem hentar fyrir 

viðtalið sem tekur um það bil klukkustund. Þar sem ég bý út á landi þá er stefnt á að ná 

flestum viðmælendum á höfuðborgarsvæðinu á einum degi ef mögulegt er. 

  

Með bestu kveðjum, 

Einar Þór Jóhannsson 

kt. 230279-3739 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi rannsóknar 

 Hver er kennslureynslan þín? 

 Hverjar eru, að þínu mati, helstu breytingar sem hafa átt sér stað með nýjum 

áherslum í samfélagsgreinahluta ríkjandi aðalnámskrár? 

 Hvar liggur t.d. helsti munur milli núverandi og síðustu frá 2007? 

 Hvað finnst þér um námsmatið? 

 Hvað finnst þér um hæfniviðmiðin? 

 Hvað finnst þér um heimana (félagsheim, hugarheim og reynsluheim) í stað 

námsgreina? 

 Ertu ánægð/ánægður með núverandi aðalnámskrá? 

o Hverjir eru kostir og gallar hennar? 

 Hefur þú breytt kennsluháttum/starfsháttum þínum samhliða breyttum 

áherslum aðalnámskrár? 

o Ef svo, hvernig og af hverju? 

 Hver eru, að þínu mati, helstu tækifærin með núgildandi aðalnámskránni? 

o En helstu vandkvæðin? 

 Telur þú að aðalnámskráin sé að stefna í rétt átt? 

 Er eitthvað sem þú vilt nefna að lokum? 


