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Ágrip	

 Alla	mína	skólagöngu	hafði	ég	gaman	af	samfélagsfræði.	Mér	fannst	saga	heillandi,	

gaman	að	læra	landafræði	og	þjóðfélagsfræði	virkilega	fræðandi	ásamt	lífsleikni	sem	ég	hafði	

virkilega	gaman	af.	Oft	og	tíðum	virtist	svo	vera	að	ég	einn	hefði	þennan	áhuga	í	bekknum.	

Ég	 hef	 starfað	 í	 grunnskóla	 frá	 byrjun	 árs	 2011.	 Ég	 byrjaði	 sem	 stuðningsfulltrúi	 og	 nú	

síðastliðna	18	mánuði	hef	ég	verið	umsjónarkennari.	 Í	þessi	ár	hef	ég	nær	eingöngu	unnið	

með	nemendum	á	miðstigi.	Þetta	hef	ég	gert	samhliða	námi	mínu	og	hefur	það	hjálpað	mér	

mikið	 að	 vera	 í	 stöðugu	 „vettvangsnámi“	 með	 náminu.	 Það	 sem	 heillaði	 mig	 við	

samfélagsgreinar	var	fjölbreytnin.	Allt	sem	hægt	var	að	gera	með	þessa	stóru	grein	heillaði	

mig	 en	 fljótlega	 í	 starfi	mínu	 fór	 ég	 að	 taka	 eftir	 því	 að	 krökkunum	 fannst	 þetta	 ekki	 eins	

skemmtilegt	og	mér.	Viðbrögð	nemenda	og	spurningar	um	hvers	vegna	þau	þurfi	að	læra	um	

þetta	 viðfangsefni	 hafa	 verið	 mjög	 tíðar.	 „Af	 hverju	 þurfum	 við	 að	 læra	 um	 einhverja	

eldgamla	 karla?“,	 „Af	 hverju	 þurfum	 við	 að	 læra	 um	 önnur	 lönd?“,	 „Ohh,	 ekki	

samfélagsfræði,“	 ásamt	ýmsum	svipbrigðum	og	 tregðu	við	að	ná	 í	 námsgögn	eru	viðbrögð	

sem	 ég	 hef	 séð	 oft	 og	 mörgum	 sinnum	 á	 þessum	 árum.	 Hvað	 er	 það	 sem	 situr	 eftir	 hjá	

nemendum	 eftir	 alla	 skólagönguna?	 Finnst	 nemendum	 samfélagsfræði	 ennþá	 svona	

ómerkileg,	tilgangslaus	og	leiðinleg	námsgrein	eftir	að	þeir	hafa	lokið	námi	í	grunnskóla?	Mér	

þykja	 þessar	 spurningar	 mikilvægar.	 Notast	 var	 við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð	 í	 formi	

rýnihópa.	Rýnihóparnir	voru	3	og	voru	þeir	settir	saman	úr	nemendum	í	10.	bekk	 í	þremur	

skólum.	 Einn	 skólinn	 er	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 hinir	 tveir	 eru	 á	 landsbyggðinni.	 Fyrri	

rannsóknir	 bentu	 til	 þess	 að	 niðurstöðurnar	 yrðu	 á	 þann	 veg	 að	 nemendum	 fyndist	 ekki	

mikið	 til	 samfélagsgreina	koma	og	að	þær	yrðu	yfirleitt	 í	neðsta	sæti	yfir	þær	námsgreinar	

sem	 nemendum	 þætti	 gaman	 að	 læra,	 ásamt	 því	 að	 félagsleg	 staða	 og	menntun	 foreldra	

hefði	mikil	áhrif	á		viðhorf	nemenda	til	náms.		

	 Niðurstöðurnar	 benda	 til	 þess	 að	 saga	 sé	 sú	 kennslugrein	 sem	 veldur	 neikvæðu	

viðhorfi	nemenda	til	samfélagsgreina.	Saga	er	sú	grein	sem	kemur	fyrst	upp	í	huga	nemenda	

þegar	þeir	hugsa	um	samfélagsgreinar	og	er	álit	þeirra	á	henni	ekki	mikið.	Einnig	kemur	það	í	

ljós	 að	 nemendum	 finnst	 vægi	 sögu	 innan	 samfélagsgreina	 vera	 of	mikið	 en	 þau	 sjá	mun	
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meira	notagildi	 í	kennslugreinum	eins	og	lífsleikni	og	landafræði.	Ekki	er	hægt	að	alhæfa	út	

frá	niðurstöðunum	þar	sem	úrtakið	var	lítið	en	þó	styðja	þær	að	vissu	leyti	það	sem	fræðin	

segja.		
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Abstract	

Students	voices		

Students	view	on	social	studies	by	the	end	of	10th	grade	

In	primary	school	 I	always	 loved	social	 studies,	 I	 thought	history	was	charming,	geography	

was	fun	and	learning	about	different	societies	was	really	informative.	Often	it	seemed	like	I	

was	the	only	one	that	had	this	interest	in	these	subjects	in	the	classroom.	I	have	worked	in	

primary	school	since	the	year	2011.	I	started	off	as	an	assistant	but	in	the	last	18	months	I	

have	been	a	supervising	teacher.	In	those	years	I	have	only	worked	with	kids	between	10	-	

12	years	old.	This	 I	have	done	in	parallel	with	my	studies	and	it	has	helped	me	a	 lot	 in	my	

education	 process	 to	 be	 in	 a	 continuous	 "field	 education".	What	 fascinated	me	 by	 social	

studies	was	the	diversity.	All	that	could	be	done	with	this	big	subject	wowed	me,	but	soon	in	

my	work	I	began	to	notice	that	the	kids	did	not	feel	as	fascinated	as	me.	Student	feedback	

and	questions	about	why	they	needed	to	learn	about	this	subject	have	been	very	frequent.	

"Why	do	we	need	to	 learn	about	some	old	men?"	"Why	do	we	need	to	 learn	about	other	

countries"?	"Ohh,	not	social	science",	along	with	a	variety	of	expressions	and	slow-learning	

learning,	are	the	reactions	I've	seen	many	times	over	these	years.	What	is	it	that	students	do	

remember	 after	 10	 years	 of	 primary	 school?	 Do	 students	 really	 think	 social	 studies	 are	

pointless	and	boring	after	10th	grade?	 I	 think	 that	 these	are	 really	 important	questions.	A	

qualitative	research	method	was	used	in	the	form	of	focus	groups.	The	focus	groups	were	3	

and	were	composed	of	students	in	10th	grade	in	three	schools.	One	school	is	in	the	capital	

region	 and	 the	 other	 two	 are	 from	 the	 countryside.	 Previous	 studies	 indicated	 that	 the	

results	would	be	 such	 that	 students	would	not	 like	 social	 studies	and	 that	 students	would	

least	 like	 to	 learn	 this	 subject,	 as	well	 as	 the	 social	 status	 and	 education	 of	 their	 parents	

would	be	important	when	it	comes	to	their	attitude	to	studying.		

	 The	results	of	this	research	pointed	out	that	history	is	the	subject	in	social	studies	

that	 infects	 the	 field	 with	 a	 negative	 attitude.	 History	 is	 the	 subject	 that	 pops	 first	 up	 in	

students‘	 head	when	 they	 think	 about	 social	 studies	 and	 their	 attitude	 towards	 history	 is	

really	bad.	It	also	turns	out	that	students	feel	the	weight	of	history	within	social	studies	to	be	
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too	 much	 but	 they	 see	 far	 more	 usefulness	 in	 teaching	 subjects	 such	 as	 life	 skills	 and	

geography	and	they	find	the	amount	of	time	spent	on	those	subjects	is	too	small.	Results	can	

not	be	generalized	because	the	sample	was	small,	but,	in	some	respects,	they	support	what	

the	theory	suggests.	

.		
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1 Inngangur		

Alla	 grunnskólagöngu	 mína	 fundust	 mér	 samfélagsgreinar	 virkilega	 skemmtilegar	 og	 allar	

þær	greinar	sem	ég	man	eftir	að	hafa	lært	vera	mjög	áhugaverðar.	Þær	kennslugreinar	sem	

ég	man	hvað	mest	eftir	eru	þjóðfélagsfræði,	saga	og	landafræði.	Oft	og	tíðum	upplifði	ég	mig	

einan	með	þennan	mikla	áhuga	á	þessu	námsefni.		

Ég	 hef	 starfað	 í	 grunnskóla	 frá	 byrjun	 árs	 2011.	 Ég	 byrjaði	 sem	 stuðningsfulltrúi	 og	 nú	

síðastliðna	18	mánuði	hef	ég	verið	umsjónarkennari.	 Í	þessi	ár	hef	ég	nær	eingöngu	unnið	

með	nemendum	á	miðstigi.	Þetta	hef	ég	gert	samhliða	námi	mínu	og	hefur	það	hjálpað	mér	

mikið	 að	 vera	 í	 stöðugu	 „vettvangsnámi“.	 Það	 sem	 heillaði	 mig	 við	 samfélagsgreinar	 var	

fjölbreytnin.	Allt	sem	hægt	var	að	gera	með	þessa	stóru	grein	heillaði	mig	en	fljótlega	í	starfi	

mínu	 fór	 ég	 að	 taka	 eftir	 því	 að	 krökkunum	 fannst	 þetta	 ekki	 eins	 skemmtilegt	 og	 mér.	

Viðbrögð	nemenda	og	spurningar	um	hvers	vegna	þeir	þurfi	að	 læra	um	þetta	viðfangsefni	

hafa	verið	mjög	tíðar.		

„Af	hverju	þurfum	við	að	læra	um	einhverja	eldgamla	karla?“,	„Af	hverju	þurfum	við	að	læra	

um	önnur	lönd?“,	„Ohh,	ekki	samfélagsfræði“	ásamt	ýmsum	svipbrigðum	og	tregðu	við	að	ná	

í	námsgögn	eru	viðbrögð	sem	ég	hef	séð	oft	og	mörgum	sinnum	á	þessum	árum.		

Eins	og	áður	hefur	komið	fram,	hef	ég	nær	eingöngu	starfað	með	nemendum	á	miðstigi.	En	

hvað	 er	 það	 sem	 situr	 eftir	 hjá	 nemendum	 eftir	 alla	 skólagönguna?	 Finnst	 nemendum	

samfélagsfræði	 ennþá	 svona	 ómerkileg,	 tilgangslaus	 og	 leiðinleg	 námsgrein	 eftir	

grunnskólagönguna?	Mér	þykja	þessar	spurningar	mikilvægar.		

Samfélagsgreinar	eiga	í	sinni	víðustu	mynd	að	efla	skilning	á	hugmyndum	og	viðhorfum	sem	

samfélagið	grundvallast	á	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013)	og	veita	nemendum	

mikilvæga	þekkingu,	færni	og	gildi	til	að	geta	tekið	virkan	þátt	í	samfélaginu	(Agbarie,	2009).	

Samfélagsgreinar	fjalla	um	það	hvernig	og	af	hverju	fólk	gerir	það	sem	það	gerir,	hverju	fólk	

trúir	og	hvar	það	lifir	(Zevin,	2007).			

Aðalnámskrá	grunnskóla	hefur	mjög	háleit	markmið	fyrir	samfélagsgreinarnar	og	hef	ég	hug	

á	að	komast	að	því	hvert	viðhorf	nemenda	er	til	greinanna	við	lok	10.	bekkjar.		
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Þær	rannsóknarspurningar	sem	ég	lagði	af	stað	með	og	leitaði	svara	við	voru	eftirfarandi:	

	

1.	Hvaða	upplifun	af	samfélagsgreinakennslu	hafa	nemendur	eftir	10	ára	skólagöngu?	

	

2.	Hvað	telja	nemendur	sig	hafa	lært	í	samfélagsgreinum	í	grunnskóla?	

	

3.	Hvað	telja	nemendur	að	megi	betur	fara	í	samfélagsgreinakennslu	í	grunnskóla?	

	

	 Uppbygging	 ritgerðarinnar	 verður	 þannig	 að	 fyrst	 verður	 fjallað	 um	 aðalnámskrá	

grunnskóla	með	sérstaka	áherslu	á	samfélagsgreinar.	Síðan	kafa	ég	dýpra	í	samfélagsgreinar	

og	sögu	þeirra.	Þá	verður	fræðilegur	bakgrunnur	skoðaður	en	þar	verður	fjallað	um	viðhorf	

nemenda	til	náms,	félagsleg	viðmið	og	fyrri	rannsóknir	á	viðhorfi	nemenda	til	samfélags-	og	

annarra	kennslugreina.	Einnig	verður	fjallað	um	aðferðafræði	rannsóknarinnar	en	notast	var	

við	eigindlega	rannsóknaraðferð	þar	sem	tekin	voru	þrjú	rýniviðtöl	við	nemendur	í	10.	bekk.	

Viðtölin	 voru	 hálfstöðluð	 en	 ég	 nýtti	 mér	 fyrirfram	 ákveðinn	 spurningalista	 þó	 svo	 að	

viðmælendurnir	 væru	einnig	 hvattir	 til	 þess	 að	 leggja	 eitthvað	 til	málanna.	 Í	 kjölfarið	 voru	

viðtölin	greind	í	ákveðin	þemu	og	munu	þau	koma	fram	í	kaflanum	samantekt.	Í	þeim	kafla	

munu	niðurstöðurnar	einnig	verða	greindar	enn	frekar.	Síðan	endar	ritgerðin	á	lokaorðum	og	

heimildaskrá.		

	

Það	 sem	 á	 að	 liggja	 fyrir	 þegar	 verkefninu	 er	 lokið	 er	 nokkuð	 skýrt	 viðhorf	 nemenda	 til	

samfélagsgreina	og	hvort	nemendur	í	10.	bekk	eru	að	útskrifast	tilbúnir	í	samfélagið	eins	og	

markmið	 samfélagsgreina	 kveða	 á	 um.	 Rökstuðningur	 minn	 fyrir	 þessu	 verkefni	 er	 sá,	 að	

kominn	 sé	 tími	 til	 að	 rödd	 nemenda	 í	 garð	 samfélagsgreina	 heyrist.	 Þetta	 er	 viðamikið	 og	

stórt	 fag	og	mikið	 frjálsræði	er	 innan	þess.	Kjörsvið	mitt	eru	 samfélagsgreinar	og	markmið	

mitt	 í	 framtíðinni	 er	 að	 kenna	 þær	 á	 unglingastigi,	 a.m.k.	 í	 upphafi	 kennsluferilsins.	 Þessi	

rannsókn	 mun	 að	 öllum	 líkindum	 hjálpa	 mér	 að	 fá	 sýn	 nemenda,	 viðhorf	 og	 skoðun	 á	

samfélagsgreinum	eftir	að	hafa	gengið	í	gegnum	tíu	ára	grunnskólanám.		
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2 Samfélagsgreinar	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 samfélagsgreinar	 með	 aðalnámskrá	 til	 hliðsjónar.	 Fyrst	

verður	 fjallað	 um	 sögu	 samfélagsgreina,	 síðan	 verður	 fjallað	 almennt	 um	 aðalnámskrá	

grunnskóla	og	eftir	það	um	samfélagsgreinar	 í	aðalnámskránni.	 Í	kjölfarið	verður	svo	fjallað	

um	kennslu	í	samfélagsgreinum.		

	

2.1	Saga	samfélagsgreina	

Ein	elsta	fræðigreinin	innan	samfélagsgreina	er	saga.	Sögukennsla	á	Íslandi	á	rætur	að	rekja	

alveg	 aftur	 til	 fyrsta	 ritsins	 um	 menntamál	 hér	 á	 landi.	 Í	 bókinni	 Lýðmenntun	 setur	

Guðmundur	Finnbogason	fram	nýja	sýn	á	hvernig	menntun	eigi	að	vera.	Guðmundur	(1903)	

fjallar	þar	einnig	um	sögukennslu	og	eftirfarandi	málsgrein	segir	margt	um	hana:	

	

,,Allt	sem	er,	lifir	og	hrærist	á	sér	rætur	í	skauti	liðins	tíma.	Til	þess	að	skilja	nútímann,	skilja	

sjálfan	sig	og	þann	heim	sem	maður	lifir	 í,	er	því	nauðsynlegt	að	sjá	út	yfir	takmörk	líðandi	

stundar.	 Til	 þess	 að	 skilja	 og	 meta	 rétt	 þjóð	 sína,	 einkenni	 hennar,	 kosti	 og	 lesti,	 verður	

maður	 að	 þekkja	æfiferil	 hennar,	 sögu	 hennar,	 vita	 hvernig	 hún	 hefur	 reynst	 á	 umliðnum	

öldum	og	til	þessarar	stundar,	í	viðureigninni	við	aðrar	þjóðir,	í	baráttunni	við	náttúruöflin".	

	

Þó	 svo	að	þessi	 texti	 sé	 yfir	hundrað	ára	gamall	 á	hann	enn	við	um	sögukennslu,	þar	 sem	

kennsla	 í	 sögu	á	að	 tengja	 fortíð	við	 framtíð.	Vonast	er	 til	 að	nemendur	 læri	af	 sögunni	 til	

þess	 að	 vera	 tilbúnir	 að	 takast	 á	 við	 nútímann	og	 framtíðina.	 Saga	 sem	 kennslugrein	 varð	

strax	mikilvæg	í	skólum	um	leið	og	skólaganga	varð	almenn	hér	á	landi.	Henni	voru	aðallega	

ætluð	tvö	hlutverk,	að	vera	með	pólitíska	þjóðernisstefnu	og	taka	við	hlutverki	eldri	fræðslu	

eins	og	latínu	(Þorsteinn	Helgason,	2016).		

Tilgangur	sögukennslu	er	allt	annar	nú	en	hann	var	áður	fyrr.	Hún	á	að	hjálpa	nemendum	að	

skilja	 nútímann	 út	 frá	 fortíðinni,	 að	 öðlast	 sjálfsvitund,	 að	 skilja	 eigin	 menningarlegan	
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bakgrunn	 og	 menningararfleið.	 Einnig	 á	 hún	 að	 kynna	 fyrir	 nemendum	 aðferðafræði	

sagnfræðinga,	miðla	til	nemenda	þekkingu	og	skilningi	á	öðrum	löndum	og	menningu	í	heimi	

nútímans	og	undirbúa	nemendur	 fyrir	 fullorðinsár	 (Haydn,	Stephen,	Arthur	og	Hunt,	2014,	

bls	23).	

Uppruna	 samfélagsgreina	 sem	einnar	námsgreinar	má	 rekja	 til	 ársins	1971.	Þá	var	 stofnuð	

nefnd	sem	átti	að	gera	úttekt	á	stöðu	sögu,	félagsfræði,	landafræði,	og	átthagafræði	í	barna-	

og	gagnfræðaskólum.	Í	áliti	nefndarinnar	voru	efnisþættir	samfélagsgreina	skilgreindir	út	frá	

efnisþáttum	fyrrnefndra	kennslugreina.	Nefndin	kom	með	tillögur	um	samþættingu	þessara	

greina	 þar	 sem	 helstu	 rökin	 voru	 þau	 að	 börn	 á	 barnastigi,	 eða	 yngsta	 stigi	 eins	 og	 við	

þekkjum	það	nú	á	tímum,	hafi	ekki	tök	á	að	greina	fræðilegar	forsendur	þessara	greina	og	að	

reynsla	barnsins	yrði	mun	líkari	raunveruleikanum	og	myndi	tengjast	betur	ef	námsefnið	væri	

skipulagt	 á	 heildstæðan	máta	 líkt	 og	 þau	 fyrirbæri	 reynslunnar	 sem	 það	 fjallar	 um.	 Einnig	

kom	það	fram	að	með	skipulagðri	samþættingu	mætti	gera	námið	hnitmiðaðra	og	koma	í	veg	

fyrir	 skörun	 og	 endurtekningar	 (Edelstein,	 1988,	 bls.	 191-193).	 Til	 að	 setja	 upphafið	 í	

samfélagsgreinum	 í	 samhengi	 við	 kennsluna	 í	 dag,	 eru	 greinar	 innan	 samfélagsgreina	 ekki	

aðgreindar	 í	aðalnámskránni	 (2013)	heldur	er	skólum	 látið	eftir	að	haga	greinaskiptingunni	

eftir	 því	 hvað	 þeir	 telja	 vera	 skynsamlegast,	 hentugast	 og	 árangursríkast	 hverju	 sinni	með	

áðurnefnd	 markmið	 samfélagsgreina	 að	 leiðarljósi	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	

2013,	bls.194).		

Samfélagsgreinar	 urðu	 hluti	 af	 aðalnámskrá	 árið	 1977	 með	 sameiningu	 nokkurra	

kennslugreina	 eins	 og	 sögu,	 landafræði,	 félagsfræði	 og	 átthagafræði.	 Með	 tilkomu	

samfélagsfræðinnar	 var	 unnið	 róttækt	 umbótastarf	 við	 að	 skilgreina	 hvert	 grunnþema	

hverrar	 námsgreinar	 fyrir	 sig	 væri	 innan	 samfélagsgreina	 (Þorsteinn	 Helgason,	 1998).	 Í	

samfélagsfræðihluta	aðalnámskrár	frá	1977	kemur	fram	að	meginmarkmið	samfélagsgreina	

sé	að	stuðla	að	eftirtöldum	atriðum:	

• Undirbúa	nemendur	undir	virka	þátttöku	í	 lýðræðisþjóðfélagi	og	að	takast	á	við	þau	

vandamál	 sem	 lífið	 býður	upp	á	þannig	 að	þeir	 geti	 einir,	 eða	 í	 samvinnu	 við	 aðra,		

tekið	ábyrgar	ákvarðanir	sem	varða	þá	sem	einstaklinga	og	samfélagið	í	heild	sinni.		

• Nemendur	 fái	 þekkingu	 á	 sínu	 nærumhverfi,	 þeirri	 veröld	 sem	 þeir	 lifa	 í	 og	 sögu	

hennar.	 Einnig	 að	 þeir	 fái	 þekkingu	 á	 mismunandi	 félagslegum	 aðstæðum	 og	
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umhverfi,	 gerð	 íslensks	 samfélags	 hér	 áður	 fyrr	 og	 nú	 sem	 og	 grundvallarreglum	 í	

samskiptum	við	annað	fólk.	

• Nemendur	verði	færir	um	að	afla	sér	upplýsinga	um	samfélagið,	meta	þær	og	vega	og	

draga	 af	 þeim	 ályktanir	 einir	 sem	 og	 í	 samvinnu	 við	 aðra	 (Menntamálaráðuneyti,	

1977,	bls	8).	

Samfélagsfræðihlutinn	 í	 aðalnámskránni	 1977	 er	mjög	 ítarlegur	 og	 yfirgripsmikill.	 Í	 honum	

voru	settar	fram	hugmyndir	um	hvernig	samfélagsgreinar	eigi	að	vera	uppbyggðar	og	hvernig	

kennslan	í	þeim	eigi	að	fara	fram.	Þá	voru	einnig	sett	fram	lykilhugtök	sem	áttu	að	vera	lykill	

fyrir	kennarann	og	leiðsögn	í	kennslu	samfélagsgreina	(Menntamálaráðuneytið,	1977).	

Næsta	aðalnámskrá	kom	út	árið	1989	og	tók	hún	við	af	námskránni	frá	1977.	Sú	sem	kom	út	

árið	1989	var	allt	öðruvísi	uppbyggð	en	sú	fyrri,	þar	sem	samfélagsgreinahlutinn	var	nú	mun	

minni	 í	sniðum,	þó	svo	að	inntakið	og	efnið	sé	nokkurn	veginn	það	sama.	Í	aðalnámskránni	

1989	segir	að	megintilgangur	samfélagsgreina	sé	að	nemendur:	

• Öðlist	þekkingu	á	nærumhverfi	sínu	og	þeim	heimi	sem	þeir	lifa	í	og	sögu	hans.	Einnig	

á	 mismunandi	 félagslegum	 aðstæðum,	 menningarlegu	 umhverfi,	 sögu	 íslensks	

þjóðfélags	og	grundvallarreglum	í	samskiptum	manna.	

• Verði	 tilbúnir	að	 taka	þátt	 í	 lýræðisþjóðfélagi	 sem	og	að	 takast	á	við	daglegt	 líf	 svo	

þeir	geti	tekið	ábyrgar	ákvarðanir	einir,	eða	í	samvinnu	við	aðra,	bæði	sem	varða	þá	

sem	einstaklinga	og	samfélagið	í	heild	sinni.	

• Að	þeir	verði	færir	í	að	afla	sér	upplýsinga,	meta	þær	og	vega	en	einnig	draga	af	þeim	

skynsamlegar	ályktanir	(Menntamálaráðuneyti,	1989,	bls.	115).	

Hægt	er	að	segja	út	frá	þessum	orðum	að	inntak	samfélagsgreina	hafi	verið	unnið	að	mestu	

úr	aðalnámskránni	frá	árinu	1977.	Aðalnámskráin	sem	tók	við	af	þeirri	sem	gefin	var	út	1989	

kom	 út	 tíu	 árum	 síðar	 og	 var	 mikil	 breyting	 á	 uppsetningu	 á	 samfélagsgreinahlutanum.	 Í	

þeirri	 námskrá	 kom	 út	 80	 blaðsíðna	 hefti	 um	 markmið	 og	 tilgang	 samfélagsgreina.	 Þessi	

námskrá	 einkenndist	 af	 mjög	 ítarlegri	 markmiðasetningu.	 Í	 þeirri	 markmiðasetningu	 voru	

útfærð	 ákveðin	 áfanga-,	 þrepa-,	 og	 lokamarkmið	 fyrir	 hverja	 námsgrein	 innan	

samfélagsgreina	og	fyrir	alla	10	árganga	skólans.	Þau	voru	sett	upp	mjög	ítarlega	og	stýrandi	

fyrir	kennara	(Menntamálaráðuneyti,	1999).	
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Eins	og	komið	hefur	 fram	áður	 segir	aðalnámskrá	 (2013)	að	greinar	 innan	 samfélagsgreina	

séu	ekki	aðgreindar	í	aðalnámskránni	heldur	er	skólum	látið	eftir	að	haga	greinaskiptingunni	

eftir	 því	 hvað	 þeim	 telst	 vera	 skynsamlegast,	 hentugast	 og	 árangursríkast.	 Þar	 sem	

megintilgangur	 samfélagsgreina	 er	 að	 hjálpa	 nemendum	 að	 bregðast	 við	 áskorunum	 úr	

umhverfinu,	 vinna	 með	 réttlæti,	 þekkingu,	 vináttu,	 frelsi,	 virðingu,	 ábyrgð	 og	 að	 lifa	 í	

samlyndi	með	öðrum	úr	samfélaginu	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.194).	

	

	

2.2	Aðalnámskrá	grunnskóla	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 er	 grundvallarrit	 í	 grunnskólastarfi.	 Í	 henni	 er	 menntastefna	

yfirvalda	og	segir	hún	til	um	markmið	og	fyrirkomulag	skólastarfs.	Aðalnámskrá	grunnskóla	

er	byggð	á	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	og	er	„...samningur	þjóðarinnar	við	sjálfa	sig	

um	 menntamál“	 (Mennta-og	 menningarmálaráðuneyti,	 2013,	 bls.	 11).	 Nýjasta	 útgáfa	

almenns	hluta	aðalnámskrár	grunnskóla	kom	út	árið	2011	og	greinahlutinn	kom	út	í	kjölfarið	

árið	2013.	

Það	sem	greinir	gildandi	aðalnámskrá	grunnskóla	frá	fyrri	útgáfum	er	tilkoma	sex	grunnþátta	

menntunar	og	eru	þeir	sameiginlegir	fyrir	leik-	grunn-	og	framhaldsskóla.	Grunnþættirnir	eru:	

• Læsi	

• Sjálfbærni	

• Sköpun	

• Jafnrétti	

• Lýðræði	og	mannréttindi	

• Heilbrigði	og	velferð	

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

ásamt	því	 að	gera	nemendur	 sjálfbjarga	 í	 samfélaginu.	Þeir	eiga	að	 tengja	 framtíðarsýn	og	

getu	nemenda	til	aðgerða	sem	og	áhrif	þeirra	á	samfélagið.	Grunnþættirnir	eiga	að	fléttast	

inn	í	allt	skólastarf	þannig	að	þeir	endurspeglist	í	starfsháttum	grunnskóla	landsins.	Gerð	er	

sú	 krafa	 að	 þeir	 séu	 sýnilegir	 og	 komi	 fram	 í	 inntaki	 námssviða	 og	 greina	 (Mennta-og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).	
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	 Hugtakið	 lykilhæfni	 er	 önnur	 breyting	 sem	 kom	 fram	 í	 nýjustu	 aðalnámskránni.	

Lykilhæfni	er	hæfni	sem	er	unnin	úr	sex	grunnþáttum	menntunar	ásamt	áhersluþáttum	laga	

og	er	ætlað	það	hlutverk	að	vera	ákveðin	hæfni	sem	að	snýr	að	nemandanum	sem	stuðlar	að	

alhliða	þroska	hans.	Lykilhæfnin	á	að	búa	nemendur	undir	virka	þátttöku	í	lýðræðissamfélagi	

og	þroska	samskiptahæfni	og	sjálfsvitund	nemenda	ásamt	fleiri	þáttum.	Við	mat	á	lykilhæfni	

er	hæfniviðmiðum	skipt	í	fimm	flokka:	

• Tjáningu	og	miðlun	

• Skapandi	og	gagnrýna	hugsun	

• Sjálfstæði	og	samvinnu	

• Nýtingu	miðla	og	upplýsinga	

• Ábyrgð	og	mat	á	eigin	námi	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	86-87).	

Efni	innan	lykilhæfninnar	byggir	á	grunnþáttum	og	áhersluþáttum	laga	og	þarf	að	meta	hana	

innan	 hvers	 námssviðs	 með	 námsmati	 við	 lok	 grunnskóla	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).		

	 Aðalnámskrá	grunnskóla	skiptist	í	tvo	hluta,	almennan	hluta	sem	er	sameiginlegur		á	

öllum	 skólastigum,	 og	 greinasvið	 þar	 sem	 rætt	 er	 um	 lykilhæfni,	 námssvið	 og	 stakar	

námsgreinar.	Hér	að	neðan	mun	ég	fjalla	nánar	um	samfélagsgreinar	eins	og	þær	koma	fyrir	í	

greinasviðinu	sem	og	í	öðrum	heimildum.		

	

	 2.2.1	Markmið	samfélagsgreina	

Samfélagsgreinar	 eru	 samheiti	 yfir	 nokkrar	 námsgreinar	 í	 aðalnámskrá	 grunnskóla.	 Í	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 2013	 ná	 samfélagsgreinar	 yfir	 víðara	 svið	 en	 þekktist	 í	 fyrri	

námskrám.	Þar	stendur:	

	

,,Samfélagsgreinar	 í	 þessari	 aðalnámskrá	 fela	 í	 sér	 víðara	 svið,	 fleiri	 námsgreinar	 og	

efnisþætti	en	verið	hefur	áður.	Undir	samfélagsgreinar	heyra	nú	meðal	annars	námsgreinar	

sem	kenndar	hafa	verið	í	íslenskum	skólum	undir	samheiti	samfélagsgreina,	samfélagsfræði,	

sem	 afmarkaðir	 námsþættir	 eða	 námssvið.	 Þar	 er	 einkum	 um	 að	 ræða	 sögu,	 landafræði,	

þjóðfélagsfræði,	trúarbragðafræði,	lífsleikni	og	heimspeki	ásamt	siðfræði.	Þær	byggja	einnig	

á	þekkingu	og	stefjum	úr	öðrum	fræðigreinum	félags-,	mann-	og	hugvísinda.	Þessar	greinar	
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og	 námsþættir	 eru	 ekki	 aðgreind	 í	 aðalnámskránni	 en	 skólunum	 látið	 eftir	 að	 haga	

greinaskiptingu	 eftir	 því	 sem	 skynsamlegast,	 hentugast	 og	 árangursríkast	 er	 við	 hverjar	

aðstæður.	Við	skipulagningu	samfélagsgreina	skulu	öll	hæfniviðmið	höfð	í	huga	og	sá	rammi	

sem	 námssviðinu	 er	 markaður	 í	 viðmiðunarstundaskrá	 í	 almennum	 hluta	

aðalnámskrár."(Mennta	-og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	194).	

Skv.	 nýjustu	 aðalnámskrá	 (2013)	 eiga	 samfélagsgreinar	 að	 hafa	 tekið	miklum	breytingum	 í	

grunnskólum	 landsins.	 Samfélagsgreinar	 er	 samheiti	 yfir	 margar	 námsgreinar	 sem	 teknar	

voru	saman	undir	samheitinu	„samfélagsfræði“	við	breytingu	á	námskránni	1977	(Þorsteinn	

Helgason,	 1998)	 og	 gegnir	 hver	 þessara	 greina	 ákveðnu	 hlutverki	 í	 menntun	 nemenda	

(Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 2013).	 Til	 samfélagsgreina	 teljast	 m.a.	 saga,	

landafræði,	 trúarbragðafræði,	 lífsleikni,	 þjóðfélagsfræði,	 heimspeki	 og	 siðfræði.	 Þessi	 svið	

fjalla	 um	 samfélög	 og	 menningu	 og	 eiga	 sér	 grundvöll	 í	 skyldu	 samfélagsins	 til	 að	 fræða	

nemendur	um	jafnrétti,	lýðræði,	umhyggju	og	virðingu	og	„þýðingu	þessara	gilda	fyrir	farsælt	

líf“	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	195).		

Samfélagsgreinar	eru	þær	kennslugreinar	sem	fjalla	um	samfélög	og	menningu	á	gagnrýninn	

og	upplýsandi	hátt.	Samfélagsgreinar	eiga	að	hjálpa	nemendum	að	bregðast	við	áskorunum	

úr	 nærsamfélaginu	 og	 umhverfinu	með	 skynsemi	 og	 gera	 þeim	 grein	 fyrir	 ábyrgð	 þeirra	 á	

eigin	 leiðum,	 sem	 hver	 og	 einn	 velur	 sjálfur,	 til	 að	 fóta	 sig	 í	 samfélagi	 við	 annað	 fólk	 og	

umhverfi.	 Samfélagsgreinar	 eiga	 að	 efla	 skilning	 nemenda	 á	 ákveðnum	 grundvallargæðum	

mannlegs	lífs	og	skiptingu	þeirra	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Markmið	 samfélagsgreina	 er	 að	 stuðla	 að	 almennum	 skilningi	 nemenda	 á	 þeim	 helstu	

hugmyndum	 og	 hugsjónum	 sem	 liggja	 til	 grundvallar	 viðhorfum	 okkar	 til	 umhverfis,	 sögu,	

menningar	og	auðlinda.	Samfélagsgreinar	eiga	að	hjálpa	nemendum	og	gefa	þeim	möguleika	

á	að	nálgast	samfélagsleg	og	siðferðileg	álitamál	og	nota	til	þess	samræður.	Nemendur	eiga	

að	 mynda	 sér	 skoðanir	 á	 hlutunum	 og	 láta	 afstöðu	 sína	 mótast	 af	 rökum.	 Markmið	

samfélagsgreina	er	að	nemendur	tileinki	sér	réttsýni,	gildismat	og	ábyrgð.	Það	felst	m.a.	í	því	

að	setja	sig	í	spor	annarra	og	hæfni	til	þess	að	sjá	fyrir	afleiðingar	gjörða	sinna	hvort	sem	það	

snýr	að	afleiðingum	fyrir	einstaklinginn	sjálfan,	umhverfið	eða	þjóðfélagið	 í	heild	 (Mennta-	

og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	195	-	196).	
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Í	víðasta	skilningi	eiga	samfélagsgreinar	að	færa	ungu	fólki	þekkingu,	færni	og	gildi	sem	eru	

nauðsynleg	til	að	taka	virkan	þátt	í	samfélaginu	(Agbarie,	2009).	

Eitt	af	markmiðum	samfélagsgreina	er	að	hjálpa	nemendum	til	að	bregðast	við	áskorunum	úr	

umhverfinu	og	nærsamfélaginu	af	 skynsemi	og	gera	nemendum	grein	 fyrir	ábyrgð	þeirra	á	

þeim	leiðum,	sem	hver	og	einn	einstaklingur	velur	sér,	til	þess	að	aðlagast	 í	samfélagi	með	

öðru	fólki	og	umhverfi.	Samfélagsgreinar	eru	einnig	ætlaðar	til	þess	að	efla	skilning	nemenda	

á	 ákveðnum	 grundvallargæðum	mannlegs	 lífs	 og	 skiptingu	 þeirra.	 Dæmi	 um	 slík	 gæði	 eru	

réttlæti,	þekking,	 frelsi,	 vinátta	og	virðing	 (Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	

194	-	195).		

Samfélagsgreinar	 eru	mikilvægur	 þáttur	 í	menntun	 grunnskólanemenda.	 Þeim	er	ætlað	 að	

þroska	hæfni	nemenda	til	 innihaldsríkra	samskipta	við	annað	fólk,	og	einnig	að	efla	skilning	

nemenda	 á	mörgum	þeim	 hugmyndum	og	 hugsjónum	 sem	menning	 okkar	 grundvallast	 á.	

Samfélagsgreinar	hafa	það	markmið	að	stuðla	að	skilningi	nemenda	á	hugmyndum	sem	liggja	

í	 viðhorfum	 til	 umhverfis,	 auðlinda,	menningar	 og	 sögu,	 sem	 og	 gera	 þeim	 kleift	 að	 nota	

samræður	og	 rök	 til	 þess	að	nálgast	álitamál	og	móta	 sína	eigin	 skoðun	og	afstöðu.	 Sumir	

fræðimenn	telja	mikilvægi	samfélagsgreina	felast	í	því	að	þær	séu	einu	námsgreinarnar	sem	

eru	 sérstaklega	 tileinkaðar	 því	 að	 undirbúa	 samfélagsþegna	 morgundagsins	 (Misco	 og	

Shiveley,	2010).	

Eitt	 af	 stóru	 markmiðum	 samfélagsgreina	 og	 samfélagsgreinamenntunar	 er	 að	 stuðla	 að	

þroska	almennra	borgara	sem	geta	tekið	upplýstar	og	rökstuddar	ákvarðanir	um	viðfangsefni	

nútímans	 fyrir	 almannaheill	 sem	 þegnar	 í	 menningarlegu,	 fjölbreyttu,	 lýðræðisþjóðfélagi	 í	

gagnvirkum	heimi	(Hoge,	2002;	Misco	og	Shiveley,	2010).	

Skilningur	á	grundvallargæðum	mannlegs	lífs	er	annað	mikilvægt	markmið	samfélagsgreina.	

Það	 felur	 í	 sér	 útskýringar	 á	 hvernig	 gæðin	 leiða	 til	 margvíslegra	 skyldna	 einstaklingsins,	

réttinda	hans	og	gilda.	Sumir	hafa	þá	skoðun	að	meginmarkmið	samfélagsgreinakennslu	sé	

að	 miðla	 þekkingu	 um	 fortíðina,	 aðrir	 telja	 að	 ekki	 sé	 nægilegt	 að	 verða	 sér	 úti	 um	

upplýsingarnar	 heldur	 þurfi	 einnig	 að	 greina	 þær	 og	 meta.	 Aðrir	 fræðimenn	 telja	 að	

samfélagsgreinar	séu	til	þess	að	skilja	samfélagsbreytingar	og	gera	einstaklinginn	færan	um	

að	vera	virkur	þátttakandi	í	lýðræðislegu	samfélagi.	Markmiðin	eru	þó	tengd	og	þau	skarast	

en	 hugmyndafræðin	 á	 bakvið	 þau	 snýst	 um	 að	 samfélagsgreinar	 geti	 tekið	 á	 allri	 hegðun	

manneskjunnar	í	fortíð,	nútíð	og	framtíð	(Zevin,	2007).		
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Menntagildi	 samfélagsgreina	 er	 nýtt	 hugtak	 í	 aðalnámskrá.	 Í	 eldri	 námskrám	 er	 talað	 um	

menntunargildi	hverrar	námsgreinar	fyrir	sig	innan	samfélagsgreina.	Sem	dæmi	má	nefna	að	

í	 landafræðihlutanum	stendur	að	hún	hafi	almennt	menntunargildi	 (Menntamálaráðuneyti,	

1999)	og	er	það	ekkert	útskýrt	nánar.	Menntagildi	samfélagsgreina	felst	í	því	að	þroska	eigi	

hæfni	nemenda	til	að	geta	átt	í	innihaldsríkum	samskiptum	við	aðra	einstaklinga.	Þessi	hæfni	

á	sér	þrjár	meginrætur.	Þær	eru	reynsluheimur,	hugarheimur	og	félagsheimur.		

	 1)	 Reynsluheimur:	 Snýr	 að	 hæfni	 nemanda	 til	 að	 skilja	 veruleikann	 allt	 í	 kringum	

	 okkur.	 Þá	 er	 lögð	 áhersla	 á	 umhverfi	 nemandans,	 samfélagið,	 söguna	 og	

	 menninguna.		Hér	er	það	reynsla	nemandans	sem	skiptir	máli.		Samfélagsgreinar	eru	

	 gott	tæki	til	að	víkka	út	reynsluheim	nemandans.	

	 2)	Hugarheimur:	Snýr	að	hæfni	nemanda	til	að	átta	sig	á	sjálfum	sér	og	eigin	ágæti.		

	 Þar	 skiptir	 sjálfsmynd	 hans	 miklu	 máli	 sem	 og	 mynd	 hans	 af	 samferðamönnum.		

	 Samfélagsgreinum	 er	 ætlað	 að	 ýta	 undir	 þessa	 hæfni	 með	 því	 að	 víkka	 og	 dýpka	

	 hugarheim	nemandans.	

	 3)	 Félagsheimur:	 Snýr	 að	 hæfni	 nemandans	 til	mynda	 tengsl	 við	 aðra	 og	 þróa	 þau	

	 áfram.	Þarna	skiptir	félagskapur	nemandans	miklu	máli.	Hlutverk		samfélagsgreinanna	

	 er	 að	 efla	 þessa	 hæfni	 með	 að	 hvetja	 nemandann	 áfram	 til	 virkrar	 þátttöku	 í	

	 félagsheimi	 sínum	 og	 fara	 eftir	 þeim	 gildum	 og	 reglum	 sem	 þar	 eru.	 (Mennta-	 og	

	 menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	195).	

Samþætting	námsgreina	á	vel	við	í	samfélagsgreinum.	Samfélagsgreinar	deila	viðfangsefnum	

sínum,	gildum	og	markmiðum	með	ýmsum	öðrum	námsgreinum	og	námssviðum.	Sérstaða	

samfélagsgreina	 felst	 í	því	hvernig	þær	gefa	nemendum	mikilvæg	verkfæri	 til	þess	að	þróa	

sinn	 eigin	 skilning,	 skilning	 á	 öðru	 fólki	 og	 því	 umhverfi	 og	 samfélagi	 sem	 þeir	 hrærast	 í.	

Nemendur	 þjálfast	 í	 að	 greina	 gögn,	 túlka	 heimildir	 og	meta	 frásagnir	 um	mismunandi	 og	

fjölbreytileg	lífsskilyrði	hjá	mismunandi	fólki,	sem	og	vita	um	þróun	samfélags	og	menningar	

á	mismunandi	stöðum	í	heiminum.	Nemendur	fræðast	um	réttindi	sín,	skyldur	og	ábyrgð	og	

læra	 um	 stofnanir	 samfélagsins.	 Þeir	 eiga	 að	 fá	 hvatningu	 til	 að	 virkja	 bæði	 skapandi	 og	

gagnrýna	 hugsun,	 fá	 hvatningu	 til	 að	 færa	 rök	 fyrir	 máli	 sínu	 og	 meta	 samkvæmni	 í	

skoðunum	 sínum.	 Með	 því	 að	 nýta	 sér	 agaðar	 samræður	 og	 vönduð	 kennslugögn	 eiga	

nemendur	kost	á	því	að	takast	á	við	mikilvægar,	en	umdeildar,	spurningar.	Þessar	spurningar	
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eru	m.a.	 um	möguleg	 lífskjör,	 farsæld	 einstaklinga	 og	 samfélaga	 í	 fortíð,	 nútíð	 og	 framtíð	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	196).	

	

	 	

2.3		Kennsla	í	samfélagsgreinum	

Kennsla	 í	 samfélagsgreinum	 á	 að	miða	 að	 því	 að	 nemendur	 geti	 verið	 færir	 um	 að	móta	

tilveruna	 á	 skapandi	 hátt.	Nemendur	 eiga	 að	 fá	 leiðsögn	 í	 lýðræðislegum	vinnubrögðum	á	

öllum	sviðum	samfélagsgreina,	hvort	sem	um	er	að	ræða	fjölskylduna,	vinahópinn,	skólann,	

nærsamfélagið	 eða	 bara	 samfélagið	 í	 sínu	 víðasta	 samhengi	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	195).	

Skv.	 viðmiðunarstundaskrá	 aðalnámskrár	 grunnskólanna	 (2013)	 kemur	 fram	 að	 vikulegur	

kennslutími	 samfélagsgreina	 er	 11,46%	 af	 heildarkennslutíma	 eða	 1540	mínútur	 hjá	 öllum	

bekkjum.	 Þær	 skiptast	 þannig	 að	 í	 1.-4.	 bekk	 eru	 það	 580	mínútur	 á	 viku,	 5.-7.	 bekk	 600	

mínútur	og	í	8.-10.	bekk	360	mínútur.	Hvernig	kennslunni	er	skipt	á	milli	fræðigreina	er	undir	

hverjum	 og	 einum	 skóla	 komið	 að	 ákveða	 fyrir	 sig	 en	með	 hæfniviðmiði	 aðalnámskrár	 að	

leiðarljósi	þurfa	skólarnir	að	skipuleggja	kennsluna	vel	(Mennta-og	menningarmálaráðuneyti,	

2013).		

Hlutverk	 kennara	 í	 samfélagsgreinum	 er	 að	 gefa	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 þroska	 hæfni	

sína,	 að	 eiga	 í	 góðum	 og	 innihaldsríkum	 samskiptum	 við	 aðra,	 veita	 þeim	 leiðsögn	 í	

lýðræðislegum	 vinnubrögðum	 og	 gefa	 þeim	 verkfæri	 til	 þess	 að	 geta	 beitt	 þessum	

vinnubrögðum.	Einnig	eiga	kennarar	að	hjálpa	nemendum	að	þróa	skilning	sinn	á	sjálfum	sér,	

öðru	fólki	og	því	umhverfi	og	samfélagi	sem	þeir	hrærast	í.	Kennarinn	á	að	hjálpa	nemendum	

að	skilja	hugmyndir	og	hugsjónir	sem	liggja	til	grundvallar	viðhorfum	til	umhverfis,	auðlinda	

og	 sögu.	 Gera	 þeim	 kleift	 að	 átta	 sig	 á	 samfélagslegum	 og	 siðferðilegum	 álitamálum.	

Mikilvægt	er	að	hlúa	að	því	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	byggja	upp	orðaforða	sinn,	þjálfa	

sig	 í	 notkun	 hans	 og	 beita	 honum	 við	 ólíkar	 aðstæður	 (Mennta	 -	 og	

menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	203).	

Þær	kennsluaðferðir	sem	geta	stuðlað	að	aukinni	hæfni	í	samfélagsgreinum	eru	t.d.	umræðu-	

og	spurnaraðferðir	sem	þjálfa	samræðu	og	gagnrýna	hugsun,	en	gagnrýnin	hugsun	eflist	með	

samræðum.	 Samræður	 eru	 vettvangur	 þar	 sem	nemendum	gefst	 tækifæri	 til	 að	 fjalla	 um,	
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hugleiða	og	ræða	sín	á	milli	og	við	kennarann,	um	ákveðna	þætti	námsefnisins	á	markvissan,	

krefjandi	og	skapandi	hátt.	Hópavinna	getur	alið	af	sér	m.a.	samkennd,	samræður,	tjáningu	

og	aukinn	skilning,	ásamt	því	að	auka	skilning	á	viðhorfum	og	skoðunum	annarra.	Hópavinna	

styrkir	 sjálfsmynd	 og	 eykur	 sjálfstraust	 og	 ábyrgð	 nemenda.	 Markmið	 getur	 t.d.	 verið	 að	

vekja	nemendur	til	umhugsunar,	fá	þá	til	að	skiptast	á	skoðunum	eða	rökræða,	velta	fyrir	sér	

öllum	hliðum	tiltekins	máls,	kenna	þeim	að	tjá	sig	sem	og	taka	tillit	til	annarra.	Mælt	er	með	

því	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	ræða	um	það	efni	sem	unnið	er	með	og	að	þeir	vinni	sem	

mest	 saman	 í	 minni	 hópum	 eða	 pörum	 að	 lausn	 verkefna.	 Einnig	 er	 tilvalið	 að	 kennarar	

skipuleggi	 samanburð,	 til	 dæmis	 á	 atburðum,	 tímabilum,	 hugmyndum	 eða	 aðferðum.	

Samþætting	 námsgreina	 og	 námssviða	 hentar	 þannig	 vinnubrögðum	 vel.	 Leitaraðferðir	

henta	mjög	vel	til	að	kynna	nemendum	vísindaleg	vinnubrögð	og	veita	þeim	þjálfun	í	að	afla	

upplýsinga	 og	 vinna	 úr	 þeim	 með	 skipulögðum	 hætti.	 Dæmi	 um	 slíkar	 aðferðir	 eru	 m.a.	

heimildavinna,	 viðtöl	 og	 vettvangsferðir.	 Vinna	 með	 heimildir	 er	 stór	 hluti	 kennslu	 í	

samfélagsgreinum	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 leggja	 áherslu	 á	 upplýsingalæsi	 nemenda.	

Upplýsingalæsi	er	skilgreint	þannig	að	einstaklingur	geti	fundið,	staðsett,	metið,	skipulagt	og	

notað	upplýsingar	 á	 skilvirkan	hátt	 við	 að	 fjalla	 um	þau	málefni	 og	 viðfangsefni	 sem	 liggja	

fyrir	hverju	sinni.	Mikilvægt	er	að	gefa	nemendum	tækifæri	til	að	læra	að	nota	skólasafnið	og	

netið	 við	 öflun	 heimilda.	Nauðsynlegt	 er	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 að	meta	 á	 gagnrýninn	 hátt	

áreiðanleika	ólíkra	heimilda	og	hvaða	aðferðir	er	best	að	nota	við	öflun	heimilda.	Viðtöl	eru	

góð	 leið	 til	 að	 gefa	 nemendum	 tækifæri	 til	 að	 vinna	með	munnlegar	 heimildir.	Nemendur	

finna	 viðmælendur	 innan	 fjölskyldunnar	 eða	 í	 sínu	nánasta	umhverfi	 sem	 tengjast	 því	 efni	

sem	þeir	eru	að	rannsaka,	útbúa	spurningar	og	vinna	síðan	með	þær	upplýsingar	og	heimildir	

sem	þeir	hafa	aflað	sér.	Nemendur	fá	þannig	tækifæri	til	að	tengja	nærsamfélag	sitt	við	þau	

viðfangsefni	 sem	 þeir	 eru	 að	 vinna	 með	 hverju	 sinni.	 Vettvangsferðir	 heyra	 undir	

kennsluaðferðir	sem	byggjast	á	því	að	kennari	fer	með	nemendur	á	vettvang	og	er	með	því	

að	 tengja	 námið	 við	 veruleikann	 utan	 skólastofunnar.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 nemendur	 fái	

tækifæri	til	að	taka	þátt	í	því	samfélagi	sem	þeir	búa	í	og	standi	ekki	á	sama	um	samfélag	sitt	

og	 umhverfi.	 Kennarar	 eiga	 að	 nýta	 möguleikann	 á	 að	 nota	 viðfangsefni	 sem	 gefur	

nemendum	 tækifæri	 til	 að	 vera	 ábyrgir	 og	 gagnrýnir	 borgarar	 sem	 og	 neytendur	 í	

samfélaginu	og	að	hjálpa	þeim	að	átta	sig	á	staðalmyndum	og	tilboðum	sem	sett	eru	fram	

með	ýmsum	hætti	um	neyslu	og	lífsstíl	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	203	

-	204).	
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Mikilvægt	 er	 að	 tengja	 nám	 í	 samfélagsgreinum	 við	 fyrri	 reynslu	 nemenda,	 gefa	 þeim	

tækifæri	til	að	hafa	áhrif	á	hvað	þeir	læra	og	hvernig	þeir	læra	það.	Val	á	viðfangsefnum	gerir	

nemendum	kleift	að	sinna	því	sem	þeir	hafa	áhuga	á	eða	eru	forvitnir	um	og	að	ígrunda	eigin	

reynslu.	 Mikilvægt	 er	 að	 nýta	 nánasta	 reynsluheim	 og	 umhverfi	 nemendanna	 og	 tengja	

viðfangsefnin	 við	 daglegt	 líf	 þeirra	 og	 samfélag.	 Nám	 í	 samfélagsgreinum	 er	 uppfullt	 af	

tækifærum	 sem	 mikilvægt	 er	 að	 skólar	 nýti	 sér	 til	 að	 styrkja	 samstarf	 heimila	 og	 skóla	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	204).		

Hér	á	landi	virðast	þær	kennsluaðferðir	sem	notaðar	eru	í	kennslu	samfélagsgreina	ekki	hafa	

verið	mikið	 rannsakaðar.	 Jóna	Guðmunda	Hreinsdóttir	 gerði	 rannsókn	þar	 sem	hún	 rýndi	 í	

sína	 eigin	 kennslu	 og	 þróun	 mismunandi	 kennsluaðferða	 hjá	 sér	 í	 kennslu	 í	

samfélagsgreinum.	 Hún	 var	 kennari	 á	miðstigi.	Markmið	 hennar	með	 rannsókninni	 var	 að	

bæta	sína	eigin	kennslu	í	samfélagsgreinum	og	verða	betri	í	að	koma	til	móts	við	þær	þarfir	

sem	nemendur	kunna	að	hafa.	Hún	skoðaði	aðferðir	í	kennsluaðferðarflokkunum:	

• Umræðu-	og	spurnaraðferðum	

• Innlifunaraðferðum	og	tjáningu	

• Leitaraðferðum	

• Hópvinnubrögðum	og	þulunámi	

• Þjálfunaræfingum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	

Niðurstöður	Jónu	voru	þær	að	flestar	aðferðirnar	gengu	vel	í	kennslu	samfélagsgreina	en	eins	

og	oft	er	þá	virkuðu	ekki	 sömu	aðferðirnar	hjá	mismunandi	nemendum	og	því	er	best	 	 að	

nota	fjölbreyttar	kennsluaðferðir	(Jóna	Guðmunda	Hreinsdóttir,	2014,	bls.	5).	

Niðurstöður	 erlendra	 rannsókna	 á	 kennslu	 í	 samfélagsgreinum	 sýna	 einnig	 mikilvægi	

fjölbreyttra	kennsluaðferða.	Í	Kína	framkvæmdu	Jia,	Cai	,	Wang,	Hu,	Li,	Runco	og	Chen	(2017)	

langtímarannsókn	á	kennslu	120	nemenda	í	6.	bekk.	Nemendunum	var	skipt	í	þrjá	hópa.		

• Hópur	1	vann	með	kennslu	í	formi	fyrirlestra.	

• Hópur	2	vann	með	kennslu	í	formi	leitarnáms	

• Hópur	3	vann	með	blöndu	af	ofangreindum	aðferðum.	

Niðurstöðurnar	bentu	til	þess	að	þegar	unnið	var	með	báðar	kennsluaðferðirnar	náðist	mun	

betri	námsárangur	en	þegar	aðeins	var	unnið	með	aðra	þeirra.	Einnig	komust	þeir	að	svipaðri	
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niðurstöðu	og	Jóna,	að	engin	ein	kennsluaðferð	er	betri	en	önnur	heldur	 	þarf	 	að	velja	þá	

aðferð	sem	hentar	best	því	viðfangsefni	sem	er	verið	að	vinna	með	(Jia	o.fl.,	2017).	

Írsk	rannsókn	sýndi	fram	á	það	að	nýútskrifaðir	kennarar	beiti	mun	virkari	aðferðum	í	sinni	

kennslu	en	þeir	sem	hafa	margra	ára	reynslu.	Virkar	aðferðir	eru	t.d.	hópavinna,	paravinna	

og	þegar	unnið	er	með	áþreifanleg	viðfangsefni.	Í	þeirri	rannsókn	var	reynsla	9	ára	nemenda	

af	 grunnskólanámi	 sínu	 skoðuð	 og	 var	 sú	 reynsla	 sett	 í	 samhengi	 við	 upplýsingar	 frá	

skólastjórnendum	og	kennurum	nemendanna.	Þessi	 rannsókn	 leiddi	 í	 ljós	 að	 í	 fjölmennum	

bekkjum	 beittu	 kennarar	 frekar	 hefðbundnari	 kennslu	 en	 í	 fámennum	 en	 þar	 notuðu	

kennarar	frekar	virkari	aðferðir	í	kennslu	samfélagsgreina	(McCoy,	Smyth	og	Banks,	2012).	

Árið	2007	gerðu	Bolinger	og	Warren	stóra	rannsókn	á	kennsluaðferðum	í	samfélagsgreinum	í	

19	 skólum	 í	 Bandaríkjunum.	 Þetta	 voru	 11	 grunnskólar,	 4	 framhaldsskólar	 og	 4	 háskólar.	 Í	

rannsókninni	 voru	 kennsluaðferðir	 420	 samfélagsgreinakennara	 skoðaðar.	 Niðurstöðurnar	

leiddu	í	ljós	að	kennsluaðferðir	í	formi	fyrirlestra	voru	lang	algengasta	kennsluformið.	Næst	á	

eftir	var	það	einstaklingsvinna.	Myndmiðlar,	hlutverkaleikir	og	rökræður	komu	síðan	töluvert	

á	eftir	(Bolinger	og	Warren,	2007).	Í	þessari	sömu	rannsókn	spurðu	þeir	grunnskólakennara	

hvaða	kennsluaðferðir	þeir	 teldu	vera	árangursríkastar	 í	kennslu	samfélagsgreina.	Þar	urðu	

niðurstöðurnar	 á	 þann	 veg	 að	 þær	 aðferðir	 sem	 kennarar	 nota	 hvað	mest	 endurspegluðu	

ekki	þær	aðferðir	sem	báru	mestan	árangur.	

Þessar	rannsóknir	benda	til	að	bein	kennsla,	þar	sem	nemendur	leysa	verkefni	af	blöðum	eða	

bókum	og	í	formi	fyrirlestra,	séu	algengustu	aðferðirnar	í	kennslu	samfélagsgreina,	bæði	hér	

á	 Íslandi	 og	 erlendis.	 Allar	 rannsóknirnar	 benda	 þó	 til	 að	 árangursríkasta	 leiðin	 í	

samfélagsgreinakennslu	sé	þegar	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	er	beitt.		
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3 Fræðilegur	bakgrunnur	

Menntun	 ,,getur	ekki	verið	 fólgin	 í	einhliða	æfingu	vissra	krafta,	hún	verður	að	efla	

manneðlið	í	heild	sinni...."(Guðmundur	Finnbogason,	1994,	bls.32).	Aðalnámskrá	grunnskóla	

endurspeglar	 þessa	 hugmynd,	 en	 í	 henni	 segir,	 að	 hlutverk	 grunnskóla	 sé	 að	 veita	

nemendum	almenna	menntun	sem	eigi	að	efla	skilning	einstaklingsins	á	eiginleikum	sínum	

og	 hæfileikum	 og	 þar	með	 að	 bæta	 hæfni	 sína	 til	 að	 leysa	 hlutverk	 sín	 í	 flóknu	 samfélagi	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls	15).	

	 Þrátt	fyrir	þessi	orð	aðalnámskrár	virðist	það	vera	svo	að	þegar	ákvarðanir	eru	teknar	

í	skólamálum	er	gjarnan	hugsað	um	viðfangsefnin	sem	tæknilegt	úrlausnarefni.	Vegna	þess	

vill	 umræðan	 um	 árangur	 og	mat	 í	 grunnskólum	 snúast	 oftar	 en	 ekki	 um	 starfshætti,	 t.d.	

stöðluð	próf	og	gæðaviðmið	og	er	inntak	námsefnisins	látið	mæta	afgangi.	Áður	en	kennarar	

taka	 ákvörðun	 um	 skipulag	 skóladagsins,	 hvaða	 námsefni	 skal	 nota,	 eða	 gildi	 tiltekinna	

gæðaviðmiða	 þurfa	 þeir	 að	 hugsa	 um	 hvaða	 eiginleika,	 þekkingu	 og	 hæfni	 þeir	 telja	 að	

menntun	 eigi	 að	 efla,	 eða	 með	 öðrum	 orðum,	 hvernig	 manneskjur	 þeir	 vilja	 vera	 (Páll	

Skúlason,	1987,	bls.	301).	

	 Til	eru	nokkrar	greinar	um	mikilvægi	ýmissa	kennslugreina	innan	samfélagsgreina.	Ein	

þeirra	er	grein	sem	Gunnar	J.	Gunnarsson	skrifaði	árið	2012,	Trúarbragðafræðsla	í	samfélagi	

margbreytileikans,	og	birtist	 í	Netlu.	Á	okkar	tímum	er	vaxandi	fjölhyggja	og	menningar-	og	

trúarlegur	margbreytileiki	sem	hefur	gert	það	að	verkum	að	mikilvægi	samfélagsgreina	hefur	

aukist	 (Gunnar	 J.	 Gunnarsson,	 2012).	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 Evrópuráðið	 hefur	 sent	

margskonar	gögn	frá	sér	þar	sem	mikil	áhersla	er	lögð	á	að	vinna	gegn	staðalímyndum,	auka	

umburðarlyndi	og	efla	skilning	og	þekkingu	á	mismunandi	trúarbrögðum.	Í	þessum	gögnum	

er	því	haldið	fram	að	þekking	geti	stuðlað	að	viðurkenningu	á	mikilvægi	réttinda	allra	til	þess	

að	 hafa	 sína	 lífssýn	 og	 geti	 því	 eflt	 félagslega	 samloðun	 og	 dregið	 úr	 átökum	 (Gunnar	 J.	

Gunnarsson,	 2012).	 Trúarbragðafræði	 er	 aðeins	 ein	 af	 sjö	 fræðigreinum	 sem	 falla	 undir	

samfélagsgreinar.	Hver	og	ein	fræðigrein	hefur	ákveðið	hlutverk	og	markmið.	Markmið	sem	

eru	mikilvæg	til	þess	að	uppfylla	stærri	markmið,	þ.e.	markmið	samfélagsgreina	í	heild	sinni.	

Markmið	sem	eru	mikilvæg	fyrir	samfélag	okkar	 í	heild	sinni	og	er	verkefnið	tækifæri	til	að	
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skoða	hvort	við	séum	að	útskrifa	nemendur	úr	10.	bekk	sem	komast	nærri	því	að	ná	þessum	

markmiðum.	Markmið	trúarbragðafræðinnar	er	að	auka	skilning	á	ríkjandi	trúarbrögðum	og	

ólíkum	trúarhefðum	með	umburðarlyndi	og	víðsýni	að	leiðarljósi.	Sögukennslan	á	að	byggja	á	

heildstæðri	 og	 fjölbreyttri	 skoðun	 heimilda	 um	 samfélög	 og	 einstaklinga	 frá	 fortíð	 til	

samtíma.	 Landafræðin	 á	 að	 fjalla	 um	breytileg	 lífsskilyrði	 fólks	 í	mismunandi	 heimshlutum	

með	 hliðsjón	 af	 víxlverkun	 manns	 og	 náttúru.	 Siðfræðin	 kennir	 hvernig	 mögulegt	 er	 að	

rannsaka	 siðræn	 gildi,	 efla	 siðvitið	 og	 ræða	 saman	 um	 siðferðileg	 álitamál.	 Lífsleikni	 og	

þjóðfélagsfræði	 hafa	 það	 markmið	 og	 gegna	 því	 hlutverki	 að	 styrkja	 á	 skapandi	 og	

markvissan	 hátt	 áræði,	 frumkvæði,	 hlutverk,	 ábyrgð	 og	 sjálfsmynd	 nemenda	 þegar	 þeir	

standa	 frammi	 fyrir	 stórum	 spurningum	 sem	 koma	 inn	 á	 reynsluheim,	 hugarheim	 og	

félagsheim	þeirra	 (Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2011,	bls.	196).	Ég	mun	 fjalla	um	

þessa	heima	nánar	í	kafla	3.2.1.	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hugmyndir	og	kenningar	um	viðhorf	og	áhuga	nemenda	á	

námi	 sínu.	 Í	 lokin	 verða	 skoðaðar	 fyrri	 rannsóknir	 sem	 tengjast	 viðhorfi	 nemenda	 til	

samfélagsgreina.		

	 	

3.1	Viðhorf	

Samkvæmt	 íslenskri	 orðabók	 má	 skilgreina	 hugtakið	 viðhorf	 þannig	 að	 um	 sé	 að	 ræða	

skoðun,	 álit	 eða	 afstöðu	 á	 einhverju	 eða	 til	 einhvers	 (Íslensk	 orðabók,	 1983).	 Viðhorf	 má	

skilgreina	sem	almennt,	jákvætt	eða	neikvætt,	mat	sem	viðkomandi	hefur	til	einhvers	áreitis	

(Ajzen,	 2001)	 sem	 er	 geymt	 í	 minninu	 (Fazio,	 2007).	 Af	 því	 leiðir	 að	 viðhorf	 tengist	

minningum	 og	 tilfinningum	 hvort	 sem	 þær	 eru	 neikvæðar	 eða	 jákvæðar	 og	 hafa	 þannig	

mótandi	áhrif	á	hegðun.		

	

3.2	Viðhorf	nemenda	til	náms	

Fyrsta	forsendan	fyrir	því	að	nám	eigi	sér	stað	byggist	á	áhuga,	því	ef	áhugi	er	ekki	fyrir	hendi	

þá	á	sér	ekki	stað	neitt	nám	af	viti	(Gee,	2005,	bls.2).	

Það	 virðist	 vera	 mjög	 sjaldgæft	 að	 nemendur	 í	 grunnskóla	 séu	 beðnir	 um	 að	 segja	 frá	

skoðunum	 sínum	 hvað	 varðar	 nám	 þeirra,	 námsefni	 og	 tilgang	 þess.	 Fáar	 rannsóknir	 hafa	
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verið	 gerðar	 til	 að	 kanna	 viðhorf	 nemenda	 til	 kennslu.	 Það	 er	 mjög	 verðug	 áskorun	 fyrir	

kennara	 að	 finna	 árangursríkar	 aðferðir	 til	 að	 ná	 fram	 viðhorfum	 nemenda	 sinna	 (Silvey,	

2005).	Það	hefur	þó	verið	gerð	stór	rannsókn	hér	á	landi	þar	sem	nemendur	eru	spurðir	um	

nám	þeirra	og	kennsluhætti.	Það	er	 rannsókn	sem	Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	

og	 Friðgeir	 Börkur	 Hansen	 gerðu	 árið	 2008	 og	 heitir	Námsáhugi	 nemenda	 í	 grunnskólum:	

Hver	 er	 hann	 að	 mati	 nemenda	 og	 foreldra?	 Hvernig	 breytist	 hann	 eftir	 aldri	 og	 kyni?.	

Þátttakendur	 í	þeirri	 rannsókn	voru	nemendur	 í	1.,	3.,	6.	og	9.	bekk	og	 skólarnir	 sem	tóku	

þátt	 í	 rannsókninni	 voru	 dæmigerðir	 heildstæðir	 grunnskólar	 í	 mismunandi	 bæjarfélögum	

hér	á	landi.	Þetta	á	að	endurspegla	öll	þau	ólíku	byggðarlög	og	hverfi	sem	er	hægt	að	finna	

hér	á	landi.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 voru	 á	 þann	 veg	 að	 nemendum	 í	 1.	 og	 3.	 bekk	 fannst	

langflestum	gaman	í	skólanum	og	að	nemendur	hefðu	mikinn	áhuga	á	að	minnsta	kosti	einni	

námsgrein.	Stökkið	milli	3.	og	6.	bekkjar	í	áhuga	nemenda	var	mjög	stórt.	Nemendur	í	6.	bekk	

voru	 töluvert	óánægðari	 í	 skólanum	en	þeir	 yngri	og	enn	áhugaminni	þegar	komið	var	 í	9.	

bekk.	Samkvæmt	þessari	rannsókn	bendir	allt	til	þess	að	nemendur	missi	alltaf	meiri	og	meiri	

áhuga	 á	 náminu	 því	 lengra	 sem	 líður	 á	 skólagönguna	 (Amalía	 Björnsdóttir,	 Baldur	

Kristjánsson,	og	Friðgeir	Börkur	Hansen,	2008).	Ein	af	 forsendum	góðs	námsárangurs	er	að	

nemendur	séu	áhugasamir	um	nám	sitt	og	að	þeir	búi	við	góðar	aðstæður	til	náms	(Amalía	

Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Friðgeir	Börkur	Hansen,	2010,	bls.	61).	Ólíkar	áherslur	og	

væntingar	eru	 innan	hverrar	 fjölskyldu	eða	nánasta	umhverfis	nemandans	og	endurspeglar	

hann	þau	viðhorf	í	námi	sínu.	Ef	hann	finnur	fyrir	því	heima	að	bóklegt	nám	muni	hvorki	auka	

lífsgæði	hans	né	hjálpa	honum	til	frama	þá	mun	hann	líklegast	ekki	ná	miklum	árangri	á	þeirri	

braut.	Hins	vegar	gæti	verið	lögð	áhersla	á	það	verklega	í	náminu	og	nemandinn	sett	metnað	

sinn	 í	 það	 og	 náð	 góðum	 árangri	 á	 því	 sviði.	 Þegar	 rannsakaðar	 hafa	 verið	 þær	

heimilisaðstæður	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 nemenda	 þá	 kemur	 í	 ljós	 að	 menntunarstig	

foreldra	spáir	einna	best	fyrir	því	hvernig	barni	þeirra	vegnar	í	skóla.	Jafnframt	hefur	komið	í	

ljós	 að	 þau	 samskipti	 sem	 fara	 fram	 á	 heimilum	 nemenda	 eru	 stórir	 áhrifavaldar	 á	 þau	

viðhorf	 og	 væntingar	 sem	þeir	munu	 hafa	 til	 náms	 og	 eiga	 stóran	 þátt	 í	 því	 hvernig	 þeim	

muni	vegna	í	námi	sínu.	Hvaða	menntun	foreldrar	þeirra	hafa	er	þáttur	sem	erfitt	er	að	hafa	

áhrif	á	en	á	hinn	bóginn	er	hægt	að	hafa	áhrif	á	uppeldishætti	foreldra.	Með	bættri	ráðgjöf	

og	upplýsingum	til	foreldra	um	hvernig	þeir	geti	haft	áhrif	á	viðhorf	barna	sinna	til	náms	er	
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hægt	 að	 auka	 möguleikana	 á	 því	 að	 börnin	 standi	 sig	 vel	 í	 námi	 (Amalía	 Björnsdóttir	

o.fl.,2010,	bls.	71-72).	

Þó	svo	að	formleg	menntun	barna	og	unglinga	fari	fram	í	skólum	landsins	undir	handleiðslu	

kennara,	ræðst	námsárangur	þeirra	að	stórum	hluta	af	öðrum	þáttum.	Bong	(2008)	sagði	út	

frá	rannsóknum	sínum	á	námsáhuga	barna	að	áhugi	þeirra	mótaðist	meira	en	áður	var	talið	

af	því	félagslega	umhverfi	sem	þau	búa	við.	Það	er	því	mjög	mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	það	

er	 í	 höndum	 fjölskyldunnar	og	þeirra	nánasta	umhverfis	 að	 grunnurinn	 sé	 lagður	 að	 ýmiss	

konar	undirstöðufærni	og	viðhorfum	hjá	börnum	sem	hafa	mikið	að	segja	um	framtíð	þeirra	í	

námi	og	á	öðrum	sviðum	(Bong,	2008).	

Oft	virðist	erfitt	fyrir	kennarann	að	viðhalda	áhuga	nemenda	á	náminu	og	á	það	við	margar	

námsgreinar.	Námsáhugi	kynjanna	virðist	 líka	vera	misjafn	þar	sem	strákar	aðhyllast	 frekar	

stærðfræði	en	stelpur	hafa	meiri	áhuga	á	tungumálanámi	(Amalía	Björnsdóttir	o.fl.,	2008).		

	 	

3.3	Félagsleg	viðmið	

Kenningar	Bernstein	og	Bordieu	um	félags-	og	menningarlega	þætti	felast	í	því	að	nemendur	

byggi	á	eigin	umhverfi	og	að	nám	sé	tengt	félagslegum	bakgrunni	þeirra.	Þeir	sem	komi	frá	

lægri	 stéttum	 tali	 ekki	 sama	 tungumálið	 og	 talað	 er	 í	 skólanum	 og	 tengi	 ekki	 við	

kennsluaðferðir	og	bækur.	Börnum	sem	koma	úr	millistétt	gengur	vel	vegna	þess	að	skólinn	

byggi	á	gildum	millistéttarinnar.	Það	er	því	mikilvægt	að	vera	meðvitaður	um	þetta	og	hafa	

námið	þannig	að	allir	geti	lært	(Lerman,	2014).	

Boaler	(2016)	telur	hugsunarhátt	einstaklings	vera	tvenns	konar,	annars	vegar	fastmótaðan	

og	hins	vegar	vaxandi.	Þeir	sem	hafa	tileinkað	sér	fastmótaðan	hugsunarhátt	telja	að	greind	

og	gáfur	 séu	eitthvað	sem	manneskjur	annað	hvort	hafa	eða	hafa	ekki.	Þeir	 sem	hafa	hins	

vegar	tileinkað	sér	vaxandi	hugsunarhátt	trúa	því	að	allir	geti	öðlast	getu	á	öllum	sviðum	og	

tileinkað	 sér	 þekkingu.	 Þeir	 nemendur	 sem	 eru	 með	 fastmótaðan	 hugsunarhátt	 eru	 mun	

líklegri	 til	 þess	 að	 gefast	 upp	 á	 því	 sem	 þeir	 eru	 að	 læra	 en	 þeir	 sem	 hafa	 vaxandi	

hugsunarhátt.	Þeir	hafa	 fastmótaðar	hugmyndir	um	getu	sína.	Hann	 telur	því	mikilvægt	að	

hjálpa	nemendum	að	tileinka	sér	vaxandi	hugsunarhátt	og	með	því	auka	trú	nemenda	á	eigin	

getu.	Það	skiptir	ekki	máli	hvort	nemendurnir	með	fastmótuðu	hugmyndirnar	telji	sig	gáfaða	

eða	ekki,	sá	hugsunarháttur	getur	haft	skaðleg	áhrif	á	nám	þeirra.	Sem	dæmi	má	nefna	að	
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þeir	sem	telja	sig	betur	gefna	eru	ólíklegri	til	þess	að	reyna	við	meira	krefjandi	verkefni	þar	

sem	þeir	 eru	hræddir	 við	 að	gera	mistök	og	missa	 sína	 stöðu	 sem	gáfuðu	nemendurnir.	Á	

meðan	eru	þeir	 sem	hafa	 vaxandi	hugsunarhátt	 að	 reyna	 við	 krefjandi	 verkefni,	 hugsa	um	

mistökin	 og	 læra	 af	 þeim.	Uppeldi	 hefur	 áhrif	 á	 hvorn	 hugsunarháttinn	 nemendur	 tileinka	

sér.	 Þau	 börn	 sem	 hrósað	 er	 fyrir	 viðleitni	 og	 áreynslu	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	

krefjandi	verkefni	og	tileinka	sér	vaxandi	hugsunarhátt.	Þau	börn	sem	er	hrósað	 fyrir	gáfur	

sínar	trúa	því	að	gáfur	þeirra	séu	takmarkaðar.	Það	verður	því	að	huga	strax	að	því	hvernig	

eigi	að	hrósa	ungum	börnum	(Boaler,	2016).	

	 Viðmið	eru	reglur	samfélagsins	sem	eru	bæði	skráðar	og	óskráðar.	Þessar	reglur	segja	

okkur		hvernig	við	eigum	að	haga	okkur	við	mismunandi	aðstæður.	Þessar	skráðu	og	óskráðu	

reglur	þekkjast	einnig	undir	nöfnunum	formleg	og	óformleg	viðmið.	Formlegu	viðmiðin	eru	

þau	 viðmið	 sem	 eru	 skráð	 og	 þau	 standa	 yfirleitt	 mjög	 sterkt	 í	 samfélaginu.	 Dæmi	 um	

formleg	viðmið	eru:	

• Heimilið:	 Sú	 regla	 hefur	 verið	 sett	 að	 krakkarnir	 eiga	 að	 ljúka	 heimavinnunni	 sinni	

áður	en	þau	hitta	vini	á	kvöldin.	

• Skólinn:	Ekki	má	tala	í	farsíma	í	miðri	kennslustund.	

• Vinnan:	Þú	þarft	að	fá	leyfi	hjá	yfirmanni	þínum	ef	þú	ætlar	að	taka	þér	auka	frídag.		

• Opinber	yfirvöld:	Bannað	er	að	aka	yfir	hámarkshraða	á	vegum	landsins.		

Óformlegu	viðmiðin	eru	þau	sem	eru	óskráð	og	ekki	viðurkenndar	reglur	opinberlega	og	eru	

engin	viðurlög	til	 fyrir	brot	á	þeim.	Þó	má	búast	við	einhverskonar	viðbrögðum	eða	 jafnvel	

samfélagslegri	refsingu	ef	þau	eru	brotin.	Dæmi	um	slík	viðmið	eru	t.d.	að	eðlilegt	þykir	að	

þakka	fyrir	matinn	eða	biðjast	afsökunar	á	því	að	reka	við	á	almannafæri	 (Garðar	Gíslason,	

2016,	bls.144).	

Markmið	 viðmiða	 í	 samfélaginu	 er	 að	 stýra	 hegðun	og	 viðhorfum	eintaklingsins	 þannig	 að	

hann	 hagi	 sér	 á	 viðurkenndan	 og	 eðlilegan	 hátt	 við	 ólíkar	 aðstæður.	 Þannig	 eru	 til	 viðmið	

sem	segja	til	um	hvernig	einstaklingar	eiga	að	klæða	sig	eða	hvernig	nemendur	eiga	að	hegða	

sér	í	skólanum	(Garðar	Gíslason,	2010,	bls	100	-	101).	
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3.4	Fyrri	rannsóknir	á	viðhorfi	nemenda	til	samfélagsgreina	

Í	grein	sem	Mimi	Bong	skrifaði	 í	The	 Journal	of	Experimental	Education	árið	2008	um	áhrif	

foreldra	á	viðhorf	nemenda	til	skólagöngu	sinnar	kemur	fram	að	væntingar,	þrýstingur	eða	

stuðningur	sem	nemandinn	skynjar	og	finnur	frá	sínu	nánasta	umhverfi	skiptir	máli.	Nánasta	

umhverfi	 getur	 verið	 t.d.	 foreldrar,	 kennarar	 eða	 vinir	 sem	 geta	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvort	

nemandinn	 sé	 fullur	 sjálfstrausts	 í	 náminu,	 finnist	 hann	 hjálparlaus,	 einbeiti	 sér	 frekar	 að	

ákveðnum	 verkefnum	 en	 öðrum	 og	 finnist	 sum	 verkefni	mikilvægari	 og	 áhugaverðari	 eða	

tilgangsminni	og	óviðkomandi	en	önnur	(Bong,	2008,	bls.	192).			

Squire	(2004)	skrifaði	grein	sem	fjallaði	um		að	 læra	sögu	í	gegnum	tölvuleikinn	Civilization	

III.	Þar	kom	fram	að	áhugi	nemenda	á	samfélagsfræðigreinum,	þá	sérstaklega	sögu,	væri	ekki	

mikill.	 Lenda	þær	námsgreinar	oft	 í	 neðsta	 sæti	 yfir	þær	greinar	 sem	nemendur	vilja	 læra.	

Þetta	áhugaleysi	nemenda	byggist	á	því	að	þeim	finnst	saga	leiðinleg	og	tilgangslaus	og	þau	

tengja	ekki	sögunámið	við	eigin	reynslu	(Wheeler,	2007,	bls	9	-	10).		

Í	mörgum	tilfellum	er	það	áhrifarík	kennsla	og	 sá	áhugi	 sem	kennarinn	sýnir	greininni	 sem	

hefur	áhrif	á	það	hvort	nemandinn	hefur	 jákvætt	viðhorf	til	greinarinnar	eða	ekki	 (Vaughn,	

Bos,	 Schumm,	2014,	bls.	 453).	 Þær	kennsluaðferðir	 sem	kennarinn	notar	 geta	haft	 jákvæð	

áhrif	 á	 það	 viðhorf	 sem	nemendur	 þróa	með	 sér	 til	 námsgreinarinnar.	 Nemendur	 eru	 t.d.	

mun	líklegri	til	þess	að	hafa	jákvætt	viðhorf	þegar	notast	er	við	einhvers	konar	tækjabúnað,	

t.d.	tölvur	eða	spjaldtölvur	(Vaugh	o.fl.,	2014,	bls.	468).	Einnig	hafa	rannsóknir	leitt	í	ljós	að	

þeir	nemendur	sem	fengu	tækifæri	til	þess	að	deila	hugmyndum	og	verkefnum	með	öðrum	

nemendum	höfðu	jákvæðara	viðhorf	en	aðrir	nemendur	(Solomon,	2009).	
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4 Aðferðafræði	rannsóknar	

Hér	 verður	 fjallað	 um	 það	 rannsóknarsnið	 sem	 ég	 vann	með	 í	 rannsókninni.	 Þátttakendur	

verða	kynntir	og	greint	frá	þeim	aðferðum	sem	ég	notaði	við	öflun	gagna,	greiningu	þeirra	og	

úrvinnslu.	Í	lokin	verður	fjallað	um	siðferðileg	álitamál.		

	

4.1	Rannsóknarsnið	

Rannsakandi	 tók	 rýnihópaviðtöl	 í	 þremur	 grunnskólum	 hér	 á	 landi.	 Rýnihópur	 (e.	 focus	

groups)	er	samsettur	hópur	einstaklinga	sem	á	skoðanaskipti	um	fyrirfram	ákveðin	málefni.	

Þessi	 aðferð	 er	 sem	 dæmi	 notuð	 í	 markaðsrannsóknum	 til	 að	 meta	 fræðsluþarfir	 innan	

fyrirtækis,	 leita	 úrbóta	 eða	 kanna	 skoðanir	 ákveðinna	 hópa.	 Miðað	 er	 við	 að	 u.þ.b.	 6-10	

manns	séu	 í	hverjum	hóp	sem	er	nógu	 lítill	 til	að	 flestir	 taki	virkan	þátt	en	nógu	stór	 til	að	

fram	komi	ólíkar	skoðanir	og	mismunandi	sjónarhorn.	Markmið	með	rýnihópum	er	aldrei	að	

alhæfa	 niðurstöður	 yfir	 á	 stærri	 hóp,	 heldur	 er	 markmiðið	 að	 fá	 innsýn	 og	 hugmyndir	 í	

tengslum	við	ákveðið	viðfangsefni	sem	er	í	þessu	tilviki	viðhorf	nemenda	til	samfélagsgreina	

(Esterberg,	2002).	

Rýniviðtöl	eru	eigindleg	rannsóknaraðferð.	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	eru	margar	og	ná	

yfir	fjölbreytt	svið	en	þær	eiga	það	flestar	sameiginlegt	að	reynt	er	að	lýsa	og	skilja	ákveðin	

mannleg	fyrirbæri	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	Talið	er	að	eigindlegar	rannsóknaraðferðir	

séu	 heppilegastar	 til	 þess	 að	 rannsaka	 félagsleg	 fyrirbæri	 í	 raunaðstæðum	 þeirra.	

Rannsakendur	eru	hluti	af	umhverfinu	og	reyna	að	þróa	með	sér	kenningar	út	frá	gögnunum	

í	stað	þess	að	koma	með	fyrirfram	gefnar	hugmyndir	um	hvað	þeir	telji	 líklegast	að	finnist.	

Fræðileg	 rök	 talsmanna	 eigindlegra	 aðferða	 eru	 að	 ekki	 sé	 hægt	 að	mæla,	 telja	 eða	 vega	

suma	hluti	raunveruleikans	líkt	og	stefnt	sé	að	í	megindlegum	rannsóknaraðferðum	(Sigurlína	

Davíðsdóttir,	2013).		

Ekki	er	mikið	til	um	efni	þessa	verkefnis	hér	á	landi	og	því	fannst	rannsakanda	heppilegast	að	

taka	rýniviðtöl.	Rýniviðtöl	eru	oft	notuð	í	þeim	tilgangi	að	kanna	efni	sem	lítil	vitneskja	er	til	
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um	og	kosturinn	við	þau	er	sá	helstur	að	í	hópumræðum	geta	komið	fram	upplýsingar	sem	

ekki	 koma	 fram	 í	 einstaklingsviðtölum	 (Sóley	 Bender,	 2003,	 bls.	 88,	 95-96).	 Ég	 styðst	 við	

opnar	spurningar	í	hópviðtölum	og	eru	þær	notaðar	til	þess	að	öðlast	skilning	á	mismunandi	

viðhorfum	og	reynslu	þeirra	sem	taka	þátt.	Aðferðin	byggir	á	því	að	hlusta	á	fólk	ræða	saman	

og	 læra	 af	 því	 eða	 nota	 samskiptin	 í	 hópnum	 til	 að	 búa	 til	 gögn	 sem	 varpa	 ljósi	 á	

viðfangsefnið	(Sóley	Bender,	2003,	bls.	85,	96-97).		

Rýnihópar	eða	hópviðtöl	eru	notuð	til	að	öðlast	betri	skilning	á	viðhorfum	og	reynslu	tiltekins	

hóps	fólks	gagnvart	ákveðnu	viðfangsefni	rannsóknar.	Þetta	er	leið	til	að	hlusta	á	fólk	ræða	

saman	og	læra	af	því.	Fjöldi	rýnihópa	í	hverju	rannsóknarverkefni	er	oft	á	bilinu	þrír	til	sex.	

Það	getur	þó	verið	breytilegt	og	 ræðst	þá	gjarnan	af	 tíma	og	kostnaði	við	hverja	 rannsókn	

fyrir	sig.	Með	því	að	skoða	viðhorf	fólks	í	fleiri	hópum	er	hægt	að	ná	fram	betri	heildarsýn	af	

umræðunni.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 ég	 valdi	 þessa	 aðferð	 er	 sú	 að	 með	 rýnihópum	 get	 ég	

fengið	 dýpri	 sýn	 og	meiri	 umræður	 um	 umfjöllunarefnið.	 Þetta	 er	 sveigjanleg	 aðferð	 sem	

byggir	á	samskiptum	fólks.	Þetta	fólk	getur	haft	mjög	mismunandi	skoðanir	og	þannig	get	ég	

sem	 rannsakandi	 fengið	 miklar	 upplýsingar	 frá	 mörgum	 á	 skömmum	 tíma.	 Einnig	 henta	

rýnihópar	vel	þegar	þekkingin	á	viðfangsefninu	er	ekki	mikil	og	þegar	skoða	á	huglæg	atriði	

eins	og	viðhorf,	ímynd	eða	mat	á	einhverju	(Esterberg,	2002).	

	

4.2	Framkvæmd	rannsóknar	

Rannsakandi	 notaði	 hálfstöðluð	 rýniviðtöl	 þar	 sem	 notaður	 var	 fyrirfram	 ákveðinn	

spurningalisti	 en	 viðmælendur	 voru	 þó	 einnig	 hvattir	 til	 að	 fjalla	 um	 umræðuefnið	 á	

almennan	hátt	og	snerta	á	málefnum	sem	koma	að	þeim	persónulega	eða	þegar	umræðan	

kemur	sérstaklega	inn	á	þeirra	áhuga	eða	þekkingarsvið.	Svona	viðtöl	eru	góð	leið	til	þess	að	

ná	fram	þeim	skilningi	og	hugmyndum	sem	viðmælendur	leggja	í	tiltekið	málefni.	Líkist	þetta	

frekar	almennu	spjalli	en	formlegu	viðtali	þar	sem	viðmælendurnir	eru	hvattir	til	þess	að	tjá	

sig	á	opinskáan	hátt	án	þess	þó	að	þeim	finnist	þeir	þvingaðir	til	að	svara	eða	dæmdir	fyrir	

þau	svör	sem	þeir	gefa	(Esterberg,	2002).	
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4.3	Þátttakendur	

Þátttakendur	 í	 rýnihópunum	voru	nemendur	 í	 10.	bekk	 í	 þremur	grunnskólum	hér	á	 landi.	

Grunnskólarnir	voru	valdir	eftir	hentugleika.	Rannsakandi	flokkaði	skólana	í	skóla	1,	skóla	2	

og	 skóla	 3.	 Í	 skóla	 1	 voru	 þátttakendurnir	 átta,	 6	 strákar	 og	 2	 stelpur.	 Í	 hópnum	 var	 einn	

tvítyngdur	 nemandi	 sem	 hefur	 búið	 hér	 á	 landi	 frá	 fjögurra	 ára	 aldri.	 Í	 skóla	 2	 tóku	 6	

nemendur	þátt,	3	strákar	og	3	stelpur	og	í	skóla	3	voru	7	þátttakendur,	5	strákar	og	2	stelpur.	

Ástæða	fyrir	því	að	strákarnir	voru	í	svona	miklum	meirihluta	var	meiri	vilji	þeirra	til	þátttöku	

í	viðtölunum	og	nokkrar	stelpur	neituðu	að	taka	þátt.	Reynt	var	eftir	bestu	getu	að	hafa	jöfn	

kynjahlutföll	en	aðstæðurnar	leyfðu	það	ekki.		

Rannsakandi	 fékk	 aðstoð	 í	 öllum	 skólum	 við	 myndun	 rýnihópanna	 frá	 þeim	 kennara	 sem	

kennir	þeim	samfélagsfræði.	Ég	fékk	þversnið	á	nemendahópinn,	s.s.	í	námslegum	styrkleika	

og	ég	reyndi	að	fá	að	lágmarki	einn	tvítyngdan	nemanda	í	hvern	rýnihóp.		

Þegar	 valdir	 eru	 þátttakendur	 í	 rýnihóp	 er	 mikilvægt	 að	 hópurinn	 hafi	 einhver	

grundvallaratriði	 sameiginleg	 (Sóley	 S.	 Bender,	 2003).	 Þau	 atriði	 sem	 þessi	 hópur	 á		

sameiginlegt	er	að	vera	nemendur	 í	10.	bekk	 sem	og	að	 ljúka	 sinni	grunnskólagöngu	vorið	

2018.	

	

	

4.4	Skráning	og	úrvinnsla	gagna	

Við	greiningu	gagna	skipti	rannsakandi	gagnagreiningarferlinu	í	þrjú	stig.	Fyrsta	stigið	hófst	á	

fundinum	 sjálfum.	 Þar	 voru	 skráðar	 athugasemdir	 og	 það	 sem	 skipti	 máli	 á	 vettvangi.	 Á	

næsta	stigi	 ferilsins	 las	 rannsakandi	efnið	margoft	yfir	og	hlustaði	á	upptökur	af	 fundunum	

nokkrum	sinnum	til	að	átta	sig	á	hvað	hafði	komið	fram.	Á	þriðja	og	síðasta	stiginu	skrifaði	

rannsakandi	 viðtölin	 orðrétt	 upp	 til	 þess	 að	 finna	 ákveðin	þemu	og	undirþemu	 sem	komu	

fram	á	þessum	fundum.	Fyrir	viðtölin	var	rannsakandi	búinn	að	gera	spurningar	um	það	efni	

sem	 hann	 vildi	 að	 kæmi	 fram	 í	 þessum	 viðtölum	 (Krueger,	 1994).	 Skv.	 Sóleyju	 S.	 Bender	

(2003)	er	þetta	mikilvægur	þáttur	til	að	umræðan	verði	í	takt	við	það	sem	til	er	ætlast.	Auk	

þess	 er	 þetta	 mikilvægt	 fyrir	 rannsakanda	 sem	 stjórnanda	 rýnihópaviðtalanna	 til	 að	 leiða	

umræðuna	á	rétta	braut	eins	og	þurft	getur	ef	hún	stefnir	af	leið.		
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4.5	Réttmæti	og	áreiðanleiki	

Gallarnir	við	rýnihópana	eru	nokkrir.	Samræðurnar	geta	orðið	einsleitar	og	ruglingslegar	og	

þær	geta	einnig	 leitt	 til	 hóphugsunar	 (e.	 group	 thinking).	Það	 lýsir	 sér	þannig	að	einn	aðili	

(eða	fleiri)	innan	rýnihópsins	tjá	sig	mest	og	eru	farnir	að	stjórna	hinum	sem	og	umræðunum	

(Stewart	og	Shamdasani,	1997).	Það	var	mitt	hlutverk	sem	stjórnandi	að	koma	í	veg	fyrir	að	

slíkt	gerðist.		

Engin	 rannsóknaraðferð	 er	 fullkomin	 til	 gagnaöflunar	 þar	 sem	 hlutdrægni	 spilar	 alltaf	

eitthvert	 hlutverk.	 Takmarkanir	 eigindlegra	 rannsókna	 eru	 að	 mestu	 leyti	 fólgnar	 í	 því	 að	

upplýsingarnar	 sem	 rannsakandinn	 aflar	 sér	 eru	 að	 einhverju	 leyti	 litaðar	 af	 lífi	 og	 reynslu	

þátttakenda.	Einnig	er	möguleiki	á	því	að	viðmælandi	geti	verið	að	segja	eitthvað	sem	hann	

heldur	að	rannsakandinn	vilji	heyra	(Creswell,	2012,	bls.	218).	

Í	eigindlegum	rannsóknum	liggur	helsti	vandinn	varðandi	réttmæti	í	því	hvernig	tengsl	þeirra	

atriða	sem	verið	er	að	rannsaka	eru	við	önnur	sem	ekki	er	verið	að	rannsaka	 (Flick,	2006).	

Skilgreiningin	á	réttmæti	nær	yfir	marga	þætti	og	oft	er	því	skipt	upp	í	innra	og	ytra	réttmæti.	

Innra	 réttmæti	 er	 það	 hvort	 veruleikinn	 sem	 rannsóknin	 dregur	 upp	 falli	 að	

raunveruleikanum	sjálfum,	þ.e.	hvort	niðurstöður	rannsóknar	birti	lýsingu	af	fyrirbærinu	sem	

verið	 er	 að	 rannsaka.	 Ytra	 réttmæti	 er	 það	 hvort	 alhæfa	 megi	 um	 niðurstöðurnar	 (Flick,	

2006).	

	

	

4.6	Siðferðileg	álitamál	

Mikilvægt	er	að	huga	að	siðferðilegum	álitamálum.	Vernda	þarf	persónulegar	upplýsingar	og	

gæta	 að	 friðhelgi	 og	 nafnleynd	 einstaklingsins.	 Einnig	 þarf	 að	 gæta	 þess	 að	 gefa	 ekki	 upp	

hvaða	 skólar	 eiga	 í	 hlut.	 Mikilvægt	 er	 í	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	 að	 upplýsa	

þátttakendur	um	hlutverk	sitt	í	rannsókninni	ásamt	því	að	gera	þeim	ljóst	að	farið	sé	með	öll	

gögn	 sem	 trúnaðarmál	 og	 að	 þeim	 verði	 eytt	 þegar	 búið	 er	 að	 greina	 þau	 (Sigurður	

Kristinsson,	2003).	
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Í	 rannsókninni	 var	 ekki	 unnið	 með	 viðkvæmar	 persónuupplýsingar	 né	 mun	 vera	 hægt	 að	

persónugreina	svörin	þar	sem	viðmælendur	komu	allir		fram	undir	dulnefni.	Nemendurnir	og	

skólarnir	sem	taka	þátt	njóta	því	nafnleyndar.	

Verkferlið	 var	 með	 þeim	 hætti	 að	 umsjónarkennari	 eða	 kennari	 í	 samfélagsgreinum	 kom	

með	 tillögu	 að	 rýnihóp	 og	 hafði	 rannsakandi	 síðan	 samband	 við	 foreldra	 nemendanna	 í	

gegnum	tölvupóst	þar	 sem	ég	 fékk	 leyfi	 fyrir	því	að	 framkvæma	rannsóknina	ásamt	því	að	

útskýra	fyrir	þeim	tilgang,	eðli	og	markmið	hennar.	Í	tölvupóstinum	tók	ég	sérstaklega	fram	

að	öll	gögn	væru	trúnaðarmál	og	þagmælsku	heitið.	Einnig	lét	ég	þau	vita	að	nafnleyndar	yrði	

gætt	og	öllum	gögnum	eytt	að	verkefninu	loknu.		

Rannsókn	 af	 þessu	 tagi	 er	 hvorki	 leyfisskyld	 né	 tilkynningarskyld	 skv.	 reglum	 um	

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

leyfisskyldu	vinnslu	persónuupplýsinga).		
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5 Niðurstöður	

Niðurstöðurnar	 byggja	 á	 þremur	 rýnihópaviðtölum	 sem	 tekin	 voru	 í	 þremur	 mismunandi	

skólum.	Rannsóknarspurningarnar	þrjár	voru:	

	

	 1.	Hvaða	upplifun	af	samfélagsgreinakennslu	hafa	nemendur	eftir	10	ára		

	 skólagöngu?	

	

	 2.	Hvað	telja	nemendur	sig	hafa	lært	í	samfélagsgreinum	í	grunnskóla?	

	

	 3.	Hvað	telja	nemendur	að	betur	megi	fara	í	samfélagsgreinakennslu	í	grunnskóla?	

	

Við	úrvinnslu	gagna	byrjaði	ég	að	flokka	viðtölin	eftir	skólum	og	kallaði	ég	þá	skóla	1,	skóla	2	

og	skóla	3.	Ég	byrja	á	því	að	fjalla	almennt	um	viðtölin	og	það	áhugaverða	sem	kom	fram	í	

hverjum	skóla	um	sig.	Í	kjölfar	þess	fjalla	ég	um	þau	þemu	sem	komu	fram	í	viðtölunum.	Þau	

fann	ég	út	frá	þeim	kennslugreinum	sem	voru	nær	eingöngu	til	umfjöllunar	nemenda	í	öllum	

þremur	viðtölunum.	Það	voru	kennslugreinarnar	saga,	lífsleikni	og	landafræði.	Út	frá	hverri	

þeirra	 var	 auðvelt	 að	 greina	 sameiginleg	 viðhorf	 og	 skilgreina	 þau	 sem	 þemu.	 Þannig	 var	

hægt	að	framkvæma	þemagreiningu	innan	hverrar	kennslugreinar	fyrir	sig.		

	

	

5.1	Skóli	1	

	 Skóli	1	er	staðsettur	á	landsbyggðinni.	Viðtalið	fór	fram	þriðjudaginn	3.	apríl	2018	og	

tók	um	50	mínútur.	Viðstaddir	voru	8	nemendur	í	10.	bekk.	Reynt	var	að	búa	til	þversnið	af	

nemendahópnum	en	rýnihópurinn	var	myndaður	með	hjálp	kennara	 í	skólanum.	 Í	hópnum	

voru	6	strákar	og	2	stelpur.	
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Í	 fyrstu	 reyndi	 rannsakandi	 að	 komast	 að	 því	 hjá	 nemendunum	 hvort	 þeir	 vissu	 hvaða	

kennslugreinar	 féllu	 undir	 samfélagsgreinar.	 Sex	 nemendur	 af	 þessum	 átta	 þekktu	 þær	

flestar	en	enginn	nefndi	t.d.	trúarbragðafræði	og	 lífsleikni.	Tveir	nemendur	gátu	bara	nefnt	

sögu	en	enga	aðra	kennslugrein.		

„Þessi	 ógeðslega	 leiðinlega	 saga“	 kom	 fyrst	 upp	 þegar	 umræðan	 fór	 út	 í	 það	 hvaða	

kennslugrein	 kæmi	 fyrst	 upp	 í	 hugann	 þegar	 þau	 hugsuðu	 um	 samfélagsfræði.	 Mikill	

samhljómur	var	um	það	 í	hópnum	að	saga	væri	það	 fyrsta	sem	kæmi	upp	 í	hugann.	Þegar	

spurt	var	,,hvers	vegna	saga?”,	komu	setningar	eins	og:	

	 -	Af	því	hún	er	svo	leiðinleg.	

	 -		Bara	mikið	að	lesa	af	tilgangslausum	sögum	sem	gerðust	fyrir	alltof		 						

	 mörgum	árum.	

	 -	Ég	bara	dett	út	eftir	eina	setningu	þegar	kennarinn	talar	um	sögu.	

	 -	Mér	finnst	saga	allt	í	lagi.	Hún	er	bara	eitthvað	svo	mikið	eitthvað.	

Nemendur	nefndu	líka	oft	landafræði	en	áherslan	þessa	stundina	í	skólanum	er	einmitt	á	þá	

grein.	

Rannsakandi	spurði	næst	hver	reynsla	nemandanna	væri	af	samfélagsgreinum	úr	grunnskóla.	

Einn	nemandi	greip	strax	orðið	og	sagði	að	hann	hefði	ekki	gert	sér	almennilega	grein	fyrir	

því	hvað	þær	væru	 fyrr	en	hann	kom	 í	unglingadeildina.	Þá	höfðu	honum	ekki	 fundist	þær	

skemmtilegar	og	ekki	séð	tilganginn	í	samfélagsgreinum	þó	svo	að	hann	hefði	alltaf	 lagt	sig	

fram	við	að	ná	sem	allra	hæstu	einkunn	því	hann	ætlar	að	verða	læknir	þegar	hann	verður	

eldri.	Annar	nemandi	talaði	um	að	reynsla	hans	væri	mjög	góð	þar	sem	kröfurnar	hafi	verið	

litlar	sem	engar	og	að	samfélagsgreinar	hafi	verið	það	fag	sem	hann	gat	látið	mæta	afgangi	

þegar	mikið	var	að	gera	í	mikilvægari	og	skemmtilegri	fögum	eins	og	íslensku,	stærðfræði	og	

ensku.	Rauði	þráðurinn	hjá	nemendahópnum	var	neikvæð	reynsla:	of	erfitt,	of	mikið	lesefni	

og	rosalega	leiðinlegt.	Þeir	sem	voru	með	jákvæða	reynslu	töluðu	um	að	þetta	væri	það	fag	

sem	þeir	gátu	farið	auðveldlega	í	gegnum	og	ekki	þurftu	ekki	að	hafa	neitt	fyrir	því.	Þannig	

gátu	þeir	einbeitt	 sér	 frekar	að	 ,,mikilvægari"	 fögum	eins	og	stærðfræði	og	 íslensku.	Sumir	

töluðu	um	að	þeim	fyndist	samfélagsfræðin	skemmtileg	af	því	hún	væri	smá	tilbreyting	frá	

þessum	kröfumiklu	kennslugreinum.		



	

37	

	 -	 	 Það	 sem	 ég	 hef	 lært	 er	 náttúrulega	 hellingur	 um	 fyrri	 og	 seinni	 heimstyrjöldina,	

	 fullt	í	landafræði	og	þarna	dótið	um	Jesú	og	það	í	trúarbragðafræði.	

	 -	 	 Já	 og	 líka	 bara	mannleg	 samskipti	 í	 lífsleikninni,	 bara	 hvernig	maður	 á	 að	 koma	

	 fram	við	vini	og	bekkjarfélaga	sína.	

	 -		Samt	er	þetta	allt	eitthvað	sem	maður	gleymir	strax,	bara	lærir	þetta	og		

	 gleymir	svo.	

Þegar	umræðan	fór	svo	út	í	hvaða	viðhorf	þau	hafa	gagnvart	samfélagsgreinum	og	ástæðuna	

fyrir	því	viðhorfi	var	samhljómur	um	að	það	væri	ekki	gott.		

	 -		Málið	er	að	ég	bara	veit	ekki	af	hverju	við	þurfum	að	læra	þetta.		

	 -	 Ég	 ætla	 að	 verða	 læknir	 þegar	 ég	 verð	 eldri	 og	 þarf	 bara	 ekkert	 á	 þessari	

	 þekkingu	að	halda.	

	 -	Mér	finnst	samfélagsgreinar	rosalega	skemmtilegar	en	ég	þarf	samt	ekkert	að		nota	

	 það	 sem	 ég	 læri	 þar.	 Kennararnir	 voru	 skemmtilegir	 og	 gaman	 í	 tímum.	 Við	

	 fengum	 að	 gera	 eitthvað	 öðruvísi	 oft	 -	 eða	 ekki	 svona	 venjulega	 bókavinnu	

	 heldur	meira	föndur,	spjall	og	eitthvað	svoleiðis.	

Í	 þessu	 rýniviðtali	 töluðu	 nemendur	 um	 í	 hvaða	 aðstæðum	 þeir	 teldu	 sig	 geta	 nýtt	 þá	

þekkingu	sem	þeir	hefðu	fengið	í	samfélagsgreinum	í	grunnskóla.	Margir	töluðu	um	að	hún	

væri	 góð	 að	 því	 leyti	 að	 vitneskjan	 úr	 samfélagsgreinum	 í	 grunnskóla	 geti	 nýst	 í	

framhaldsskóla,	en	utan	námsins	sáu	þau	ekki	í	hvað	þessi	þekking	ætti	að	nýtast	þeim	utan	

ferðalaga	þar	sem	landafræðin	kæmi	að	góðum	notum.	Enginn	þeirra	sá	fyrir	sér	að	geta	nýtt	

þessa	þekkingu	eftir	grunnskólagöngu.	

-	 	Mér	 fannst	 einnig	mjög	gaman	að	 læra	um	siði	annarra	 landa	 í	 landafræði.	Mér	

hefur	alltaf	fundist	landafræði	mjög	skemmtilegt	fag.	

-		Jú	það	er	kannski	gott	að	hafa	lært	smá	um	mannleg	samskipti	í	lífsleikni	og	þannig	

en	ég	hef	alltaf	litið	á	það	sem	bara	þægilegan	frítíma.	

-	Ég	man	rosalega	 lítið	eftir	því	að	hafa	farið	 í	einhverja	 lífsleikni	af	viti.	Mér	fannst	

samfélagsfræði	bara	alltaf	vera	rosalega	mikið	að	lesa.	
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Fleiri	 nemendur	 könnuðust	 lítið	 við	 að	 hafa	 lært	 lífsleikni	 og	 sögðu	 sína	 reynslu	 úr	

samfélagsgreinum	vera	á	þá	leið	að	það	væri	annað	hvort	mjög	mikið	lesefni	eða	þá	í	formi	

umræðna.	

	 -	 Það	 var	 reyndar	 alveg	 gaman,	 þegar	 við	 vorum	 búin	 að	 læra	 um	 Snorra	

	 Sturluson	í	6.	eða	7.	Bekk,	að	fara	svo	í	Reykholt	og	sjá	þetta	raunverulega.	

Þegar	umræðan	fór	í	það	hvað	mætti	bæta	í	kennslu	samfélagsgreina	þá	kom	einn	nemandi	

með	 athugasemd	 um	 að	 honum	 fyndist	 rosalega	 skrýtið	 og	 fáranlegt	 að	 í	 sögu	 væri	 bara	

talað	um	Adolf	Hitler	sem	vonda	karlinn	á	meðan	ekkert	væri	fjallað	um	menn	eins	og	Lenín	

og	Stalín	og	Gúlagið	sem	var	að	hans	mati	mun	verra	en	það	sem	Hitler	gerði.	Annar	talaði	

um	að	honum	fyndist	mikilvægara	að	 læra	meira	um	samfélagið	og	hvernig	skyldi	haga	sér	

ásamt	því	að	læra	um	mannleg	samskipti	og	minnka	þá	vægi	annarra	kennslugreina	eins	og	

t.d.	sögu.	

	 -	Mig	langar	bara	að	læra	um	það	hvernig	ég	get	lifað	mínu	lífi	 í	framtíðinni	en	ekki	

	 hvernig	einhverjir	karlar	lifðu	sínu	lífi.	

Aðrir	nemendur	tóku	undir	þetta.	Það	var	túlkun	mín	á	orðum	þeirra	að	þeim	fyndist	vanta	

upp	 á	 lífsleiknikennslu	 hjá	 þeim.	 Einnig	 fannst	 þeim	 skorta	 almenna	 fræðslu	 um	mannleg	

samskipti	en	í	þau	skipti	sem	þau	fengu	lífsleiknikennslu	þá	líkaði	þeim	það	vel	og	fundu	að	

þau	 græddu	 eitthvað	 á	 henni.	 Þau	 tóku	 fram	 að	 þarna	 væru	 þau	 eingöngu	 að	 hugsa	 um	

unglingadeildina	 því	 þau	myndu	 ekki	 eftir	 neinni	 sérstakri	 lífsleiknikennslu	 fyrir	 það.	 Þeim	

fannst	líklegt	að	þau	hefðu	farið	í	einhverja	lífsleikni	en	þau	myndu	ekki	eftir	henni.	

Þegar	 rannsakandi	 reyndi	 að	 spyrja	 út	 í	 hinar	 kennslugreinarnar	 fannst	 þeim	ekki	mikið	 til	

þeirra	 koma.	 Trúarbragðafræði	 fékk	 lítinn	 hljómgrunn	 og	 einhver	minntist	 á	 að	 hann	 vildi	

ekki	læra	um	þetta	því	að	trúarbrögð	væru	það	sem	væri	að	drepa	flest	fólk	í	heiminum	í	dag.	

	 -	Engin	trúarbrögð	=	Mun	færri	stríð.	Þess	vegna	langar	mig	ekkert	að	læra	um		 						

	 þau.	

Í	þessum	skóla	var		einfalt	þema	í	gegnum	viðtalið.	Þeim	fannst	vægi	sögu	allt	of	mikið	og	var	

viðhorfið	 til	hennar	 tiltölulega	neikvætt	á	meðan	þeim	 fannst	vægi	 lífsleiknikennslu	of	 lítið	

þar	sem	þau	myndu	læra	um	hvað	gæti	hjálpað	þeim	að	ná	markmiðum	sínum.	Einnig	kom	

landafræði	oft	upp	í	umræðunum	og	það	í	jákvæðri	merkingu.	Nemendum	fannst	landafræði	
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greinilega	skemmtileg	kennslugrein	sem	hjálpaði	þeim	að	sjá	tilgang	með	því	námsefni.	Eins	

og	einn	nemandi	sagði	

	 -	Landafræðin	 í	9.	bekk	var	geggjuð.	Við	gerðum	 lokaverkefni	þar	 sem	við	bjuggum	

	 til	 ferðaskrifstofu	og	áttum	að	búa	 til	 einhverja	pakkaferð	 til	 lands	 sem	við	drógum	

	 hjá	kennaranum.	Þá	fór	maður	í	 lúmskt	ferðalag	í	hausnum	og	í	tölvunni	og	það	var	

	 virkilega	skemmtilegt.	Þar	líka	lærðum	við	helling	um	það	land	sem	við	drógum	

	

5.2	Skóli	2	

Skóli	 2	 er	 staðsettur	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Viðtalið	 fór	 fram	 þriðjudaginn	 3.	 apríl	 2018.	

Viðstaddir	 í	 viðtalinu	 voru	 6	 nemendur	 í	 10.	 bekk,	 3	 strákar	 og	 3	 stelpur.	 Viðtalið	 tók	 47	

mínútur.	Rýnihópurinn	var	myndaður	með	hjálp	kennara	í	skólanum	og	var	reynt	að	búa	til	

þversnið	af	nemendahópnum.	Í	þessum	nemendahópi	voru	tveir	sem	vissu	alveg	upp	á	hár	

hvaða	kennslugreinar	falla	undir	samfélagsgreinar	og	kynntu	það	fyrir	hinum	í	hópnum.		

Þegar	spurt	var	hvaða	kennslugrein	það	sé	sem	kemur	fyrst	upp	 í	hugann	þegar	þau	hugsa	

um	 samfélagsgreinar	 komu	 landafræði	 og	 saga	 upp	 í	 huga	 allra.	 Ástæðan	 var	 sú	 að	 þau	

höfðu	lært	þær	greinar	upp	á	síðkastið	og	þær	höfðu	verið	langmest	áberandi	í	þeirra	námi	í	

samfélagsfræði	 síðan	 þau	 komu	 í	 unglingadeildina.	 Þegar	 umræðan	 færðist	 yfir	 í	 hvaða	

reynslu	þau	hefðu	af	 samfélagsgreinum	voru	 svör	þeirra	mjög	mismunandi.	 Reynsla	þeirra	

hefur	greinilega	verið	mjög	mismunandi	og	var	það	áberandi	að	þeir	sem	áttu	erfitt	með	nám	

höfðu	verri	reynslu	af	samfélagsgreinum	en	þeir	sem	að	áttu	auðvelt	með	nám.	

	 -	 Mín	 reynsla	 af	 samfélagsgreinum	 hefur	 verið	 mjög	 góð.	 Mér	 hefur	 alltaf	

	 fundist	 gaman	 í	 samfélagsfræði	 því	 það	 er	 eitthvað	 svo	 öðruvísi	 fag	 en	 þessi	

	 venjulegu	fög	eins	og	íslenska	og	stærðfræði.	

	 -Fyrir	mér	hefur	samfélagsfræði	alltaf	verið	verið	svona;	„ohh	samfélagsfræði“-	 fag.	

	 Mér	hefur	aldrei	gengið	vel	í	því.	Allt	of	mikið	að	lesa	og	svona	en	það	var	helst		 til	

	 þegar	það	voru	umræðutímar	sem	ég	náði	einhverju	samhengi	í	hlutina.	

	 -	Mér	hefur	alltaf	gengið	 vel	 í	 samfélagsfræði	 en	mér	 finnst	hún	ekkert	 skemmtileg	

	 og	ég	ætla	mér	ekkert	að	gera	neitt	meira	með	hana	en	bara	það	að	neyðast	til	að	

	 læra	hana	svo	ég	geti	útskrifast	úr	grunnskóla	og	framhaldsskóla	almennilega.	
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Það	 sem	 var	 öðruvísi	 í	 þessum	 rýnihóp	 en	 hinum	 tveimur	 var	 að	 í	 þessum	 hópi	 voru	

nemendurnir	oftar	ósammála	og	mynduðust	góðar	og	skemmtilegar	rökræður	á	milli	þeirra.	

Gott	 dæmi	 um	 það	 var	 þegar	 umræðan	 fór	 út	 í	 hvað	 þau	 teldu	 að	 þau	 hefðu	 lært	 í	

samfélagsgreinum	á	skólagöngu	sinni	en	þá	voru	mjög	skiptar	skoðanir	á	því.	Sumir	töldu	að	

þeir	hefðu	ekki	lært	neitt	nytsamlegt	á	meðan	aðrir	töluðu	um	hversu	frábær	kennslan	hefði	

verið,	 kennarinn	 gert	 sögutímanna	 líflega	 og	 hversu	 gaman	 hefði	 verið	 að	 læra	 um	 siði,	

menningu	og	lífsstíl	annarra	þjóða.	Einn	tók	alveg	fyrir	það	og	sagði	að	kennarinn	sem	hann	

hefði	verið	með	í	unglingadeildinni	hefði	verið	„kjánalegur“	í	sinni	nálgun	á	sögukennslu	og	

honum	 hefði	 oft	 og	 tíðum	 fundist	 erfitt	 að	 fylgjast	 með	 í	 tímum.	 Þau	 voru	 hins	 vegar	

sammála	um	að	þau	sæju	ekki	alveg	tilganginn	 í	því	að	 læra	alla	þessa	sögu	og	um	að	þau	

ætluðu	sér	ekkert	að	nota	hana	í	framtíðinni.		

-Sko,	þó	svo	að	mér	hafi	gengið	vel	í	sögu	sá	ég	ekki	tilganginn	í	því	öllu.	Mér	fannst	

þetta	alveg	merkilegt,	skemmtilegt	og	allt	það	en	ég	veit	bara	ekki	alveg	til	hvers,	þá	

sérstaklega	öll	 þessi	 erlenda	 saga	 fyrir	 seinni	 heimstyrjöldina	 sem	ég	 sé	 allavegana	

ekki	hvernig	hefur	áhrif	á	okkur	hérna	á	Íslandi.	Ég	skil	alveg	að	við	þurfum	að	vita	um	

íslenska	sögu	og	það	en	ekki	erlendu.	

-Ég	 skil	 bara	ekki	neitt	af	hverju	 við	þurfum	að	 læra	einhverja	 sögu	af	því	að	þetta	

skiptir	okkur	engu	máli.	

Ólíkt	hinum	skólunum	myndaðist	 lítil	umræða	um	að	samfélagsgreinar	væru	bara	bónusfag		

sem	hægt	væri	 að	 skauta	 í	 gegnum	á	auðveldan	hátt	og	 skipti	 ekki	 eins	miklu	máli	og	 t.d.	

íslenska	og	stærðfræði.		

Líkt	 og	 í	 hinum	 skólunum	 var	 landafræði	 það	 fag	 sem	 þeim	 fannst	 skemmtilegast	 og	

áhugaverðast.	Lífsleikni	kom	líka	upp	þar	sem	þeim	fannst	hún	skemmtileg	því	að	þau	gerðu	

eitthvað	 annað	 en	 að	 vinna	 í	 vinnubók	 eða	 lesa.	 Það	 var	 samt	 eins	 og	 þau	 gerðu	 sér	 ekki	

grein	fyrir	því	að	lífsleikni	hefði	tilgang	en	væri	ekki	bara	tími	til	að	spjalla	og	fíflast.	Það	var	

greinilegt	að	þau	höfðu	verið	í	lífsleiknikennslu	sem	einkenndist	mikið	af	hópeflisleikjum	því	

þegar	ég	 fór	að	spyrja	nánar	út	 í	hvaða	minningu	þau	hefðu	um	lífsleikni	 töluðu	þau	mikið	

um	 einhvern	 sérstakan	 hópeflisleik	 sem	 þau	 höfðu	 ekki	 gert	 sér	 grein	 fyrir	 að	 væri	

hópeflisleikur.	Enginn	þeirra	gat	nefnt	neitt	sérstakt	þegar	umræðan	fór	út	í	hvað	þau	höfðu	

lært	af	þessum	tímum.		
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Litla	skoðun	höfðu	þau	á	hinum	kennslugreinunum	og	könnuðust	varla	við	þær	en	minntust	

einna	helst	á	trúarbragðafræði	en	viðhorf	þeirra	var	skýrt	gagnvart	henni.		

-	Bara	ömurlega	leiðinlegt.	

Eins	 og	 í	 hinum	 rýnihópunum	 sáu	 nemendurnir	 það	 ekki	 fyrir	 sér	 að	 sú	 þekking	 sem	 þau	

höfðu	aflað	sér	í	samfélagsgreinum	á	skólagöngu	sinni	myndi	nýtast	þeim	í	framtíðinni	nema	

þá	rétt	á	meðan	þau	væru	í	framhaldsskóla.	

-	Ég	veit	ekki	hvenær	ég	mun	nota	þetta	því	ég	ætla	mér	að	verða	flugstjóri	þegar	ég	

verð	 stór.	 Ég	ætla	 að	 klára	 framhaldsskóla	 eins	 fljótt	 og	 ég	 get	 og	 fara	 svo	 beint	 í	

flugskóla.		

-	Já	ég	ætla	að	verða	læknir	þannig	ég	veit	að	öll	þessi	saga	mun	ekki	nýtast	mér.	

-Ég	hef	ekki	hugmynd	um	hvað	ég	ætla	að	læra	eða	verða	í	framtíðinni	en	ég	veit	að	

það	sem	ég	lærði	í	samfélagsfræði	mun	ég	ekki	þurfa	að	nota.	Ég	veit	það.	

Þessi	 rýnihópur	 var	 með	 sterkar	 skoðanir	 á	 því	 hvað	 betur	 mætti	 fara	 í	 kennslu	 í	

samfélagsgreinum.	 Þeim	 fannst	 vægi	 sögu	 allt	 of	 mikið,	 þau	 vildu	 miklu	 frekar	 læra	 um	

hvernig	á	að	vera	þátttakandi	í	nútíma	samfélagi,	komast	áfram	á	vinnumarkaðnum,	læra	um	

mannleg	 samskipti	 og	 hvernig	 á	 að	 ná	 langt	 í	 lífinu,	 bæði	 félagslega	 og	 andlega.	 Einum	

nemanda	fannst	vanta	kröfur	og	skýrari	markmið	í	samfélagsgreinum	og	að	kennarar	mættu	

vera	 duglegri	 við	 að	 kynna	 fyrir	 nemendum	 af	 hverju	 samfélagsfræði	 sé	 mikilvæg.	 Hinir	 í	

hópnum	tóku	undir	þetta	hjá	honum.	Einn	nemandi	kom	með	þá	tillögu	að	kennarinn	ætti	að	

kynna	hæfniviðmið	og	markmið	fyrir	nemendum	í	upphafi	hverrar	annar	eða	lotu	til	að	þetta	

sé	skýrara	fyrir	þeim.		

	

5.3	Skóli	3	

Skóli	3	er	staðsettur	á	landsbyggðinni.	Viðtalið	fór	fram	þriðjudaginn	3.	apríl	2018.	Viðstaddir	

viðtalið	 voru	 7	 nemendur	 í	 10.	 bekk,	 5	 strákar	 og	 2	 stelpur	 og	 tók	 viðtalið	 42	 mínútur.	

Rýnihópurinn	var	myndaður	með	hjálp	kennara	og	reynt	að	fá	þversnið	af	nemendahópnum.			

Nemendurnir	 voru	 ekki	 alveg	 með	 á	 hreinu	 hvaða	 kennslugreinar	 féllu	 undir	

samfélagsgreinar	 þannig	 að	 rannsakandi	 kynnti	 það	 fyrir	 þeim.	 Þegar	 spurt	 var	 hvaða	

kennslugrein	það	væri	sem	kæmi	upp	í	huga	þeirra	þegar	þau	hugsa	um	samfélagsfræði	voru	



42	

það	landafræði	og	saga	hjá	öllum.	Ástæðan	var	sú	að	þeim	fannst	það	vera	það	eina	sem	þau	

eru	 að	 læra	 í	 samfélagsgreinum	 og	 mjög	 áberandi	 í	 námi	 þeirra	 síðan	 þau	 komu	 í	

unglingadeildina.		

Þegar	umræðan	fór	út	í	hvaða	reynslu	nemendurnir	hefðu	af	samfélagsgreinum	eftir	10	ára	

grunnskólagöngu	greip	einn	nemandi	strax	orðið.	Hann	bjó	í	Þýskalandi	í	nokkur	ár	og	hafði	

samanburðinn	af	kennslu	í	samfélagsgreinum	á	milli	landa.		

	 -	 Munurinn	 er	 lang	 mestur	 í	 sögu.	 Í	 Þýskalandi	 er	 rosalega	 mikið	 fjallað	 um	

	 heimstyrjaldirnar	 báðar	 og	 þá	 sérstaklega	 seinni	 heimstyrjöldina.	 Hún	 náttúrulega	

	 hafði	mjög	mikil	 áhrif	 á	 allt	 í	 Þýskalandi	 og	 þeirra	 sögu.	 Kennararnir	 voru	 rosalega	

	 ástríðufullir	 þegar	 þeir	 kenndu	 um	 stríðin.	 Kennarinn	 minn	 varð	 alltaf	 svona	 pínu	

	 reiður	og	hann	greip	allan	bekkinn	með	sér	og	maður	sá	hvað	þetta	skipti	þá	miklu	

	 máli	að	ég	fór	sjálfur	að	hafa	rosalegan	áhuga	og	gaman	af	þessu.	Þegar	ég	flutti	til	

	 Íslands	 hætti	 ég	 að	 hafa	 áhuga	 á	 þessu	 og	 fannst	 bara	 ótrúlega	 leiðinlegt	 í	

	 samfélagsfræði.	Ég	held	að	nálægðin	við	söguna	í	Þýskalandi	og	hvað	það	skiptir	þá	

	 miklu	máli...	Hérna	kemur	maður	í	sögutíma	og	það	finnst	öllum	þetta	drulluleiðinlegt	

	 og	það	smitar	bara	út	frá	sér.	Hérna	á	Íslandi	finnst	mér	bara	saga	rosalega	leiðinlegt	

	 fag.	Það	var	einhvern	veginn	allt	öðruvísi	að	hafa	einhvern	kennara	sem	kannski	afi	

	 hans	 eða	 langafi	 tók	 bara	 þátt	 í	 stríðinu	 af	 fullum	 krafti.	 Þetta	 var	 eitthvað	 svo	

	 rosalega	nálægt	manni.	

Hinir	 í	 hópnum	 lýstu	 reynslu	 sinni	 þannig	 að	þeim	 fannst	 tilgangslaus	 saga	 vera	 alltof	 stór	

hluti	 af	 samfélagsfræði	 og	 það	 væri	 þess	 vegna	 sem	 þau	 hefðu	 neikvæða	 reynslu	 af	

samfélagsgreinum.	Þau	voru	öll	sammála	um	að	þeim	fyndist	saga	leiðinleg	kennslugrein	en	

höfðu	 jákvæðari	 minningar	 úr	 t.d.	 landafræði	 eða	 lífsleikni.	 Neikvæðnin	 í	 garð	 sögu	

einkenndist	af	of	miklu	lesefni	og	að	þau	vissu	ekki	alveg	til	hvers	væri	ætlast	af	þeim	og	til	

hvers	 þau	 þyrftu	 að	 læra	 um	 eitthvað	 sem	 væri	 löngu	 búið	 að	 gerast.	 Landafræði	 var	

kennslugrein	 sem	 nemendur	 höfðu	 mjög	 jákvæða	 reynslu	 af,	 vegna	 þess	 að	 þeim	 fannst	

virkilega	gaman	að	læra	um	aðrar	þjóðir.	Einn	nemandinn	sagði	að	þar	gætu	þau	farið	í	smá	

ferðalag	og	fundið	draumastaði	til	að	ferðast	til.		

	 -Það	 sem	 ég	 hef	 lært	 í	 samfélagsgreinum	 er	 rosalega	 margt.	 Kannski	 mis	

	 mikilvægt	og	kannski	 flest	að	því	sem	að	ég	hef	 lært	er	eitthvað	sem	ég	mun	aldrei	

	 nota.	En	það	sem	ég	mun	 taka	með	mér	 í	 framtíðina	eru	þessi	mannlegu	samskipti	
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	 sem	 að	 við	 höfum	 unnið	 með	 í	 lífsleikni.	 Mér	 fannst	 þessir	 bekkjarfundir,	 sem	

	 byrjuðu	 þegar	 við	 vorum	 í	 8.	 bekk,	 vera	 virkilega	 lærdómsríkir.	 Þar	 fengum	 við	

	 geggjaða	æfingu	í	því	að	tjá	tilfinningar,	rökstyðja	mál	okkar	og	segja	það	sem	okkur	

	 lá	á	hjarta.	

Margir	 nemendur	 tóku	 undir	 þetta	 með	 bekkjarfundina.	 Það	 fékk	 mikinn	 samhljóm	 í	

rýnihópnum	og	greinilegt	að	þeir	höfðu	verið	vel	heppnaðir	hjá	þessum	árgangi.		

	 -Já	mér	 fannst	þeir	hafa	verið	virkilega	góðir.	 Líka	það	að	þeir	hjálpuðu	rosalega	 til	

	 fyrir	 mig	 því	 ég	 er	 rosalega	 feiminn	 að	 tala	 fyrir	 framan	 aðra	 en	 þarna	 inni	 var	

	 eitthvað	svo	auðvelt	að	tjá	sig	þannig	að	hef	ég	alltaf	orðið	betri	og	betri	í	því.		

	 -Samfélagsfræði,	 læra	 um	 samfélagið	 er	 það	 ekki?....	 Af	 hverju	 lærum	 við	 þá	 ekki	

	 meira	um	samfélagið	eins	og	það	er	núna	og	það	hjálpar	okkur	að	verða	fullorðin?		

	

Í	nýjustu	aðalnámskrá	(2013)	stendur:	

	

,,Sem	 dæmi	 um	 aðferð	 sem	 reynir	 á	 lýðræðislegt	 skipulag,	 umburðarlyndi	 og	 gagnkvæma	

virðingu	 fyrir	 skoðunum	annarra	má	nefna	bekkjarfundi.	Á	 slíkum	 fundum	þurfa	allir	að	 fá	

tækifæri	til	að	tjá	sig	og	læra	að	taka	tillit	til	annarra	eftir	fyrirfram	ákveðnum	reglum.	Þar	er	

hægt	að	ræða	málefni	líðandi	stundar,	álitamál	eða	atvik	úr	skólanum	eða	lífinu	og	reyna	að	

finna	flöt	sem	samstaða	er	um"	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	204)	

	

Það	var	alveg	greinilegt	að	í	þessum	árgangi	 í	þessum	tiltekna	skóla	hefur	lífsleiknikennslan	

heppnast	vel.	Þau	 töluðu	vel	um	 lífsleikni	og	hversu	góð	áhrif	 sú	kennsla	hafi	haft	á	þeirra	

samskipti	 og	 að	þar	hefðu	þau	 lært	hluti	 sem	væru	 virkilega	nytsamlegir	 og	myndu	nýtast	

þeim	í	því	sem	þau	taka	sér	fyrir	hendur	eftir	grunnskóla.			

Viðhorf	 til	 samfélagsgreina	 í	 þessum	 rýnihópi	 var	mjög	misjafnt	 og	 fór	 það	eftir	 því	 hvaða	

kennslugrein	umræðurnar	fjölluðu	um.	Þegar	umræðan	fór	út	 í	það	hvað	gæti	 farið	betur	 í	

kennslu	 samfélagsgreina	 var	 áherslan	 á	 það	 hvort	 ekki	 væri	 hægt	 að	 færa	 kennslu	 í	

samfélagsgreinum	meira	úr	bókum	og	í	málefni	líðandi	stundar,	læra	um	það	sem	er	í	gangi	í	
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heiminum	í	dag	og	að	kennarar	ættu	að	vera	duglegri	við	að	grípa	fréttir	sem	eru	viðamiklar	í	

samfélaginu	og	umræðunni	og	nýta	sér	þær	í	kennslunni.		

	 -Ég	 væri	 t.d.	 alveg	 til	 í	 að	 læra	 um	 hvað	 sé	 í	 gangi	 milli	 Rússlands	 og	

	 Bandaríkjanna.	

	 -Já	 og	 líka	 Bandaríkjanna	 og	 Norður-Kóreu.	 Það	 myndi	 gera	 námið	 miklu	

	 skemmtilegra	ef	það	væri	tengt	einhverju	sem	við	heyrum	í	fréttum	á	hverjum	degi.	

	 -Það	 þarf	 ekki	 einu	 sinni	 að	 vera	 stríðstengt	 eða	 endilega	 einhverjar	 neikvæðar	

	 fréttir.	Það	má	alveg	tala	og	fjalla	um	þær	jákvæðu	fréttir	sem	koma	upp.	
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6 Samantekt		

Það	kom	skemmtilega	á	óvart	hversu	sterkar	og	 fjölbreyttar	 skoðanir	nemendur	 í	10.	bekk	

höfðu	 á	 samfélagsgreinum.	 Ef	 marka	 má	 þessi	 viðtöl	 má	 sjá,	 að	 samfélagsgreinar	 í	 þeirri	

mynd	 sem	 við	 þekkjum	 þær	 í	 dag	 eiga	 undir	 högg	 að	 sækja	 hjá	 nemendum	 hvað	 varðar	

viðhorf	 þeirra	 til	 greinarinnar.	 Þegar	 rýnt	 er	 í	 viðtölin	 sést	 greinilega	 að	 nemendur	 hafa	

svipaðar	 skoðanir	 og	 viðhorf	 til	 samfélagsgreina	 og	 hægt	 er	 að	 greina	 þessi	 viðtöl	 í	 þrjú	

megin	 þemu:	 sögu,	 landafræði	 og	 lífsleikni.	 Það	 voru	 þær	 kennslugreinar	 sem	 voru	 nær	

eingöngu	 til	 umræðu	 í	 viðtölunum	 og	 greinilega	 þær	 kennslugreinar	 sem	 lita	 kennslu	 í	

samfélagsgreinum.	Viðhorf	nemenda	til	þessara	kennslugreina	var	mjög	svipað	milli	skóla	og	

var	hægt	að	greina	ákveðna	línu	í	viðhorfi	þeirra	gagnvart	þessum	kennslugreinum.		

Oft	og	tíðum	leið	dágóður	tími	í	hverju	og	einu	rýniviðtali	þar	til	nemendur	minntust	á	

aðrar	 kennslugreinar	 en	 sögu	en	þá	 kom	annað	hljóð	 í	 þau	og	það	 var	 eins	 og	drægi	 fyrir	

þessa	neikvæðu	ímynd	sem	þau	höfðu	af	samfélagsgreinum.	Þau	sáu	mikið	skemmtanagildi	

og	 tilgang	 í	 þeirri	 þekkingu	 og	 færni	 sem	 þau	 höfðu	 lært,	 eða	 vildu	 læra,	 í	 landafræði	 og	

lífsleikni.	

Þegar	markmið	samfélagsgreina	eru	þannig	sett	upp	að	nemendur	sjái	hag	í	því	að	ná	

þeim	mun	vægi	þeirra	aukast	töluvert	sem	og	viðhorf	nemenda	til	greinanna	batna.	Upplifun	

nemenda	 á	 samfélagsgreinum	 var	 þess	 vegna	mjög	 blendin	 og	 fannst	 þeim	 erfitt	 að	 setja	

þessar	ólíku	kennslugreinar	undir	sama	hatt	og	hugsa	um	þær	sem	eina	heild.	Nemendur	 í	

rýnihópunum	höfðu	skýra	sýn	á	hvað	mætti	betur	 fara	 í	kennslu	samfélagsgreina.	Þeir	vilja	

minnka	vægi	þess	sem	þeir	skilgreina	sem	tilgangslausa	þekkingu.	Tilgangslausa	þekkingu	má	

skilgreina	 út	 frá	 viðtölunum	 sem	 þá	 þekkingu	 sem	 nemendur	 fá	 t.d.	 í	 sögu	 og	

trúarbragðafræði.	 Eins	og	 einn	nemandinn	 í	 skóla	 1	 komst	 svo	 skemmtilega	 að	orði:	 ,,Mig	

langar	 bara	 að	 læra	 um	 það	 hvernig	 ég	 get	 lifað	 mínu	 lífi	 í	 framtíðinni	 en	 ekki	 hvernig	

einhverjir	karlar	lifðu	sínu	lífi."		

Í	eftirfarandi	undirköflum	verður	farið	nánar	út	í	hvert	þema	og	undirþema	fyrir	sig	og	

tekið	saman	hvernig	skoðun	nemenda	var	áþekk	á	milli	skóla.	
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6.1	Saga	

Saga	var	sú	kennslugrein	sem	var	mjög	áberandi	í	öllum	rýniviðtölunum	og	greinilegt	að	hún	

var	ofarlega	 í	huga	nemenda	þegar	 rætt	var	um	samfélagsgreinar.	Hægt	var	að	greina	eitt	

undirþema	þegar	kom	að	sögu	og	það	var	að	nemendur	sjá	ekki	tilganginn	með	því	að	læra	

sögu	burtséð	frá	því	hvort	þeim	fannst	fagið	skemmtilegt	eða	ekki.	

	

	 6.1.1	Sjá	ekki	tilganginn	með	sögukennslu	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	saga	sú	kennslugrein	sem	nemendur	hafa	hvað	minnstan	

áhuga	á	og	lendir	oftar	en	ekki	í	neðsta	sæti	yfir	þær	greinar	sem	nemendur	vilja	læra.	Byggir	

það	áhugaleysi	á	því	að	nemendum	finnst	saga	 leiðinleg	og	tilgangslaus	og	þau	tengja	ekki	

sögunámið	við	eigin	reynslu	(Wheeler,	2007,	bls.	9	-	10).			

Án	 sýnilegs	 og	 skiljanlegs	 tilgangs	 með	 sögukennslu	 getur	 hún	 oft	 og	 tíðum	 verið	 lítt	

áhugaverð	 í	 hugum	 nemenda.	 Þegar	 skoðað	 er	 af	 hverju	 saga	 er	 kennd	 í	 grunnskólum	 er	

eðlilegast	að	skoða	hvað	grunnskólalögin	segja	

,,Hlutverk	 grunnskólans,	 í	 samvinnu	 við	 heimilin,	 er	 að	 búa	 nemendur	 undir	 líf	 og	 starf	 í	

lýðræðisþjóðfélagi	 sem	 er	 í	 sífelldri	 þróun.	 Starfshættir	 skólans	 skulu	 því	 mótast	 af	

umbyrðarlyndi,	 kristilegu	siðgæði	og	 lýðræðislegu	samstarfi.	 Skólinn	 skal	 temja	nemendum	

víðsýni	og	efla	skilning	þeirra	á	kjörum	fólks	og	umhverfi,	á	íslensku	þjóðfélagi,	sögu	þess	og	

sérkennum	 og	 á	 skyldum	 einstaklingsins	 við	 samfélagið."	 (Lög	 um	 grunnskóla	 nr.	

66/1995:2.grein)	

Skapast	 hafa	 tvær	 hefðir	 í	 sögukennslu.	 Þær	 eru	 nefndar	 engilsaxneska	 hefðin	 og	

skandinavíska,	 eða	 þýska,	 hefðin.	 Tilgangur	 þeirrar	 engilsaxnesku	 er	 að	 efla	 skilning	 og	

þekkingu	nemenda	 á	 gangi	 sögunnar	 þar	 sem	 yfirferð	 hennar	 er	 í	 tímaröð	og	 nútíminn	 er	

útskýrður	í	gegnum	fortíðina.	Með	engilsaxnesku	leiðinni	eiga	nemendur	að	að	fá	æfingu	í	að	

hugsa	 líkt	 og	 sagnfræðingur.	 Í	 þeirri	 skandinavísku	 eða	 þýsku	 er	 aðalmarkmiðið	 að	 efla	

söguvitund	 nemenda	 (Lund,	 2012).	 Í	 grein	 Wheeler	 (2007)	 lýsir	 hann	 þeirri	 áskorun	 sem	

kennsla	í	sögu	felur	 í	sér	og	hvernig	hægt	er	að	gera	sögunámið	áhugavert	fyrir	nemendur.	

Áður	 en	 kennsla	 byrjaði	 voru	 nemendurnir	 mjög	 neikvæðir	 gagnvart	 því	 að	 læra	 sögu	 og	
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höfðu	engan	áhuga	á	að	læra	hana.	Í	kjölfarið	var	áherslunum	í	kennslunni	breytt	þannig	að	

tengt	var	frekar	við	fyrri	reynslu	nemenda.	Segja	má	að	breytt	hafi	verið	um	hefð	og	farið	úr	

engilsaxnesku	leiðinni	yfir	í	þá	skandinavísku,	þar	sem	unnið	var	meira	með	einstaka	atburði	

frekar	en	söguna	sem	eina	heild.	Samkvæmt	meistararitgerð	Rúnars	Más	Þráinssonar	(2015)	

sem	 er	 rannsókn	 á	 kennsluaðferðum	 í	 framhaldsskólum	 kemur	 í	 ljós	 að	 sögukennsla	 í	

íslensku	 skólakerfi	 er	 skipulögð	 með	 áherslum	 engilsaxnesku	 hefðarinnar	 þó	 svo	 að	

aðalnámskrá	grunnskóla	geri	frekar	ráð	fyrir	skipulagi	út	frá	þeirri	skandinavísku.	

Nemendurnir	í	rýnihópunum	þremur	áttu	það	sameiginlegt	að	styðja	við	þessar	rannsóknir.	

Þemað	 í	viðtölunum	var	að	þeir	áttu	erfitt	með	að	sjá	 tilganginn	 í	 sögu	og	sögukennslu	og	

viðhorf	 í	garð	hennar	var	neikvætt.	Saga	var	 sú	kennslugrein	sem	kom	almennt	 fyrst	upp	 í	

huga	nemenda	þegar	þeir	hugsuðu	um	samfélagsfræði.	Hægt	er	að	segja	að	neikvætt	viðhorf	

nemenda	í	garð	samfélagsgreina	megi	rekja	til	neikvæðs	viðhorfs	þeirra	til	sögu.		

	

6.2	Lífsleikni	

Lífsleikni	er	kennslugrein	sem	er	ekki	áberandi	innan	veggja	skólans.	Það	kom	mikið	á	óvart	

hversu	 mikla	 skoðun	 nemendur	 höfðu	 á	 lífsleikni,	 þá	 sérstaklega	 í	 tveimur	 af	 þremur	

rýniviðtölum.	Þau	undirþemu	sem	hægt	væri	að	skilgreina	út	frá	þessum	viðtölum	voru	þau	

að	 nemendur	 kölluðu	 eftir	 meira	 vægi	 lífsleikni,	 skýrari	 sýn	 á	 til	 hvers	 ætlast	 af	 þeim	 í	

lífsleikni	og	það	að	nemendur	sáu	mikilvægi	lífsleikni	þrátt	fyrir	fáa	kennslutíma.		

	 	 	

	 6.2.1	Meira	vægi	í	lífsleiknikennslu	

Það	 kom	 skýrt	 fram	 í	 viðtölum	 rannsakanda	 við	 nemendurna	 að	 þeir	 vilja	 að	 lífsleikni	 fái	

meira	 vægi	 innan	 samfélagsgreina.	 Er	 það	 alveg	 í	 takt	 við	það	 sem	 rannsóknir	 á	mikilvægi	

lífsleikni	 hafa	 fjallað	 um.	 Nemendum	 í	 rýniviðtölunum	 fannst	 kennslan	 oftar	 en	 ekki	 vera	

ómarkviss	 og	 fannst	 vanta	 einhverja	 samfellu.	 Þeim	 fannst	 þeir	 samt	 ekki	 hafa	 tekið	 eftir	

þessu	fyrr	en	þeir	komu	í	unglingadeildina.	Hluti	nemenda	í	viðtölunum	kannaðist	ekki	einu	

sinni	 við	 að	 hafa	 farið	 í	 neina	 lífsleikni	 eða	 þá	 að	 kennslan	 hafi	 ekki	 verið	 það	 skýr	 og	

markviss.	
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Í	rannsókn	Aldísar	Yngvadóttur	(2010)	á	viðhorfi	skólastjórnenda	og	kennara	til	lífsleikni	kom	

í	 ljós	 að	 viðhorf	 þeirra	 til	 lífsleikni	 væri	 almennt	 jákætt	 og	 styður	 það	 við	 rannsókn	 sem	

Ingibjörg	Jóhannsdóttir	gerði	árið	2008	en	þar	rannsakaði	hún	viðhorf	kennara	til	lífsleikni	og	

náði	 sú	 rannsókn	 til	 tólf	 grunnskóla	 á	 Eyjafjarðarsvæðinu.	 Í	 þeirri	 rannsókn	 kom	 fram	 að	

viðhorf	 kennara	 til	 lífsleikni	 væri	 almennt	 mjög	 jákvætt	 (Ingibjörg	 Jóhannsdóttir,	 2008).	 Í	

rannsókn	Aldísar	 (2010)	 kom	aftur	 á	móti	 fram	að	nokkrum	kennurum	þótti	 lífsleiknitímar	

ekki	vera	nýttir	sem	skyldi	og	að	tímar	í	lífsleikni	væru	oftar	en	ekki	notaðir	í	eitthvað	annað	

og	væru	eins	konar	ruslakistur.	Aldís	veltir	upp	þeirri	spurningu	hvort	ekki	ætti	að	auka	vægi	

lífsleikni	í	aðalnámskránni	með	því	að	lengja	kennslutíma	úr	40	mínútum	á	viku	í	80	mínútur	

en	 í	 þeim	 skólum	 sem	 rannsóknin	 kom	 að	 voru	 40	mínútur	 á	 viku	 lang	 algengasti	 tíminn.	

Styðja	 þessar	 rannsóknir	 það	 sem	 nemendur	 fjölluðu	 um	 í	 rýnihópunum.	 Þeir	 vilja	 meira	

vægi	 lífsleikni	 þar	 sem	 þeir	 sjá	 mikilvægi	 þess	 að	 hafa	 góða	 þekkingu	 á	 mannlegum	

samskiptum,	hafa	 lært	að	koma	fram,	þar	sem	fas	og	framkoma	skiptir	miklu	máli	 í	nútíma	

samfélagi.	

Í	 rýnihópunum	var	 talað	um	hversu	mikilvægt	væri	að	hafa	kennara	sem	sýndi	að	 lífsleikni	

væri	merkilegt	og	mikilvægt	fag.	Ef	kennarinn	sýnir	metnað	og	áhuga	á	því	sem	hann	er	að	

gera	er	auðveldara	fyrir	nemendurna	að	fá	áhuga	á	verkefninu.	

Góð	 lífsleiknikennsla	 stendur	 og	 fellur	 með	 kennaranum	 sem	 kennir.	 Áhugi	 hans	 og	

fagmennska	 er	 forsenda	 fyrir	 góðum	 árangri.	 Það	 er	 ekki	 endilega	 kennslufræðileg	 eða	

menntunarfræðileg	 þekking	 hans	 sem	 skiptir	 mestu	 máli.	 Til	 að	 kennarinn	 sé	 hvað	 best	

undirbúinn	til	að	kenna	lífsleikni	þarf	hann	sjálfur	á	lífsleikninámi	að	halda.	Rökin	fyrir	því	eru	

þau	að	 félags-	og	 tilfinningaþroski	eykst	ekki	endilega	með	aldri	heldur	 réttri	og	markvissri	

þjálfun.	Þannig	er	ekki	hægt	að	ætlast	til	þess	að	kennarinn	búi	sjálfkrafa	yfir	þeirri	færni	sem	

þarf	til	að	kenna	árangursríka	lífsleikni	(Weare,	2000).	

	

	 6.2.2	Skýrara	til	hvers	sé	ætlast	af	nemendum	

Nemendum	í	rýnihópunum	fannst	vanta	skýrari	markmið	í	 lífsleikni.	Þeir	vissu	ekki	til	hvers	

var	ætlast	af	þeim	eða	hvað	eigi	að	sitja	eftir.	Þeim	fannst	þetta	vera	skipulagsleysi	og	það	

truflaði	 þá	 í	 rýnihópunum	 sem	 höfðu	 metnað	 fyrir	 námi	 sínu	 og	 höfðu	 skýra	 sýn	 á	

framtíðaráformin.		
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Í	 rannsókn	 Kristínar	 Jóhannesdóttur	 (2010)	 á	 sýn	 ungmenna	 á	 lífsleiknikennslu	 í	

framhaldsskólum	 voru	 tekin	 hálfopin	 viðtöl	 við	 sex	 nemendur	 úr	 sex	 mismunandi	

framhaldsskólum.	 Þar	 kom	 fram	 að	 tveir	 þessara	 nemenda	 sögðu	 lífsleiknikennslu	 í	

grunnskóla	vera	ómarkvissa.		

	 	

	 6.2.3	Nemendur	sjá	mikilvægi	kennslugreinarinnar	

Nemendur	 í	 rýnihópunum	 sáu	mikilvægi	 þess	 að	 læra	 góð	mannleg	 samskipti	 og	 þeir	 sáu	

miklu	meiri	ávinning	í	því	fyrir	sig	heldur	en	að	læra	um	eitthvað	sem	hefur	nú	þegar	gerst.	

Þeir	sáu	ávinning	í	því	að	vera	góðir	þegnar	samfélagsins.	Þeir	sáu	að	góð	mannleg	samskipti	

muni	skila	þeim	lengra	í	lífinu	heldur	en	þekking	þeirra	á	sögulegum	atburðum.		

Árið	 1993	 sýndu	 rannsóknir	 íslenskra	 fræðimanna	 tengsl	 milli	 námsárangurs	 og	

samskiptahæfni	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 1993).	 Sigrún	

Aðalbjarnardóttir	 (2007)	 gerði	 rannsókn	 á	 íslenskum	 skólabörnum	 sem	 heitir	 ,,Hlúð	 að	

félags-	 og	 tilfinningaþroska	 nemenda"	 og	 benda	 niðurstöður	 hennar	 til	 þess	 að	 þeir	

nemendur	 sem	 fengu	 sérstök	 tækifæri	 til	 að	 fjalla	 um	 ýmis	 tilfinningaleg,	 félagsleg	 og	

siðferðileg	 mál	 í	 samskiptum	 við	 aðra	 reyndust	 sýna	 mun	 meiri	 þroskaframfarir	 bæði	 í	

hugsun	 og	 hegðun	 í	 daglegu	 bekkjarstarfi	 en	 þeir	 nemendur	 í	 samanburðarhópi	 sem	nutu	

ekki	eins	þjálfunar.		

Á	 árunum	1999	–	2002	 var	 gerð	 sænsk	 langtímarannsókn	á	 tengslum	 lífsleikniþjálfunar	 (e.	

social	 and	 emotional	 training)	 og	 geðheilsu	 nemenda	 í	 grunnskóla.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 bentu	 til	 að	 lífsleikniþjálfun	 hafi	 almenn	 jákvæð	 áhrif	 á	 þætti	 eins	 og	

sjálfsmynd	 og	 vellíðan.	 Einnig	 kom	 það	 í	 ljós	 að	 árangursrík	 lífsleikniþjálfun	 dragi	 úr	

árásarhneigð,	einelti	og	áfengisneyslu	(Kimber,	Sandell	og	Bremberg,	2008).	

Nemendur	 í	 rýniviðtölunum	 töluðu	 um	mikilvægi	 þess	 að	 fá	 sjálfstraust	 til	 að	 koma	 sér	 á	

framfæri	í	 lífinu.	Það	styður	það	sem	stendur	í	bókinni	Lífsleikni	(2014)	en	þar	er	fjallað	um	

að	megintilgangur	lífsleikni	sé	að	byggja	upp	sjálfstraust	nemenda	og	það	sjálfstraust	byggist	

á	þremur	þáttum:	sjálfsímynd,	 sjálfsmati,	og	sjálfsvirðingu	 (Erla	Kristjánsdóttir,	 Jóhann	 Ingi	

Gunnarsson	og	Sæmundur	Hafsteinsson,	2004).	
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6.3	Landafræði		

Landafræði	var	sú	kennslugrein	sem	kom	næst	á	eftir	sögu	þegar	nemendur	voru	beðnir	um	

að	hugsa	um	samfélagsgreinar.	Það	leið	samt	sem	áður	smá	tími	í	öllum	viðtölunum	áður	en		

landafræði	kom	upp	á	borðið	enda	féll	hún	greinilega	í	skugga	sögukennslu.	Þau	þemu	sem	

hægt	 var	 að	 greina	 út	 frá	 landafræði	 voru	 þau	 að	 nemendum	 fannst	 kennslugreinin	

skemmtileg	og	þeim	fannst	þekkingin	sem	þeir	fengu	í	gegnum	landafræðina	vera	nytsamleg.	

Þeir	 sáu	 fram	 á	 að	 þeir	 myndu	 nota	 þá	 þekkingu	 í	 framtíðinni	 hvort	 sem	 það	 væri	 í	

áframhaldandi	námi	eða	starfi.	

	 	

	 	

	 6.3.1	Skemmtileg	kennslugrein	

Í	 öllum	 rýnihópunum	kom	 fram	að	nemendur	höfðu	mjög	gaman	af	 landafræði	og	að	það	

væri	 sú	 kennslugrein	 sem	 þeim	 þætti	 skemmtilegust	 innan	 samfélagsgreina.	 Í	 öllum	

viðtölunum	leið	smá	tími	áður	en	nemendur	tengdu	landafræði	við	samfélagsgreinar	og	það	

að	innan	samfélagsgreina	væri	kennslugrein	sem	væri	skemmtileg.	Fyrst	í	viðtölunum	fór	nær	

eingöngu	 neikvæð	 umræða	 fram	 um	 samfélagsgreinar	 en	 þegar	 leið	 á	 viðtölin	 kom	

landafræðin	 upp	 og	 þá	 breyttist	 þeirra	 viðhorf	 og	 var	 greinilegt	 að	 viðhorf	 þeirra	 til	

landafræði	var	mjög	jákvætt.	Eins	og	komið	hefur	fram	áður	var	það	þetta	neikvæða	viðhorf	

sem	nemendur	hafa	til	sögu	sem	skyggði	á	viðhorf	þeirra	til	landafræði.		

	

	

6.3.2	Nytsamleg	þekking	

Í	huga	nemenda	er	hugtakið	landafræði	oft	mjög	þröngt.	Þegar	hugsað	er	um	hvaða	hlutverki	

landafræði	 gegnir	 í	 skólum	er	 vel	 þess	 virði	 að	 velta	 fyrir	 sér	 eftirfarandi	 spurningu:	Hvers	

virði	er	þekking	okkar	ef	við	vitum	ekkert	um	heiminn	í	kringum	okkur,	ekkert	um	önnur	lönd	

eða	menningu	þeirra	og	ekkert	um	vistkerfi	eða	loftslag?	Hvaða	aðrar	námsgreinar	geta	gefið	

okkur	 þekkingu	 á	 eins	 þýðingarmiklum	 upplýsingum	 eins	 og	 loftlagsbreytingum	 af	 manna	

völdum?	Landafræði	er	gagnleg	fyrir	nemendur	af	mörgum	ástæðum:	
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• Hún	 gefur	 börnum	 og	 unglingum	 tækifæri	 til	 að	 þroskast	 úr	 því	 að	 vera	

landfræðingar	 af	 náttúrulegum	 toga,	 þar	 sem	 þau	 hafa	 skynjað	 sitt	 nánasta	

umhverfi,	 í	það	að	vera	alheimsborgarar	sem	hafa	tilfinningu	fyrir	því	sem	er	að	

gerast	í	heiminum.	

• Hún	 fjallar	 bæði	 um	 fólk	 og	 staði	 og	 leggur	 áherslu	 á	menntun	 sem	 stuðlar	 að	

réttlátari	samfélögum.	

• Hún	getur	 hjálpað	nemendum	að	 læra	hvernig	 á	 að	 tileinka	 sér	 nám	og	þjálfað	

rökhugsun.		

• Hún	gefur	nemendum	tækifæri	til	að	læra	um	hluti	sem	skipta	máli	og	hafa	áhrif	á	

líf	okkar	á	21.	öldinni.	

• Hún	gefur	nemendum	tæki	til	að	efla	starfshæfni	og	tækifæri	til	að	þróa	með	sér	

ákveðna	færni	til	að	vinna	með	hluti		(Owen	og	Ryan,	2001,	bls.	13-14).	

Í	rýnihópunum	var	mikið	sammæli	um	að	sú	þekking	sem	þau	öfluðu	sér	úr	landafræði	væri		

ein	sú	nytsamlegasta	úr	samfélagsgreinum	sem	og	eitthvað	sem	þau	myndu	geta	notað	eftir	

grunnskóla.	Nemendur	hugsuðu	mjög	þröngt	um	landafræði	og	þegar	rýnt	var	í	viðtölin	kom	

í	ljós	að	allir	rýnihóparnir	tengdu	landafræði	við	ferðalög	og	menningu	annarra	landa.		
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7 Lokaorð	

Samfélagsgreinar	eru	mér	hjartans	mál.	Mig	langar	til	að	nemendur	mínir	hafi	jafn	gaman	af	

þessu	fagi	og	ég.	Niðurstöður	þessara	rýnihópa	benda	til	annars.	Við	sem	kennarar	þurfum	

að	 forgangsraða	 tíma	 hverrar	 kennslugreinar	 fyrir	 sig	 betur	 innan	 skólans.	 Hvaða	

áherslubreytingar	 þurfi	 að	 gera	 til	 þess	 að	 breyta	 þessu	 viðhorfi	 skal	 ósagt	 látið	 en	

nauðsynlegt	er	að	gera	eitthvað.	Á	tímum	aukinnar	hnattvæðingar,	sífellt	minnkandi	heims	

og	aukins	trúarlegs	margbreytileika	er	mikilvægi	samfélagsgreina	sífellt	að	aukast	og	er	þess	

vegna	enn	mikilvægara	en	ella	að	nemendur	hafi	jákvætt	viðhorf	til	kennslugreinarinnar.		

Eins	og	Gunnar	J.	Gunnarsson	fjallaði	um	(2012)	hefur	Evrópuráðið	sent	margskonar	gögn	frá	

sér	þar	 sem	 lögð	er	mikil	 áhersla	 á	 að	 vinna	gegn	 staðalímyndum,	auka	umburðarlyndi	og	

efla	skilning	og	þekkingu	á	mismunandi	trúarbrögðum.	Í	þessum	gögnum	er	því	haldið	fram	

að	 þekking	 geti	 stuðlað	 að	 viðurkenningu	 á	 mikilvægi	 réttinda	 allra	 til	 þess	 að	 hafa	 sína	

lífssýn	og	geti	því	eflt	félagslega	samloðun	og	dregið	úr	átökum.		

Rannsóknin	 sýnir	 að	 við	 sem	 fræðendur	 erum	 töluvert	 á	 eftir	 þegar	 kemur	 að	því	 að	 skila	

nemendum	út	 í	 samfélagið	með	uppfylltum	markmiðum	aðalnámskrár	en	viðhorf	þeirra	 til	

fagsins	eru	mjög	blendin	og	lituð	af	viðhorfi	þeirra	til	sögu.		

Þegar	 ég	 hugsa	 til	 baka	 yfir	 ferlið	 sem	þessi	 rannsókn	 spannaði	 koma	margar	 hugsanir	 og	

tilfinningar	 upp.	 Ferlið	 var	 krefjandi	 og	 það	 var	 einstaklega	 skemmtilegt	 að	 fá	 nákvæmar	

lýsingar	 á	 samfélagsgreinum	 frá	 svona	 stórum	hópi	 nemenda.	 Ferlið	 hefur	 gefið	mér	 góða	

innsýn	 í	 huga	nemenda	og	mun	þessi	 reynsla	 skila	 sér	 í	 samfélagsgreinakennslu	minni	 um	

ókomna	tíð	og	þá	sérstaklega	á	unglingastigi.		
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Viðauki	A:	Viðtalsrammi	rannsóknar	

• Vitið	þið	hvaða	fög/greinar	það	eru	sem	falla	undir	samfélagsgreinar?		

• Hvaða	greinar	eru	það	sem	koma	fyrst	upp	í	huga	ykkar	þegar	þið	hugsið	um	

samfélagsgreinar?		

o Af	hverju?	(eða	hvers	vegna	þessar	greinar?)	

• Ef	þið	hugsið	til	baka,	hvernig	mynduð	þið	lýsa	reynslu	ykkar	af	

samfélagsfræði/samfélagsgreinum	úr	grunnskóla?	

• Hvað	teljið	þið	ykkur	hafa	lært	í	samfélagsfræði/samfélagsgreinum	eftir	10	ára	

grunnskólagöngu?	

• Hver	er	skoðun	ykkar	á	samfélagsgreinum?	Hvaða	viðhorf	hafið	þið	til	þeirra?	

o Af	hverju	hafið	þið	þessa	skoðun	eða	þetta	viðhorf?	

• Í	hvaða	aðstæðum	teljið	þið	að	þið	gætuð	nýtt	þessa	þekkingu	sem	þið	hafið	fengið	

í	samfélagsgreinum?		

o Bæði	hvað	snertir	framhaldsnám	sem	og	utan	veggja	skólans.	

• Hvað	má	laga/bæta	í	kennslu	í	samfélagsgreina?	

o Hvers	vegna	þarf	að	laga/bæta	kennsluna?	Hvað	þarf	sérstaklega	að	

laga/bæta?	(Af	hverju	þarf	að	laga	það?	Hvernig	er	hægt	að	laga	það)		

• Er	eitthvað	að	lokum	sem	þið	viljið	koma	á	framfæri?		

.	

	


