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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er innleiðing opinberrar stefnu.  Skoðuð er innleiðing nýrra 

námskráa sem gefnar voru út árið 2011 eftir breytingu á lögum um öll skólastig á Íslandi árið 

2008.  Almenni hluti námskránna er sameiginlegur með öllum skólastigum leik-, grunn- og 

framhaldsskóla.  Í almenna hluta námskránna eru kynntir sex grunnþættir í menntun.  Einn af 

þessum gunnþáttum fjallar um lýðræði og mannréttindi og er hin opinbera stefna sem er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

Undanfarin misseri hefur í auknum mæli verið rætt um borgaramenntun og mikilvægi hennar.  

Að einhverju leyti má rekja þessa auknu umræðu til efnahagshrunsins 2008 og tilkomu 

samfélagsmiðla.  Í nýju námskránum frá árinu 2011 segir að nemendur eigi að læra um 

lýðræði í lýðræði.   

Í menntamálaráðuneytinu voru samin ný lög um öll skólastig á Íslandi og þau tóku gildi árið 

2008.  Námskrárnar komu í kjölfarið.  Stefnan var sett.  En hvernig var hún undirbúin? Hvernig 

var samtalinu við skólasamfélagið háttað? Hvernig var námskráin kynnt? Hvernig var hún 

innleidd og hvernig er eftirfylgnin og eftirlitið? 

Til þess að svara þessum spurningum var útgefið efni skoðað og gerð eigindleg rannsókn. 

Einnig er fjallað um breytingastjórnun í menntakerfum bæði út frá félagsvísindum og 

menntavísindum.  Sjónum er sérstaklega beint að innleiðingu grunnþáttarins um lýðræði og 

mannréttindi í íslenskum framhaldsskólum og reynt að meta hvort innleiðing þessarar 

opinberu stefnu hafi gengið eftir.   

Niðurstöðurnar benda til þess að litlar breytingar hafi orðið á námi og umgjörð í íslenskum 

framhaldsskólum í kjölfar innleiðingar á grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi.  

Skýringarnar eru helst þær að markmiðin með stefnunni eru mjög huglæg og því illmælanleg.  

Innleiðing slíkrar stefnu verður þar af leiðandi ómarkviss.  Eftirfylgnin og stuðningurinn núna 5 

árum eftir að innleiðingunni lauk eru ekki sýnileg.    
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Abstract 

The subject of this thesis is implementation of public policy. The introduction of new 

curricula, published in 2011, following new legislation on all levels of education in Iceland in 

2008. The general part of the curriculum is common for all the levels; elementary-, primary- 

and secondary schools. For the first time, the general part of the curriculum presents six basic 

strands of education. One of these strands is democracy and human rights and is the public 

policy that is the subject of this thesis. 

In recent times there has been increased discussion on the importance of citizenship 

education. To some extent, this could be the result of the economic crisis in 2008 and the 

emergence of social media. The new curriculum from 2011 states that students should learn 

about democracy in democracy. 

The new law on education in Iceland was drafted at the Ministry of Education, which came 

into effect in 2008. The curriculum followed. The policy was set. But how was it prepared? 

How was the conversation within the school community? How was it introduced and 

implemented? Is there any inspection or follow-up? 

To answer these questions, previously published material on the subject was examined and a 

qualitative study was conducted. We also research Educational change using both disciplines  

within social- and educational sciences. The aim is specially to find out whether the 

implementation of the strand, democracy and human rights, in the new curricula was 

effective in upper secondary schools in Iceland. 

The results indicate that there has been very little educational and institutional change in 

Icelandic upper secondary schools following the implementation of the strand democracy and 

human rights. Possible explanations are that the objectives of the policy were of a very 

subjective nature and therefore hard to measure, which makes the implementation process 

ineffective. Follow-up and support to this date, 5 years after completion of the 

implementation, is not visible. 
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1. Inngangur 

 

„Að breyta skólakerfi er svolítið eins og að færa kirkjugarð. Þú færð enga hjálp innan frá.“  

Jón Gnarr borgarstjóri 11.janúar 2012 

 

Í inngangi bókarinnar The new meaning of educational change eftir Michael G. Fullan segir að 

því sé samtímis haldið fram að annarsvegar séu engar framfarir í skólakerfinu og hinsvegar er 

sagt að skólinn sé undirlagður af stöðugum breytingum.  Að þeir sem fari fyrir 

stefnumótunarvinnu tali um að kennarar séu lítt hrifnir af breytingum en að kennarar segi að 

forsvarsmenn skólamála kynni stoltir breytingar á tyllidögum en að þeir viti ekki hver þörfin sé 

í raun, né hafi þeir skilning á því sem fram fer í skólastofunni.  Foreldrar hrífast af hugmyndum 

um nýjar aðferðir og betri framtíðarhorfum barna sinna.  Sumir segi að endurskipulagning 

skóla sé eina leiðin á meðan aðrir segja að einungis sé verið að dreifa athyglinni frá því sem 

raunverulega skipti máli.  Háskólaprófessor gæti verið sannfærður um að skólar endurspegli í 

raun samfélagið og að ekki sé hægt að ætlast til að þeir séu drifkrafturinn í að hrinda 

breytingum í framkvæmd.  Annar háskólaprófessor er jafn sannfærður um að skólar væru 

betur staddir ef skólastjórar og stjórnendur hefðu skýrari „sýn“ sem leiðtogar í skólakerfinu og 

ef kennarar væru tilbúnari til að læra nýjar aðferðir til þess að betrumbæta námskrár.  

Stjórnmálamenn vinni að lagabreytingum til þess að bæta skólakerfið en á meðan hugsi 

skólastjórinn mæðulega: „þetta mun líka verða samþykkt“.  Einkaskólum er annarsvegar 

hrósað fyrir að vera bjargvættir í kerfinu og hins vegar er þeim kennt um að eyðileggja 

skólakerfið.1  Þessi texti lýsir ágætlega þeim þversögnum sem birtast í umræðu um skólamál. 

Breytingar eru óhjákvæmilegur hluti af tilverunni.  Einstaklingar breytast, þeir þroskast, verða 

fyrir áföllum og öðlast reynslu sem gerir það að verkum að breytinga er þörf.  Breytingar verða 

á öllum sviðum tilverunnar bæði í einkalífi, atvinnulífi og hjá hinu opinbera.   

Rík áhersla er lögð á það í samfélaginu að íslenskt menntakerfi standist alþjóðlegan 

samanburð og hafi metnað til þess útskrifa framúrskarandi nemendur með góða menntun.  

Íslendingar vilja geta stundað nám erlendis sem krefst samstarfs milli skóla.  Umhverfi okkar 

                                                      
1 Fullan, M.G., 2007. 
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og samfélag breytist hratt m.a. í takt við tækniframfarir á ýmsum sviðum.  Framfarir í 

menntamálum þurfa að haldast í hendur við þær breytingar. 

En hvað er það sem gerir menntakerfi þannig að þau standist alþjóðlegan samanburð?  

Hvernig verða menntakerfi og menntun nemenda framúrskarandi?  Hvernig verða nemendur 

sjálfstæðir, upplýstir og gagnrýnir borgarar sem rækja hlutverk sitt í samfélaginu? 

Umræða um menntamál er jafnan fyrirferðarmikil á Íslandi.  Skóli og menntun skipa 

mikilvægan sess í samfélaginu.  Allir Íslendingar hafa reynslu af skólakerfinu og flestir hafa 

skoðun á því.  En hver ber ábyrgð á skólakerfinu?  Hver ákveður hvernig það starfar? Hver er 

stefnan? Hver eru markmiðin? Hvað á að kenna? Hvar og hvernig?  Er íslenskt menntakerfi 

ólíkt öðrum menntakerfum?  

Mörgum þessara spurninga er svarað í aðalnámskrám, þar sem nánar er kveðið á um innihald 

náms í leik-, grunn- og framhaldsskólum, sem gefnar eru út af menntamálaráðuneytinu á 

grundvelli laga um viðkomandi skólastig. Aðalnámskráin kveður á um markmið og 

fyrirkomulag skólastarfs og er stefnumótun stjórnvalda hverju sinni í skólamálum. 

Hvernig verður slík stefnumótun til?  Hvaða aðferðum er beitt? Hverjir taka ákvarðanir um 

það hvaða leiðir eru valdar, hvernig þær eru innleiddar og hvernig árangur er metinn? Eru það 

stjórnmálamenn sem ákveða stefnuna, innleiða hana og hafa eftirlit með henni?  Eða eru það 

embættismenn á skólaskrifstofum og í ráðuneytum eða skólafólk, eða hvoru tveggja? 

Stefnumótun, innleiðing og árangursmat er heildstætt ferli sem skoðast þarf í heild.  Lengi 

hefur verið mikil áhersla á stefnumótun bæði í einkageiranum og í hinum opinbera geira. 

Innleiðingin hefur fengið minni umfjöllun en stefnumótunin en fræðimenn hafa í auknum 

mæli beint sjónum sínum að þeim þætti.  Í ritinu Íslenska stjórnkerfið segir að opinberri 

stefnumótun sé oft skipt í tvo meginþætti, annars vegar stefnuupplegg og hins vegar 

innleiðingu (e. implementation). Tekið er fram að báðir þættir skipti miklu máli og að 

framkvæmdavaldið og stofnanir þess gegni lykilhlutverki í þeim báðum.2 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða með hvaða hætti íslenskt menntakerfi tekst á við 

innleiðingu opinberrar stefnu (e. implementation of public policy)  en ekki er hjá því komist að 

skoða stefnumótunina og mat á árangri samhliða.  Sú opinbera stefna sem fjallað er um hér er 

                                                      
2 Gunnar Helgi Kristinsson, 2007. 
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aðalnámskrá sem gefin var út árið 2011.  Aðalnámskráin er í nokkrum hlutum.  Almennur 

hluti, sem er eins fyrir öll skólastigin, og svo einn fyrir hvert skólastig, leik-, grunn- og 

framhaldsskóla (greinasvið).  Í almenna hluta aðalnámskrár eru innleiddir í fyrsta skipti, árið 

2011,  sex grunnþættir í menntun og fjallar einn þeirra um lýðræði og mannréttindi.  Aðrir 

grunnþættir  í menntun eru, auk lýðræði og mannréttindi; heilbrigði og velferð, sjálfbærni, 

læsi, jafnrétti og sköpun.  Í þessari ritgerð er sjónum einkum beint að innleiðingu 

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi í framhaldsskólum. 

 

Tilgangur, rannsóknarspurningar og kaflar í ritgerð 

Í störfum höfundar með börnum og ungmennum t.d. í æfingakennslu í Borgarholtsskóla 

veturinn 2015-2016 blasti við ungt fólk í stórum hópum sem var áhugalaust um nám sitt og 

umhverfi.  Þau gátu ekki svarað spurningum um einföldustu hluti samfélagsins, þau sögðust 

aldrei horfa á fréttir og mörg sögðust þau ekki ætla að kjósa í kosningum til Alþingis þá um 

vorið.  Í ávarpi menntamálaráðherra í formála kynningarrita um grunnþættina sex stendur: 

„Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu 

einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi. Þessum grunnþáttum er m.a. ætlað að bæta úr því.“3 

Nú, sjö árum eftir staðfestingu nýrra námskráa frá árinu 20114 og þremur árum eftir að þær 

tóku að fullu gildi árið 2015, er tímabært að rýna í og leggja mat á hvernig til tókst.  Árið 2013 

var gefin út áætlun um innleiðingu á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám og 

þar gerð grein fyrir helstu verkefnum fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólastigin árin 2013 – 

2015 eða þegar námskrárnar áttu að hafa tekið að fullu gildi. 5  

Megináhersla og viðfangsefni þessarar ritgerðar er innleiðing grunnþáttarins um lýðræði og 

mannréttindi í almennum hluta aðalnámskrár í framhaldsskólum.  Skoðað verður fræðilegt 

efni um innleiðingu opinberrar stefnu almennt og um innleiðingu námskráa.  Fjallað verður 

um hvað námskrár eru og hvernig breytingar eiga sér stað í skólakerfum. Aðal áherslan verður 

                                                      
3 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
4 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Ný menntastefna – útgáfa aðalnámskrár, 2011. 
5 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám, 2013. 
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á innleiðinguna og útfærsluna  á grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi en einnig 

skoðað hvernig mati á árangri er háttað. 

Megin rannsóknarspurningin er: Hefur innleiðing grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi í 

íslenskt skólakerfi gengið eftir/tekist? 

Til þess að hægt sé að svara þeirri spurningu eru nokkur atriði sem þarf að skoða betur og 

kalla má undirspurningar: 

- Hver voru markmiðin með innleiðingu grunnþáttarins? 

- Hafa markmið um grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi náðst? 

- Hefur skólastarf tekið breytingum vegna innleiðingar grunnþáttar um lýðræði og 

mannréttindi? 

- Hvað, ef eitthvað, hefur farið úrskeiðis og hvar er úrbóta þörf? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla að meðtöldum inngangi og miðar hún að því að svara þessum 

rannsóknarspurningum.   

Í öðrum kafla er fjallað um ytra umhverfi ritgerðarinnar og efnisþátta hennar.  Byrjað verður á 

að fjalla um hugtökin sem til umfjöllunar eru, helstu kenningar og kenningarsmiði á þessu 

fræðasviði bæði hérlendis og erlendis. Einnig verða fyrri rannsóknir á innleiðingu opinberrar 

stefnu og fyrirliggjandi gögn rýnd nánar. Í síðari hluta kaflans verður umfjöllun um það hvernig 

fræðasviðin tvö sem þessi ritgerð tengir saman fjalla um innleiðingu opinberrar stefnu. 

Í þriðja kafla er almenn umfjöllun um námskrár, farið yfir þá þætti sem tengjast innleiðingu 

námskráa og fjallað um breytingastjórnun í menntakerfum sérstaklega.  Rýnt verður nánar í 

það efni sem gefið var út í tengslum við innleiðingu grunnþáttanna og varpa eiga ljósi á 

markmið stjórnvalda með innleiðingunni.  Fjallað verður sérstaklega um þær áskoranir sem 

yfirvöld menntamála standa frammi fyrir þegar innleiða á nýjar námskrár og gera breytingar á 

skólakerfum. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður viðtala birtar. Staðan innan skólanna er skoðuð betur og svörum 

viðmælenda í rannsókn gerð skil.  Hver er þeirra upplifun af því hvernig til tókst og hver er 

staðan í skólakerfinu í dag.   

Fimmti kafli er umræðukafli þar sem rannsóknarspurningum ritgerðarinnar er svarað og þær 

settar í samhengi við fræðin sem fjallað var um í öðrum kafla. 
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Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á að innleiðing stefnu og eftirfylgni með henni er ekki 

síður mikilvæg en stefnumótunin sjálf ef árangur og markmið viðkomandi stefnu eiga að nást. 

Leiði ritgerðin og rannsókn hennar í ljós að markmiðin með innleiðingu grunnþáttarins um 

lýðræði og mannréttindi hafi ekki náðst og að úrbóta á þessu sviði sé þörf er það von 

höfundar að ritgerð þessi verði til þess að hvetja skólasamfélagið og stjórnvöld til þess að 

bæta um betur. 
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2. Forsendur og fræðilegt efni 

Annar kafli skiptist í nokkra hluta.  Fyrst eru þau hugtök sem ritgerðin fjallar um útskýrð.  Næst 

er fjallað um kenningar, en í þessari ritgerð eru notaðar klassískar kenningar í opinberri 

stjórnsýslu til þess að setja efnið í fræðilegt samhengi. Fyrst verður sagt frá kenningarsmiðum 

á sviði opinberrar stefnumótunar; Herbert Simon6 og kenningunni um fjötraða skynsemi (e. 

bounded rationality), næst smáskrefakenningu (e. incremental decision-making) Lindbloms7, 

svo ruslatunnulíkan Cohen, March og Olsen8 en á eftir því verður fjallað um kenningu 

bandaríska stjórnmálafræðingsins John W. Kingdon9 um stefnuglugga.  Á eftir þessari 

umfjöllun er sagt frá fræðimönnum og rannsóknum þeirra sem tilheyra 

innleiðingarfræðunum, fyrst Pressman og Wildavsky10 og í framhaldinu um Hill og Hupe en 

þeir halda í raun áfram að rannsaka á þeim grunni sem Pressman og Wildavsky höfðu lagt.  

Næst er umfjöllun um þær nálganir sem mest er fjallað um í innleiðingarfræðunum, „að ofan 

og niður“ og „að neðan og upp“.  Inn í þá umfjöllun fléttast fleiri fræðimenn eins og Michael 

Lipsky11 og þeir Hill og Hupe12.  Þegar þessu er lokið er kafli þar sem fræðasviðin tvö sem 

ritgerð þessi tengist eru sett í samhengi. Á báðum sviðunum er fjallað um innleiðingarfræðin, 

annars vegar innleiðingu opinberrar stefnu en hins vegar um innleiðingu námskráa. Næst er 

sérstök umfjöllun um breytingastjórnun í menntakerfum.  Í lokin er svo fjallað um kenningar 

og rannsóknir fræðimanna sem tilheyra menntavísindum, þá Jón Torfa Jónasson13 og John 

Dewey14. 

Í 5. kafla, sem er umræðukafli ritgerðarinnar verður tengt við kenningarnar og nálganirnar 

sem koma fram í þessum kafla. 

 

                                                      
6 Buchanan og Huczynski, 2010.   
7 Lindblom, C., 1978. 
8 Cohen, M.D., March, J. og Olsen, J.P., 1972. 
9 Kingdon, J., 1995. 
10 Pressman, J. og Wildavsky, A., 1984. 
11 Lipsky, M. 1980. 
12 Hill, M. og Hupe, P., 2002. 
13 Jón Torfi Jónasson, 2016. 
14 Dewey, J. og Gunnar Ragnarsson, 2000. 
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Hugtök  

Opinber stefna (e. Public Policy) og innleiðing (e. Implementation) opinberrar stefnu eru þau 

grundvallarhugtök sem fjallað er um í þessari ritgerð.  Hér verða þessi hugtök útskýrð nánar. 

Opinber stefna e. public policy 

Í fullkomnum heimi færi opinber stefnumótun fram á þann hátt að stjórnvöld drægju upp 

heildstæða mynd af markmiðum sínum, leiðir væru skoðaðar með tilliti til kostnaðar og 

ávinnings og loks væri tekin ákvörðun sem skilaði mestum ábata miðað við kostnað.15 

Í reynd er opinber stefnumótun á margan hátt sundurlaust og tilviljanakennt ferli. „Því fer 

fjarri þegar skoða á stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum að hægt sé að fletta henni 

upp í vel afmörkuðum skjölum,  lögum eða stefnuyfirlýsingum.16 

Handbók um opinbera stefnumótun og áætlunargerð sem gefin var út af forsætisráðuneytinu 

árið 2013 skilgreinir hugtakið opinber stefna þannig; „leið sem ríkisstjórn, flokkur eða 

embættismenn kjósa að fara og framkvæma í samræmi við.“17 Ennfremur segir að opinber 

stefna stjórnvalda birtist með formlegum hætti m.a. í lögum, reglugerðum, þingsályktunum, 

stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum, aðgerðaáætlunum og samningum.18  

Handbókinni „er ætlað að leiðbeina starfsfólki stjórnsýslunnar við opinbera stefnumótun og 

áætlanagerð, hvort heldur er frumvinnu eða endurskoðun á eldri stefnum.“19 Þar segir að 

stefnuskjal sé tímasett skjal þar sem sett er fram hugmyndafræði, framtíðarsýn, gildi og 

markmið sem fylgt er eftir með mælikvörðum og fjármagnstengdum aðgerðum. Æskilegt er að 

stefnuskjölum fylgi aðgerðaráætlanir en með þeim eru aðgerðir og verkefni til að ná 

markmiðum og áherslum í stefnum útfærð.  Þarna er vísað til innleiðingarferlisins sem tekur 

við af stefnumótuninni. 

Í aðgerðaáætlun er skilgreint hver beri ábyrgð á tiltekinni aðgerð, greint frá fjármögnun 

aðgerða og hvernig árangur verður mældur með mælikvörðum.20 

                                                      
15 Gunnar Helgi Kristinsson, 2007. 
16 Sama heimild. Hér eftir Sh. 
17 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013. 
18 Sh. 
19 Sh. 
20 Sh. 
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Í handbókinni er birt mynd sem nefnd er Ferli stefnumótunar: 

 

Mynd 1  Hið almenna stefnumótunarferli (stefnuhringurinn).21 

 

Til einföldunar á stefnumótunarferlinu verður hér eftir í þessari ritgerð fjallað um þríþætt ferli, 

stefnumótun, innleiðingu og mat á árangri. 

 

Innleiðing e. implementation 

Innleiðing stefnu gerist í framhaldi af stefnumótun og ákvarðanatöku og er talið vera 

vandasamasta skref stefnumótunarferlisins og það skref sem oftast fer úrskeiðis.22  Stundum 

er sagt að innleiðingin sé óæðri hlutinn af framkvæmd stefnu eða „restin“.  En það má líka líta 

þannig á að það sé í rauninni innleiðingin sem skiptir öllu máli því það séu þeir sem innleiða 

stefnuna sem hafi endanleg áhrif á það hvernig stefnunni er framfylgt og hvað gerist í raun og 

veru.23 

                                                      
21 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013, bls. 10. 
22 Sh. 
23 Hill, M. og Hupe, P. 2016. 
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Stefnumótunin og ákvörðunin (hver sem ákvörðunin er) getur hafa verið umdeild og líklegt að 

tekist hafi verið á um útfærslur á ýmsum atriðum, stórum sem smáum.  Mismunandi er hverjir 

hafa komið að viðkomandi stefnumótun og ákvörðun en hjá hinu opinbera eru það 

stjórnmálamenn, ráðherrar, ráðuneytisstarfsfólk og sérfræðingar á viðkomandi sviði sem 

sinna þessum hlutverkum.  Innleiðingahluti ferlisins fær yfirleitt minni athygli en 

stefnumótunin og ákvörðunin, og oft eru það aðrir aðilar sem fá það verkefni að innleiða 

stefnuna heldur en þeir sem mótuðu hana og tóku ákvörðunina um hana.  

Þegar ágreiningur eða óeining verður í stefnumótunarferlinu gerist það stundum að textinn 

verður þynntur út til þess að koma til móts við þau sjónarmið sem takast á en ekki tekst að 

finna flöt/niðurstöðu.  Slík niðurstaða verður til þess að vandamálinu er varpað yfir á þá sem 

innleiða stefnuna eða þá sem vinna á vettvangi hverju sinni.  Sömuleiðis þegar stefnumótunin 

er unnin á fleiri en einum stað í lagskiptu umhverfi og fjarlægð er á milli þeirra sem vinna 

stefnuna og þeirra sem framkvæma hana.  Hugmyndir og væntingar á einum stað geta því litið 

allt öðruvísi út þegar búið er að hrinda stefnunni í framkvæmd.24 

Mjög algengt er að rannsóknir á innleiðingu stefnu skoði eitt tilvik í einu og komist að 

niðurstöðu sem á við þetta afmarkaða tilvik.  Með rannsóknunum er verið að leita svara við 

spurningunni um það af hverju niðurstaða verður frábrugðin þeirri stefnu sem lagt var upp 

með.  Svarið við spurningunni hlýtur því alltaf að eiga fyrst og fremst við eitt afmarkað tilfelli.25 

Innleiðing stefnu er fjórða skrefið í stefnuhringnum samkvæmt Handbók um opinbera 

stefnumótun og áætlanagerð og má skipta því í fimm þætti: 

1. Ferli innleiðingar  

2. Kynning og talsmenn  

3. Stýrihópur og ábyrgð innleiðingar  

4. Skipulag og verkefnisáætlun innleiðingar  

5. Stöðumat og endurskoðun innleiðingar 

Í bókinni er innleiðingin sögð tækilegt eða stjórnunarlegt viðfangsefni sem megi skipta í tvo 

meginþætti, annarsvegar mótun innleiðingaráætlunarinnar og hins vegar er áætluninni hrint í 

framkvæmd með virkri eftirfylgni.   

  

                                                      
24 Hill, M. og Hupe, P. 2016.  
25 Hill, M., Hupe, P. og Nangia, M., 2014. 
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Mynd 2 er af þeim átta skrefum sem sögð eru varða veginn að árangursríkri innleiðingu: 

 

Mynd 226 

  

                                                      
26 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013. 
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Kenningar um opinbera stefnumótun 

Umboðskennningar 

Þegar kemur að stefnumótun, innleiðingu stefnu og eftirfylgni er gagnlegt að átta sig á því 

hvernig ábyrgðarkeðjan lítur út.  Sérstaklega er það mikilvægt í skólakerfinu þar sem leik- og 

grunnskólar eru á forræði sveitarfélaga en framhalds- og háskólar eru á forræði ríkisins.  

Menntamálaráðuneytið setur lög og reglugerðir fyrir öll skólastigin en námskrár eru ígildi 

reglugerða.  Skrefin milli kjósanda til kennara eru mörg og í reynd margir aðilar sem hafa áhrif 

á skólastarf. Það er ekki einfalt verk að tengja alla þessa aðila þegar gera á breytingar. 

Umboðskenningar (e. principal - agent theory) fjalla um samband milli eigenda/hluthafa og 

stjórnenda í víðum skilningi og eiga jafnt við um fyrirtæki og stofnanir.  Þessar kenningar fjalla 

einnig um hagsmuni, ábyrgð, valdaframsal og traust. 

Hugtakið umboðskeðja er notað til að lýsa skipulagsheild þar sem vald, umboð eða fyrirmæli 

streyma á einn veg niður stjórnkerfið og hver einstaklingur er þar með beint ábyrgur gagnvart 

þeim sem er næst fyrir ofan hann í keðjunni.  Einstaklingur telst ábyrgur gagnvart yfirmanni 

sínum ef honum ber skylda til að hlíta fyrirmælum hans og ef yfirmaðurinn hefur vald til þess 

að umbuna eða refsa viðkomandi aðila vegna gerða sinna.  Sé vikið út af þessari skýru boðleið, 

og tveir yfirmenn hafa boðvald yfir sama einstaklingnum, er grafið undan valdi og aga og 

stöðugleika í skipulagsheild er ógnað.27 

„Í umboðskeðjunni er vald framselt frá umbjóðanda til fulltrúa en hinn síðarnefndi þarf 

jafnframt að standa reikningsskil gerða sinna gagnvart þeim sem valdið framseldi.  Kjósendur í 

þingræðisríkjum framselja vald til þings, þingið til forsætisráðherra eða ríkisstjórnar, ríkisstjórn 

til ráðherra, ráðherrar til ráðuneytis, ráðuneytið til stofnana og þannig áfram yfir til almennra 

starfsmanna í opinbera geiranum.“28  

Umboðsvandi felst í því að tengsl milli umbjóðenda og umboðsmanna rofna.  Umbjóðendur 

opinberrar þjónustu eru almenningur sem í formi skatta greiðir fyrir rekstur hins opinbera og 

umboðsmennirnir eru hinir kjörnu fulltrúar.  Stjórnsýsla hins opinbera tengir þessa aðila og 

verði skipulag hennar með þeim hætti að fjarlægðin verður meiri á milli aðila munu þeir sem 

                                                      
27 Ström, 2000. 
28 Gunnar Helgi Kristinsson, 2007. 
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eiga og greiða fyrir þjónustuna hafa lélegri aðkomu að því hvernig á málum er haldið og minni 

áhrif á ákvarðanatöku.   

Mótun og innleiðing opinberrar stefnu er að mörgu leyti ólík því sem gerist hjá einkaaðilum.  

Auk almennra laga gilda lög og reglur um opinbera stjórnsýslu sérstaklega.  Eigandi hins 

opinbera er almenningur sem gerir kröfu um upplýsingar, gagnsæi og vandaða ákvarðanatöku. 

Einnig er rík krafa um skynsamlega meðferð almannafjár.  Hlutverk hins opinbera og skyldur 

eru fyrst og fremst gagnvart almenningi og um stjórnartaumana halda kjörnir fulltrúar hverju 

sinni eða embættismenn í þeirra umboði.  Með öðrum orðum: stjórnmálin og stjórnsýslan.   

Stefnumótun og innleiðing stefnu í skólakerfinu er innleiðing opinberrar stefnu eins og 

annarsstaðar hjá hinu opinbera.  Engu að síður eru menntamál mjög víðfemur málaflokur og 

ólíkur bæði innbyrðis og nokkuð frábrugðinn öðrum opinberum stofnunum og málaflokkum.   

 

Herbert Simon 

Herbert Simon hélt því fram að skynseminni væru mikil takmörk sett en án hennar væru litlar 

líkur á árangri. Kenning hans um fjötraða skynsemi (e. bounded rationality) er sett fram gegn 

hugmyndinni um skynsamlega ákvarðanatöku. Hin skynsamlega ákvarðanataka fer fram í 

fjórum þrepum: 1. Greinir sá sem tekur ákvörðun aðstæður með nytjar (e.utility) í huga, 2. Er 

gert ráð fyrir að sá sem tekur ákvörðun standi frammi fyrir vel skilgreindum valkostum, 3. Að 

allir valkostir séu skoðaðir með það í huga að meta hversu miklum nytjum þeir skila og 4. Að 

valin sé sú leið sem mestum nytjum skilar. Kenningin um fjötraða skynsemi gengur út á að sá 

sem tekur ákvörðun geti aldrei haft allar nauðsynlegar upplýsingar og vitneskju til þess að taka 

hina fullkomnu ákvörðun sem gefur bestu útkomuna. Margt spilar inn í eins og persónulegir 

og pólitískir þættir sem geta haft áhrif.  Þess vegna verður ákvörðunin alltaf besta ákvörðun 

sem tekin er miðað við forsendur og aðstæður hverju sinni.29 

Lindblom 

Lindblom setur fram smáskrefakenninguna en þar er efast um skynsemi mannsins og getu 

hans til að safna upplýsingum fyrir framtíðina, greina vandamál og sjá fyrir lausnir. Hann telur 

                                                      
29 Buchanan, D.A. og Huczynski, A.A., 2010. 
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að menn þreifi sig áfram, taki lítil skref og leiði sig áfram með samspili reynslu og fyrri tilrauna 

en það sé þó frekar leið til að takast á við vandann fremur en að greina hann.  Ýmsar leiðir eru 

til að komast að niðurstöðu án þess að leggja út í sérstaka greiningu á vandamálinu en það 

verði þó ekki endilega rétt niðurstaða sem út úr slíku fæst. Hann telur að ekki sé hægt að 

meta allar fyrirliggjandi upplýsingar og áhrifaþætti og breyta samkvæmt þeim. Ástæðan fyrir 

því sé sú að stjórnendur hafi hvorki tíma né nægar upplýsingar til að taka bestu stefnuna í 

ákvarðanatöku sinni sem og sjá fyrir afleiðingar og áhrif þeirrar ákvörðunar.  

Smáskrefakenningin gengur út á að betra sé að breyta í litlum áföngum til að ná settum 

markmiðum og meta svo hvernig gengur með hvern þeirra fyrir sig. Þá er hægt að snúa til 

baka eða fara á næsta stig eftir því hvernig til hefur tekist. Með hverju skrefi safnast saman 

gögn um það hvort verið sé að fara rétta leið að settu markmiði og óvissu verði eytt.  

Lindblom er þeirrar skoðunar að til þess að góð niðurstaða náist þurfi ólíkir hagsmunaaðilar að 

samþykkja stefnuna sem og að hlíta niðurstöðum hennar. Valddreifing er nokkuð sem 

Lindblom gengur út frá í sínum kenningum og  að enginn eigi að vera einráður við yfirsýn og 

ávarðanatöku fyrir hönd stjórnsýslunnar heldur þurfi hún að starfa í litlum einingum sem fást 

við ólíka hluti.30  

Smáskrefakenningin hefur verið talin raunsæ lýsing á ákvarðanatöku, jafnvel þó hún sé ekki 

alltaf talin vera góð aðferð við.31   

Cohen, March og Olsen 

Þeir félagar Cohen, March og Olsen settu fram hugmynd sína um ruslatunnulíkanið árið 1972.  

Líkanið gefur til kynna að ákvarðanataka stjórnvalda sé tilviljanakennt ferli og í raun 

stjórnlaust.  Skipulagt stjórnleysi, óskýr forgangsröðun, óljós aðferðafræði en skilningur á 

starfsemi og fljótandi/lifandi þátttaka við ákvarðanatöku.  Í ruslatunnunni blandist saman 

vandamál, mögulegar lausnir, þátttakendur og hagsmunaaðilar. Útkoman verði því í raun 

tilviljun.32 

                                                      
30 Lindblom, E.C.,1978. 
31 Gunnar Helgi Kristinsson, 2007. 
32 Cohen, M.D., March, J. og Olsen, J.P., 1972. 



-21- 
 

Kingdon 

Bandaríski stjórnmálafræðingurinn John W. Kingdon rannsakaði stefnubreytingar og setti fram 

dagskrárkenningar (e. agenda settings) um þær aðstæður sem þurfa að skapast samtímis svo 

mál komist á dagskrá og í framkvæmd.  Hann setti fram nokkurskonar skýringarlíkan um það 

hvernig mál komast á dagskrá og stefnumótun verður til.  Hann segir að stefnumótunarferlið 

sé í raun mjög pólitískt ferli þar sem allir reyna að koma sínum málum á framfæri.  Kingdon 

þróar kenningu sína út frá ruslatunnulíkani Cohens, March og Olsen.33 

Þær stefnubreytingar sem Kingdon rannsakaði voru gerðar í bandarísku samfélagi.  Það er 

mikilvægt að hafa það í huga bandarísk stjórnmál eru ólík íslensku stjórnmálaumhverfi.  Þrátt 

fyrir þetta nýtast kenningar Kingdons vel til að skýra hvað það er sem þarf að gerast til að mál 

komist á dagskrá. 

Kingdon greindi fjóra ferla sem mætti hugsa sér að opinber stefnumótun færi í gegn um.  

Fyrsta stigið er ákvörðun um dagskrána, síðan þarf að tilgreina þá valkosti sem eru til 

úrlausnar, þá er það hin eiginlega ákvarðanataka út frá valkostunum og loks er það 

innleiðingin. Hann greindi fyrsta þrepið (e. policy formulation) í tvennt. Þar skipti tveir þættir 

máli, þ.e. hverjir séu virkir þátttakendur í því að ákveða dagskrána (e. agenda setting) og 

hvaða valmöguleikar um lausnir komi til greina (e. come into prominence).34 Hann sá fyrir sér 

þrjá lykilstrauma í umhverfinu:  vandamálastrauminn, pólitíska strauminn og stefnustrauminn 

sem gera það að við ákveðnar aðstæður opnist gluggi tækifæra, hinn svokallaði stefnugluggi.  

Þessir þrír straumar lifa hver sínu lífi alla jafna en þurfa að renna saman til þess að glugginn 

opnist svo að af breytingum verði. 

Norrænar rannsóknir 

Þegar skoðaður er ferill stefnumótunar á Norðurlöndunum kemur í ljós að á Íslandi er mun 

algengara að vikið sé í veigamiklum atriðum frá þeim niðurstöðum sem stefnumótun á fyrri 

stigum hefur gefið tilefni til.  Samráð við hagsmunaaðila og aðra sem mál varðar er ekki eins 

umfangsmikið eins og á hinum Norðurlöndunum auk þess sem þróun og greining stefnukosta 

virðist vera ómarkvissari á Íslandi. Þá virðist íslenska þingið, þ.e. nefndarsvið þess, gera 
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töluvert meiri breytingar á framlögðum stefnum. Þetta er í andstöðu við þær hugmyndir sem 

ríkja á hinum Norðurlöndunum um að tæknileg og vandasöm stefnumótun sé almennt ekki á 

færi þingnefnda.35 

Kenningar innleiðingarfræða 

Pressman og Wildavsky 

Árið 1973 gáfu Jeffrey L. Pressman og Aaron Wildavsky út bókina Implementation – How 

Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It´s Amazing that Federal 

Programs Work at All,[....].  Í bókinni er fjallað um rannsókn þeirra á ríkisstyrktu verkefni í 

Bandaríkjunum (EDA) frá árinu 1965 sem miðaði að því að setja fjármuni í að styrkja efnahag 

borga sem glímdu við ýmis efnahagsleg og félagsleg vandamál.  Borgin Oakland var valin sem 

er í Californíufylki á vesturströnd Bandaríkjanna en stefnumótun fór fram í Washington sem er 

á austurströndinni.  Í þessu riti fjalla höfundarnir um innleiðingu stefnu sem sérstakt 

viðfangsefni, aðskilið frá stefnumótuninni sjálfri og setja fram hugmyndir um að innleiðingin 

sjálf sé jafn mikilvægur hluti af stefnumótuninni, ef ekki mikilvægari en stefnumótunin sjálf. 

Skrif þeirra þóttu marka tímamót í rannsóknum á þessu sviði á sínum tíma.  Pressman og 

Wildavsky skilgreindu „innleiðingu“ þannig: að framfylgja, ná fram, uppfylla, framleiða og 

ljúka. 

Oaklandverkefnið gekk vel framan af, fjármögnun var tryggð, samningar undirritaðir og 

útfærslan átti bara að vera tæknilegt atriði.  Tafir á efndum á ýmsum samningum, fjárhagslegir 

endurútreikningar, starfsmannamál og ýmsir þættir urðu hins vegar til þess að í kring um 1970 

var því lýst yfir að verkefnið hefði misheppnast. 

Niðurstaða þeirra af því hversu illa gekk að ná upphaflega markmiðinu var að bæta þyrfti 

stefnumótunarferlið og finna týnda hlekkinn í innleiðingarkeðjunni. „Möguleikinn á ósamræmi 

milli aðferða og markmiða vekur upp spurningar um nákvæmni í hönnun 

stefnumótunarinnar.“36  Finna þyrfti leiðir til að gera markmið skýr og þróa aðferðir til að geta 

haldið betur utan um og stýrt innleiðingarferlinu, gera boðleiðir greiðari og tryggja mannafla 

og fé. Stefnur ætti að setja fram eins og skilyrðissetningu eða tilgátu, ef x þá y, sem eins og 
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sjálfkrafa myndu leiða af sér hverja niðurstöðuna á fætur annarri. Þannig fælist innleiðing í að 

búa til orsakakeðju þar sem hver skilyrðing á leiðinni myndaði hlekk. Í upphafsskilyrðum væri 

hægt að sjá framvindu atburða fyrir. Til þess að það gæti gerst þyrfti að vera til staðar þekking 

á hinum flóknu skilyrðum eða aðstæðum á leiðinni og samspili þeirra.37 Með kenningu sinni 

vildu Pressman og Wildavsky koma í veg fyrir að loforð sem vektu vonir væru gefin nema 

efndir væru tryggar.38 Gæði stefnu verða ekki einungis metin út frá innihaldi heldur einnig út 

frá innleiðanleika (e. implementability) hennar.39   

Peter L. Hupe 

Ein af niðurstöðum þeirra Pressman og Wildavsky var á þá leið að því fleiri skref sem taka 

þurfi, milli þess sem stefnt væri að þar til niðurstaða fengist, verði ósamræmi milli stefnu og 

innleiðingar, nokkurskonar innleiðingarhalli e. implementation deficit.  Svona hefst grein eftir 

Peter L. Hupe (2011).40   Niðurstöður þeirra Pressman og Wildavsky, eða réttara sagt 

vonbrigði þeirra með niðurstöðuna, nefnir Hupe kenninguna um ósamræmi í innleiðingu e. 

incongruent implementation. 

Grein Hupe gerir þessa niðurstöðu að kenningu sinni og fjallar um hvaða miðlunarbreytur (í 

gegn um þriðju breytu) það eru sem geta haft áhrif á áform og frammistöðu stjórnvalda.  

Hvort það sé í rauninni fjöldi skrefa í innleiðingarferlinu sem hafi áhrif á útkomuna eða hvort 

um flóknara samspil geti verið að ræða. 

Nálganir top down – bottom up  

Þegar rýnt er í það hvernig innleiðing breytinga gerist í raun og veru má sjá fyrir sér ferli sem 

getur verið á tvo vegu.  Að ofan og niður eða að neðan og upp.  Hér er átt við hvort hið 

raunverulega upphaf breytinga komi ofan frá og niður eða að neðan og upp.  Hvort breytingar 

hefjist með stefnumótunarvinnu sem ákveðin er af stjórnvöldum eða stjórnendum sem með 

stigveldi innleiða þær inn í öll neðri lög starfseminnar eða hvort það séu í raun og veru 

starfsmennirnir á gólfinu sem vinna með verkefnin og sjái nauðsyn þess að breyta, framkvæmi 

þær breytingar sem svo skila sér að lokum upp til stjórnenda.   

                                                      
37 Pressman, J. og Wildavsky, A., 1984. 
38 Sh. 
39 Sh. 
40 Hupe P., 2011. 
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 Að ofan og niður (Top down) 

Jeffrey L. Pressman og Aaron Wildavsky, tilheyrðu þeim hópi fræðimanna sem nálguðust 

viðfangefnið að ofan og niður. Innleiðingu skilgreindu þeir Pressman og Wildavsky sem það 

ferli að taka stefnu og hrinda henni í framkvæmd og meta árangur út frá settum markmiðum. 

Þessi nálgun að rannsóknum á innleiðingu fer að ofan og niður, top-down, vegna þess að farið 

er frá pólitískri ákvörðun og innleiðing skoðuð út frá því hvernig gengur að hafa stjórn á 

framkvæmd niður í gegnum kerfið.41 Ráðherrar þurfa að sýna fram á að þeir hafi náð árangri, 

blaðamenn fjalla um það sem miður hefur farið og almenningur þarf að geta fullvissað sig um 

að kjörnir fulltrúar framfylgi þeirri stefnu sem lofað hefur verið.  Vegna þessa hefur top-down 

nálgunin yfir sér varanlegan eiginleika.42   

 

Að neðan og upp (Bottom up) 

Þegar skoðað er hvað það er sem hefur áhrif á meðan á innleiðingunni stendur og þættir eins 

og átök, vald og valddreifing þá er áherslan er ekki lengur á stefnumótunarferlið sem hinn 

skýrandi þátt. Hindranir sem upp kunna að koma þegar stefna er sett í gang eru ekki 

fyrirsjáanlegar heldur koma þær í ljós í innleiðingunni, eins og Majone og Wildavsky bentu á.43  

Eftir andlát Pressman hélt Wildavsky skrifum sínum áfram með öðrum fræðimanni, 

Giandomenico Majone og var nálgun þeirra á aðferðina að neðan og upp, ólíkt því sem þeir 

Pressman og Wildavsky höfðu sett fram.  Annar áhrifamikill fræðimaður sem rannsakaði 

innleiðingu stefnu að neðan og upp var Michael Lipsky en hann setti fram hugmyndir sínar í 

bók sinni Street Level Bureaucracy árið 1980.44  

Michael Lipsky gaf út bókina Götuskrifræði (Street-Level Bureaucracy) er fjallað um sjálfræðið 

(discretion) sem opinberir starfsmenn á „gólfinu“, þ.e. þar sem innleiðingin fer fram og þar 

sem þjónustan er veitt,  hafa töluvert ákvörðunartökuvald um það hvernig þjónustan er innt af 

hendi. Sérfræðingar glíma við praktísk vandamál við útfærslu og túlkun opinberrar stefnu sem 

oft er óljós um markmið og leiðir. Lipsky hélt því fram að með sjálfstæðum ákvörðunum 

                                                      
41 Pressman, J. og Wildavsky, A., 1984. 
42 Hupe, P., 2011. 
43 Majone, G. og Wildavsky, A., 1984. 
44 Hill, M. og Hupe, P., 2002. 
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sérfræðinga fari hin eiginlega stefnumótun fram. Með þessari gagnstæðu nálgun við að ofan 

og niður er farið að líta á innleiðingu sem virkt ferli sem hefur mótandi áhrif á framkvæmd 

stefnu.  Vandkvæði sjást á því að ætla að skilja stefnumótun frá innleiðingu. Áhersla er á 

vandamál sem upp koma og hvernig þau eru leyst.45  

Félagsvísindi og menntavísindi 

Stefnur eru ólíkar að gerð eftir því hvers konar markmiðum þeim er ætlað að ná og það getur 

haft áhrif á innleiðinguna.46 Hér er því gerð tilraun til að blanda saman fræðasviðum 

félagsvísinda og menntavísinda.  Á sviði menntavísinda er fjallað um stefnumótun og 

innleiðingu stefnu af fræðimönnum sem starfa og rannsaka á menntavísindasviði.  Um 

stefnumótun hjá hinu opinbera og innleiðingu opinberrar stefnu er fjallað á félagsvísindasviði, 

innan fræðasviða stjórnmálafræði og opinberrar stjórnsýslu. Sú opinbera stefna sem ritgerðin 

fjallar um er aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins.  Í kjölfar nýrra laga um öll skólastig, sem 

sett voru árið 2008, voru gefnar út nýjar námskrár í samræmi við hin nýju lög.   Námskrár voru 

þó ekki nýtt fyrirbæri og tóku hinar nýju námskrár við af þeim sem fyrir voru en með ýmsum 

breytingum og nýmælum.  Grunnþættir í menntun komu inn í námskrár í fyrsta skipti þegar 

nýjar námskrár litu dagsins ljós árið 2011.  Innleiðing grunnþáttanna í íslenskt skólakerfi er 

ekki bara ný stefna því í raun er verið að gera breytingar í skólasamfélaginu.  Með það í huga 

verður einnig fjallað um breytingastjórnun í menntakerfinu (e. educational change) sem 

grundvallarhugtak í þessari ritgerð.   

Rannsóknir menntavísinda fjalla bæði um ytra og innra umhverfi skólanna, þar á meðal um 

þróun menntakerfa.  Innan beggja fræðigreina, menntavísinda og félagsvísinda, er fjallað um 

bottom up - top down kenningar.  Í kafla í bókinni Fagmennska í skólastarfi, sem er eftir Ólaf 

H. Jóhannsson er fjallað um skólamenningu og skólaþróun í ljósi nýrrar Aðalnámskrár 

grunnskóla.  Þar er spurt hvernig menning skóla geti stuðlað að framsækni í starfi og leitt að 

því líkum að falli skólamenning og áherslur námskráa ekki saman sé ekki von á að námskrár 

hafi þær breytingar í för með sér sem vænst er. „Álitaefni er hvort orðfæri Aðalnámskrár sé 

þannig að í því felist nægjanlega skýr leiðsögn um framkvæmd, því í námskrá eru markmið sett 

fram en leiðir að settu marki eru á forræði skólanna og að hluta til þeirra sem þá reka, sem í 
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langflestum tilvikum eru sveitarfélög landsins.“ 47 Einnig er því velt upp „hvort skólar taki 

ákvæði Aðalnámskrár svo alvarlega að þeir geri þau að ótvíræðu leiðarljósi í störfum sínum, en 

það ræðst væntanlega af því hversu öflug forysta er innan skólanna og einnig af því hversu 

góð tengsl forystumanna skólanna, einkum skólastjóra og forstöðumanna skóla og 

fræðsluskrifstofa, eru við mennta- og menningarmálaráðuneyti og einnig af því yfir hvaða 

bjargráðum ráðuneytið býr til að fylgja stefnu sinni eftir.  En framar öðru veltur á því hvort 

kennararnir eru sáttir við stefnuna þegar þeir bregða á hana ljósi eigin fagvitundar.“48  

Menntavísindin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Breytingastjórnun í menntakerfinu 

Í grein eftir Jón Torfa Jónasson sem birt var 2016 og ber heitið Educational change, inertia and 

potential futures – Why is it difficult to change the content of education?, er fjallað um 

mögulegar ástæður þess að erfiðlega gengur að gera breytingar í skólakerfinu.  Þó flestir geti 

verið sammála um að gera þurfi breytingar væru líklega fæstir sammála um það hvaða 

breytingar ætti að gera og hvernig.  Jón Torfi nefnir að tilefni greinarinnar sé það að á öllum 

sviðum tilverunnar verði örar breytingar og því sé eðlilegt að spyrja hvort og hvernig, 

skólakerfið eigi að eða geti mætt þessum breytingum.  Með breytingum er bæði átt við 

kerfisbreytingar og innihaldsbreytingar og fjallað er um að þeir sem telji breytingar mikilvægar 

muni ekki komast mikið áleiðis reyni þeir ekki að skilja hvers vegna, eða beri ekki virðingu fyrir 

því, því tregða geti verið innan kerfisins við að gera breytingar.  Menntakerfi, bæði sem 

stofnun og sem hreyfiafl í samfélögum, þurfa að vita og skilja og takast á við þau viðfangsefni 

sem upp koma til þess að verða ekki úrelt. 

Víða í heiminum er verið að gera breytingar á námskrám til þess að fylgja hinni öru þróun sem 

er í nútíma samfélögum. Evrópusambandið hefur skilgreint átta þætti sem lykilfærni fyrir 

komandi kynslóðir.  Í þessari vinnu er tekið fram að tengslin milli fyrirætlana og innleiðingar 

geti verið veik og að það að kynna/innleiða nýjar námskrár sé hægfara ferli. 

Í greininni er farið yfir níu hindranir sem geta staðið í vegi fyrir breytingum innan kerfisins.  

Þessar níu hindranir eru íhaldssemi í umræðu um skólamál, kerfislegir þættir(skólakerfi eru 

                                                      
47 Ólafur H. Jóhannsson, 2013. 
48 Sh. 



-27- 
 

marghöfða þursar), gildandi viðmið, nýjar hugmyndir oft flóknar og óskýrar, áhrifamikil 

hagsmunasamtök, kennaramenntastofnanir, skortur á rými og hvatningu til frumkvæðis og að 

lokum að það hafi ekki afleiðingar að breyta ekki.   

Hverjir eru það þá sem eiga að gera breytingarnar og hvernig?  Tvær nálganir eru nefndar til 

sögunnar í grein Jóns Torfa.  Sú fyrri er top-down kenning um að staðbundin stjórnvöld, 

ríkisvaldið eða jafnvel alþjóðlegar stofnanir þrói námskrár og próf, jafnvel eins og PISA 

kannanirnar.  Þó tilgangurinn sé ekki að þróa alþjóðlegar námskrár þá yrði hvatinn til þess að 

standast slík viðmið jafnvel nægilega sterkur til þess að hrinda breytingum í framkvæmd.  

Síðari kenningin er bottom-up kenning sem gengur út á að breytingarnar komi úr skólunum 

sjálfum, frá kennurunum og stjórnendum þeirra.49 Innleiðing breytinga er líklegri til þess að 

ganga betur þegar ábyrgðaraðilarnir eiga hugmyndirnar sjálfir.50 

Það eru augljósir vankantar við báðar þessar hugmyndir; skortur á samræmi, ábyrgð og 

samskiptum.  Stjórnvöld ná ekki fram breytingum í skólakerfum án samráðs við kennara og 

fagfólk, sem aftur fær ekki brautargengi hugmynda sinna um breytingar án aðkomu, lögmætis 

og samræmis frá stjórnvöldum. 

Fjórar leiðir til breytinga í skólakerfinu 

Ígrundaðar og varanlegar breytingar innan skólakerfisins gerast ekki á einni nóttu.  Að ná til 

allra nemenda og kennara í einum skóla er krefjandi en mögulega viðráðanlegt verkefni.  En 

að ná til allra nemenda, allra kennara, í öllum löndum, í öllum sveitarfélögum og öllum skólum 

er mjög viðamikið verkefni.  Í bókinni The Global Fourth Way – The Quest for Educational 

Exellence eftir Andy Hargreaves og Dennis Shirley er farið yfir fjórar bylgjur breytinga í 

skólakerfum.  Í bókinni er sagt frá þessum bylgjum breytinga.  Fyrsta bylgjan var í kring um 

1960-1970 þar sem kennarar báru sjálfir ábyrgð á endurmenntun sinni og höfðu algert faglegt 

frelsi til þróunar í starfi en lítil tækifæri til þess að deila þekkingu sinni eða lærdómi með öðru 

fagfólki. Þessi hugmyndafræði má segja að hafi verið að neðan og upp (bottom – up).  Segja 

má að kennarar hafi verið einráðir, þeir nutu mikillar virðingar og mikið traust var borið til 

þeirra.  Ein af afleiðingum þessarar leiðar var mikið ósamræmi innan kerfisins.  Önnur bylgjan 

eftir árið 1980 einkenndist af metnaði og samkeppni. Þrýstingur var mikill að ofan og niður 
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(top – down).  Í stað þess að vinna saman voru skólar að reyna að sigra í samkeppni hver við 

annann. Markaðslausnir voru innleiddar í skólakerfin og samanburður jókst.  Samanburður á 

árangri nemenda og að lokum líka samanburður á frammistöðu kennara.  Aðhald varð meira, 

laun kennara lækkuðu, starfsöryggi kennara minnkaði og miðstýring jókst. Afleiðingin var 

kennaraskortur og stöðnun í kerfinu. 

Árið 1998 hélt Bill Clinton þáverandi forseti Bandaríkjanna leiðtogafund með Tony Blair 

forsætisráðherra Bretlands þar sem fjallað var um þriðju leiðina (bylgjuna).  Umræðuefnið var 

að kanna nýjar leiðir til þess að samræma öryggi velferðarkerfis hins opinbera, auka á ný 

virðingu fyrir fagfólki ásamt því að nýta krafta frumkvöðla og nýsköpunina úti á markaðnum í 

skólakerfinu.  Þessi aðferð náði ekki sérstakri útbreiðslu í Bandaríkjunum þar sem áherslan var 

áfram lögð á próf og árangursmælingar.  Meiri einkavæðing varð í skólakerfi Bandaríkjanna en 

víða annarstaðar.  Í Bretlandi og Canada var settur enn meiri þrýstingur á top – down aðferðir 

þar sem kennarar fengu svigrúm til þess að þróa og gera breytingar í ýmiskonar samstarfi sín á 

milli en þó aðeins innan mjög afmarkaðra ramma.  Mikil áhersla var lögð á árangur í 

stærðfræði og lestri. Þessi leið var gagnrýnd fyrir að henni fylgdi stöðlun og markaðsvæðing.51 

Fjórða leiðin (The fourth way) til breytinga stefnir á annann áfangastað í menntamálum og 

gengur lengra en krafan um háleit markmið  og einstaklingsmiðaðan árangur. Nálgunin er ólík 

hinum leiðunum: 

• Í stað þess að gera kröfur um góðan árangur á afmörkuðum sviðum er áherslan lögð á 

sameiginlegan æðri tilgang þar sem ákvarðanir um nám og árangur nemenda eru 

teknar sameiginlega en ekki þröngvað uppá skólasamfélagið af stjórnmálamönnum. 

• Kennsla og nám leggja ekki einungis áherslu á stærðfræði og læsi til þess að tryggja að 

námsframboðið höfði til fjölbreytts hóps námsmanna. 

• Gögn eru notuð til að upplýsa kennara og hjálpa til við ákvarðanatöku á faglegum 

grunni fremur en sem drifkraft í skólasamfélaginu. 

• Próf eru notuð til að sýna fram á þróun/árangur kerfisins fremur en einstakra 

nemenda, kennara eða skóla.  

• Kennarar taka virkan þátt í að þróa námskrár í stað þess að framfylgja námskrám sem 

aðrir hafa samið. 

                                                      
51 Hargreaves, A. Og Shirley, D. 2012. 
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• Stjórnun snýst ekki um að framfylgja samþykktum umbótum heldur framkalla breiða 

sjálfbæra ábyrgð allra á því að breyta og skapa saman.  Hún snýst um sameiginlega 

ábyrgð fremur en lóðrétta ábyrgð.52 

Allar þessar leiðir nálgast ábyrgð og ákvarðanatöku á ólíkan hátt.  Nálgun fyrstu leiðarinnar má 

lýsa þannig að hún sé að neðan og upp, þ.e. ábyrgðin er hjá kennurunum sjálfum.  Önnur 

leiðin setur alla áhersluna á miðlægni og stefnumótun eða að ofan og niður.  Þriðja og fjórða 

leiðin hafa blandaðar nálganir en töluverður áherslumunur er á þeim.  Í þriðju leiðinni er 

töluverð miðstýring og fastar skorður en jafnframt lögð áhersla á nýsköpun og þróun hjá 

kennurum.  Fjórða leiðin hefur yfir sér frjálslegra yfirbragð þar sem höfðað er til innri hvata og 

að rót breytinga sé í skólasamfélaginu með stuðningi hins miðlæga kerfis.  Þriðja leiðin er 

þannig nær aðferðinni að ofan og niður en fjórða leiðin er meira í ætt við að vera að neðan og 

upp. 

Í raunveruleikanum eru fá skólakerfi sem endurspegla eina ákveðna leið að öllu leyti.  Það má 

segja að leiðir Hargreaves og Shirley séu nokkurskonar kjörgerð (e. ideal types) líkt og Weber 

setti fram, einskonar greiningartól sem sýnir hreina og einfaldaða mynd af fyrirbæri sem í raun 

er ekki til í þeirri mynd heldur er hún notuð til útskýringar.53 

Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og frumkvöðull á sviði skólamála. 

John Dewey aðhylltist það sem hann kallaði sjálfur samfélagshverfa menntun þannig að 

skólinn átti að vera lifandi samfélag eða samfélag í smækkaðri mynd þar sem barnið væri 

virkur þátttakandi.   Hann vildi halda sem flestum möguleikum opnum vegna hraðra breytinga 

í samfélaginu sem stöfuðu fyrst og fremst af örum framförum í vísindum og tækni. 

Dewey tók þátt í að móta skólastefnu sem nefnd var framstefnuskóli og fjallaði um framsækna 

menntun.  Hann taldi að framstefnuskólinn væri, með sínum nýju kennsluháttum, á réttri leið 

hvað snertir þá meginreglu að finna námsefni sem væri innan reynslusviðs nemenda, einkum 

á fyrstu skólaárunum.54 

                                                      
52 Hargreaves, A. Og Shirley, D. 2012. 
53 Sh. 
54 Dewey, J. og Gunnar Ragnarsson, 2000. 
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Learning by doing 

Í ritinu Reynsla og Menntun fjallar Dewey um tenginguna milli reynslu og menntunar þ.e. um 

að það séu „óhjákvæmileg[u] tengsl milli náms og menntunar og persónulegrar reynslu“. 55   

Dewey er mjög upptekinn af framsæknu skólastarfi en hann telur það ekki vera réttu leiðina 

að hafna hinni hefðbundnu menntunarheimspeki.  Hann fjallar um að það sé vissulega hægt 

að öðlast reynslu í hinni hefðbundnu skólastofu en hann telur skólastofuna í raun vera 

fjarlæga aðstæðum utan skólans.  Þar tileinki nemendur sér vélræna færni og kunnáttu en 

hafa skerta dómgreind og hæfni til að haga sér skynsamlega við nýjar aðstæður.  Lesa má út 

úr textanum, sem er mjög heimspekilegur, að honum þyki að nemendur hafi orðið sljóir fyrir 

hugmyndum og misst löngun til þess að læra vegna þess hvernig þeir upplifðu nám. „Hve 

margir misstu ekki löngun til að læra vegna þess hvernig þeir upplifðu nám?“56 

Töluvert er fjallað um nauðsyn þess að nálgast hugmyndir um skipulag á annann hátt en gert 

væri í hefðbundna skólanum.  Skipulag væri nauðsynlegt en ekki á þann hátt sem þekktist í 

hefðbundna skólanum hvort heldur um væri að ræða inntak (þ.e. námsefni/námsgreinar) eða 

aðferðir og félagsleg samskipti. Dewey taldi að eitt af því sem hefði aflað framsækna skólanum 

fylgis væri að hann virtist samræmast lýðræðishugsjóninni en að einræðisleg vinnubrögð 

einkenndu aftur á móti hefðbundna skólann.57 

  

                                                      
55 Sh. 
56 Sh. 
57 Sh. 
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3. Hvernig breytist nám og skóli? 

Viðfangsefni þriðja kafla er námskrárnar.  Hvað eru námskrár og hvernig er hægt að ná fram 

breytingum í skólakerfi með breytingum á námskrám?  Í upphafi kaflans er almenn umfjöllun 

en svo er skoðað hvaða breytingar voru kynntar með tilkomu nýrra námskráa á Íslandi árið 

2011.  Rýnt er í þá stefnu sem stjórnvöld kynntu og innleiðingaráætlunina sem fylgdi í kjölfarið 

árið 2013.  Í lok þriðja kafla er skoðað hvers vegna það er mikilvægt að fræða nemendur um 

lýðræði og mannrétindi, hvernig það er gert í dag og tekið dæmi af því hvernig slík menntun 

fer fram annarsstaðar. 

Námskrár 

Námskrár – hlutverk þeirra og gildi 

Í framaldi af setningu nýrra laga um leik-, grunn- og framhaldsskóla árið 2008 gaf 

menntamálaráðuneytið út nýja aðalnámskrá.  Aðalnámskráin kom út árið 2011 og er rammi 

um skólastarf og leiðsögn um tilgang þess og markmið.58  Hún er ígildi reglugerðar og er 

túlkun og útlegging á lögum um skólastigin og felur í sér fyrirmæli sem fara ber eftir.59  

Námskránni er skipt í kafla eftir skólastigum en fyrsti kafli hennar er almennur og er 

sameiginlegur fyrir öll skólastigin.  Þau nýmæli eru í þessari aðalnámskrá að í almenna hluta 

hennar eru undirstrikaðir sex grunnþættir í menntun sem leggja ber sérstaka rækt við frá 

upphafi leikskóla til loka framhaldsskóla.  Þessir þættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  Um megináherslur í skólastarfi segir í 

námskránni:  „Í grunnskóla er lögð undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi og 

þau manngildi ræktuð sem styðja eiga alhliða þroska þeirra, efla vitund um íslenska menningu 

og virðingu fyrir menningu annarra þjóða.“60   

Almenn og einföld skilgreining á því hvað námskrá er er sú að námskrá felur í sér ákveðið 

skipulag um það hvað skal kenna.  Innan menntavísinda eru námskrárfræði sérstakt 

viðfangsefni þar sem má finna töluvert ítarlegri og flóknari skilgreiningar á námskrám, 

hlutverki þeirra og eðli. 

                                                      
58 Námskrárvefur mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 
59 Ólafur H. Jóhannson, 2013. 
60 Sh. 
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Í bókinni The curriculum, upprunalega frá 1918, segir Bobbitt að í menntamálum hafi áherslan 

verið á óljósri menntun, illa skilgreindri tilsögn, þokukenndu tali um alhliða þroska 

einstaklinganna, ótiltekinn siðferðisþroska eða félagslega skilvirkni sem ekki er útfærð í 

einstökum atriðum.  Hann segir að öld vísindanna krefjist nákvæmni og útfærslu einstakra 

atriða.61 

Á 20. öldinni skrifa fleiri fræðimenn um námskrár svo sem Ralph W. Tyler.  Hann taldi að 

námsmarkmið væru að einhverju leyti byggð á pólitískum ákvörðunum.  Að mjög almenn 

yfirmarkmið gætu gagnast sem viðmið þótt einstaka þætti þyrfti að útfæra sem mælanleg 

atferlismarkmið.  Í bók sinni Basic Principles of Curriculum and Instruction frá 1949 setur hann 

fram fjórar spurningar sem eru grunnurinn í námskrárfræðum hans.  Eftirfarandi spurningum 

þarf að hans mati að svara til að unnt sé að móta námskrá og kennsluáætlanir: 

1. Hvaða menntamarkmiðum á skólinn að leitast við að ná? 

2. Hvaða menntandi reynsla getur orðið til þesss að markmiðin náist? 

3. Hvernig er hægt að skipuleggja þessa menntandi reynslu með skilvirkum hætti? 

4. Hvernig getum við ákvarðað hvort markmiðin hafa náðst.62 

Bobbitt hafði áður sett fram hugmyndir um að nákvæmni og útfærslu í námskrám en Tyler 

opnar á hin almennu yfirmarkmið og fjallar meðal annars um menntandi reynslu.  Þarna 

birtast að einhverju leyti hin ólíku sjónarmið um það hversu ítarlegar námskrár eigi að vera.  Er 

hægt að skipuleggja nám og menntun í slíkum smáatriðum að ekki sé rými fyrir nemendur og 

kennara að skara fram úr né að tekið sé tillit til nýjunga sem tilheyra framtíðinni?   

Margir námskrárfræðingar hafa undanfarna áratugi andmælt þeim hefðum sem komu fram í 

skrifum Bobbitts og Tylers.  Tveir þeir þekktustu eru Joseph Schwab og Lawrence Stenhouse.  

Þeir héldu fram menntapólitískum sjónarmiðum í anda húmanisma og rökstuddu að ekki væri 

skynsamlegt að líta á námsefni skóla eingöngu sem tæki til að ná markmiðum. Þeir veltu fyrir 

sér hvort húmanísk menntahefð stangist ekki á við hugmyndir um markmiðsdrifnar 

námskrár.63 

                                                      
61 Bobbitt, J.F., 1972. 
62 Tyler, R.W., 1949. 
63 Atli Harðarson, 2012a. 
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Í þeim anda skrifar Atli Harðarson 2012: „Ef til vill er árangur skólastarfs mestur og bestur 

þegar menntunin gerir nemendum kleift að koma á óvart og gera hluti sem ekki var hægt að 

sjá fyrir. Það segir sig sjálft að ef við viljum að þeir komist lengra en við höfum náð þá getum 

við ekki varðað alla leiðina sem þeir eiga að ganga.64 

Námskrám getur verið skipt niður í flokka.  Það sem ætlunin er að kenna, það sem kennt er og 

það sem raunverulega er lært.65 Í námskrárfræðum má greina stefnur og strauma sem sett 

hafa mark sitt á hugmyndir og umræðu um námskrár. Tvö þeirra eru þekkt námskrárhugtök 

sem mikið hefur verið skrifað um, þ.e. hin ætlaða námskrá (e. planned curriculum eða 

intended curriculum) og hin virka námskrá (e. implemented curriculum). 66   

Íslenskar aðalnámskrár eru þannig hin ætlaða námskrá og hin virka námskrá þá sú sem 

raunverulega er kennd.  Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða með hvaða hætti íslenskt 

menntakerfi tekst á við innleiðingu opinberrar stefnu.  Ekki er ætlunin að skoða hvort hin virka 

námskrá sé í raun hin ætlaða námskrá heldur hvaða aðferðum var beitt við undirbúning og 

innleiðingu hinnar ætluðu námskrár. 

Innleiðing námskráa almennt 

Í grein frá 2002 í tímaritinu Journal of education policy, Policy and reality in educational 

develpment: an analysis based on examples from Iceland, fjallar Jón Torfi Jónasson fv. forseti 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands um tengsl milli stefnu í menntamálum og raunverulegra 

breytinga á sviði menntamála á Íslandi.  Í greininni er gerð tilraun til að tengja fyrri greiningar 

á hlutverki ríkisvaldsins í breytingum í menntakerfinu og reynt að skýra hvers vegna 

árangurinn er ekki sá sem vonast er eftir.  Einn af þeim þáttum sem fjallað er um í greininni er 

að ef vandinn er ekki nægilega vel skilgreindur mun stefnan sem sett er fram til úrlausnar ekki 

reynast árangursríkt meðal.  Hann færir rök fyrir því að stjórnvöldum hætti til að misskilja eðli 

þróunar í menntamálum og beiti sér fyrir bragðið ekki af þeirri skynsemi sem annars væri 

kostur á. 67 

                                                      
64 Atli Harðarson, 2012b. 
65 Akker, J.van den., 2010. 
66 Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014. 
67 Jón Torfi Jónasson, 2002. 
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Í annarri grein eftir sama höfund, A study based on five Nordic countries frá 2003, kemst hann 

að þeirri niðurstöðu að stefna stjórnvalda hafi nánast engu ráðið um þróun 

framhaldsskólastigsins á Norðurlöndunum en hafi samt verið mikilvæg forsenda þeirrar 

þróunar sem átti sér stað.68 

Fleiri höfundar skrifa á þessum nótum.  Árið 1999 skrifar David F. Labaree í greininni The 

Chronic Failure of Curriculum Reform, að eitt af því sem læra megi af því að skoða sögu 

námskráa á 20. öldinni sé að námskrárbreytingar hafi haft merkilega lítil áhrif á kennslu og 

menntun í bandarískum skólastofum.  Ástæðan fyrir því að áhrif námskrárbreytinga hafi 

mistekist sé ekki sú að viðleitnina hafi vantað. Þvert á móti hafi verið gerðar mjög 

metnaðarfullar breytingar á námskrám, komið á nýjum námsgreinum, endurskipulagt og 

innleidd ný gildi.  Spurt er hvernig hægt sé að skilja þessa stöðu?  Til að byrja með virðist sem 

námskrár hafi ekki sömu þýðingu á mismunandi skólastigum í menntakerfum og hafa 

námskrárbreytingar haft mest áhrif á allt aðra þætti en kennslu og nám í kennslustofum.  Í 

efsta laginu er hin hugmyndafræðilega námskrá sem sett er fram af embættismönnum í 

menntakerfinu, stefnumótunaraðilum og prófessorum um það hvað námskrá eigi að vera, svo 

kemur hin formlega námskrá sem eru hinar skrifuðu stefnur sem skólaumdæmi setja fram í 

textum námskráa.  Næst kemur hin raunverulega námskrá sem kennd er af kennurum í 

kennslustofunni og að lokum sú námskrá sem nemendur læra eftir í reynd.  Hver bylgja af 

námskrárbreytingum breytir verulega hinni hugmyndafræðilegu námskrá þ.e. hvernig 

menntaleiðtogar tala um viðfangsefnið.  Það gefur þá tilfinningu að eitthvað sé raunverulega 

að gerast sem er þó sjaldnast raunin.  Í einhverjum tilfellum verða breytingar, oftar en ekki 

bregðist kennarar við nýrri orðræðu og breytingum á námskrám með því að gera 

smávægilegar, jafnvel táknrænar, breytingar á kennsluháttum sínum.  Ástæðurnar fyrir því að 

þetta ástand hefur varað jafn lengi og raun ber vitni geta verið margvíslegar til dæmis þær að 

markmiðin séu að breytast í sífellu og aðferðirnar einnig.  Stundum sé áherslan á að 

nemendur eigi að verða ábyrgir þjóðfélagsþegnar í lýðræðisþjóðfélagi, svo breytist áherslan og 

þá eigi að búa nemendur undir þau krefjandi og fjölbreyttu störf sem bíða þeirra í síbreytilegu 

alþjóðlegu umhverfi framtíðar.  Einnig breytast aðferðinar við að ná þessum markmiðum það 

er hvort áherslan á að vera einkunnamiðuð eða þekkingarmiðuð.  Fleiri þættir eru nefndir til 

sögunnar sem mögulegar ástæður þess að illa gangi að innleiða námskrárbreytingar eins og 

                                                      
68 Jón Torfi Jónasson, 2003.  
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þær að það sé þægilegt fyrir alla aðila að viðhalda núverandi ástandi, stjórnendur, kennara og 

nemendur, þeir þekki það fyrirkomulag sem ríkir. Einnig er nefnt að stjórnendur skóla verji 

mestum tíma sínum í skrifstofustörf eins og fjármál og skipulag.  Kennsla fari fram fyrir innan 

lokaðar dyr og verði þannig að einkamáli hvers kennara.  Ennfremur séu kennarar að mestu 

opinberir starfsmenn sem ekki er hægt að víkja auðveldlega frá störfum standi þeir sig illa.  Af 

sömu ástæðu er ekki einfalt að umbuna þeim kennurum sem standa sig vel.  Að lokum fjallar 

Labaree um að tengsl milli kennslunnar og þess sem nemendur læra séu veik.  Nemendur læri 

það sem þeir vilja læra.  Þessi staðreynd dragi úr kennurum sem vilji breyta námskránni í 

samræmi við óskir um námskrárbreytingar.69 

Nýjar námskrár á Íslandi – ný nálgun 

Í nýju lögunum um öll skólastigin á Íslandi sem sett voru 2008 og nýjar námskrár sem komu í 

framhaldi af þeim fólst veruleg stefnubreyting frá fyrri viðmiðum um skólastarf.   Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá leik-, grunn-, og framhaldsskóla á grundvelli 

laga um viðkomandi skólastig.  Aðalnámskrár hafa ígildi reglugerðar þar sem kveðið er nánar á 

um útfærslu laga og reglugerða.  Þær kveða á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs, 

kennsluskipan og viðmið um námskröfur og -framvindu.70 

„Menntastefna nýrra aðalnámskráa er reist á sex grunnþáttum sem varða starfshætti, inntak 

og umhverfi náms á öllum skólastigum.  Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi og sköpun.  Með þessum sex grunnþáttum er lögð áhersla á að rækta með 

markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til 

að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þversögn á 

milli almenna hluta Aðalnámskrárinnar og greinasviðs. Um að tæknihugsun á greinasviðum 

með lýsingu á markmiðum sem kveða á um hvað nemendur geta eða hvernig þeir verða að 

námi loknu.“71  

Í grein Atla Harðarsonar frá 2012, Ný aðalnámskrá framhaldsskóla og gömul námskrárfræði, 

er fjallað um það að enn þann dag í dag birtist sú gamla hefð sem byggðist á hugmyndum 

Bobbitts sem mótaði viðleitni yfirvalda til að breyta skólastarfi með þeim afleiðingum að flest 

                                                      
69 Labaree, D., 1999. 
70 Námskrárvefur mennta- og menningarmálaráðuneytisins. https://namskra.is/ 
71 Atli Harðarson, 2012b. 
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sem átti að kallast umbætur varð meira til ills en góðs.  Það kemur fram að þessi hefð birtist í 

opinberri stefnumótun um skólamál á Íslandi þannig að skólastarf sé skipulagt út frá 

markmiðum sem lýst er nákvæmlega fyrirfram.  Atli segir í greininni að þessi tæknihugsun 

birtist í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla þar sem gert er ráð fyrir að lýsing á námsáfanga sé 

ævinlega lýsing á markmiðum sem kveða á um hvað nemendur eiga að geta eða hvernig þeir 

verða að námi loknu.72  

 

Grunnþátturinn um lýðræði og mannréttindi 

Árið 2012 kom út ritröð um grunnþætti menntunar.  Eitt hefti fyrir hvern grunnþátt, samtals 

sex hefti sem stundum eru kölluð þemahefti.  Í formála heftanna sem er skrifaður af ritnefnd 

kemur fram að í almenna hluta Aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla frá 2011 

sé í fyrsta sinn gerð grein fyrir sex grunnþáttum í íslenskri menntun.  Þar segir „Grunnþættirnir 

ná til starfshátta, inntaks og námsumhverfis og eiga að stuðla að samfellu í skólakerfinu.  Allir 

eiga þeir sér stoð í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, hvert með sínum 

hætti, og skulu allir speglast í daglegum verkum nemenda og kennara.  Með nýrri aðalnámskrá 

er dregið fram hve mikilvægu hlutverki þessir þættir gegna í skólastarfi.“73 

Þemaheftin sex eru eftir sex mismunandi höfunda en Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

og Námsgagnastofnun höfðu samvinnu um útgáfu ritanna.  Formálinn, sem er nánast eins í 

öllum heftunum, segir frá því að höfundarnir hafi „farið ólíkar leiðir við verk sín og nálgast 

efnið frá ýmsum sjónarhornum en miða allir að sama marki; að ritin verði kennurum og öðru 

skólafólki til umhugsunar og hvatningar og ekki síst til leiðbeiningar í daglegu lífi innan 

skólans.“74 

Strax í formála ritanna má skilja sem svo að innleiðing, nálgun og vinna við grunnþættina geti 

verið mismunandi milli skóla og að ábyrgðin sé hjá starfsfólki viðkomandi skóla. 

Þar segir, að ábyrgð og frumkvæði við innleiðingu grunnþáttanna hvíli á herðum 

skólastjórnenda í samvinnu við kennara og annað starfsfólk skólanna. Einnig segir að 

stjórnendur gegni forystuhlutverki í samvinnu við sitt fólk við að tryggja að grunnþættirnir 

                                                      
72 Atli Harðarson, 2012b. 
73 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
74 Sh. 
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endurspeglist í stefnu skólans og starfsháttum hans.  Skapa þurfi vettvang fyrir kennara og 

aðra starfsmenn til að skipuleggja hvernig grunnþáttunum verði best fyrir komið í daglegu 

starfi.  Nefnd eru dæmi um leiðir til að meta samskipti og skólabrag út frá grunnþáttunum, 

greina stöðu mála, leggja upp kosti, þróa skólanámskrá og flétta þættina inn í daglegt 

skólastarf: 

• Leshringir, hópvinna og umræður 

• Kaffihúsafundir 

• Umfjöllun um einstaka kafla 

• SVÓT-greining 

• Áætlanagerð 

• Sjálfsmat75 

„Stjórnendur skóla þurfa einnig að horfa inn á við og íhuga eigið starf og stjórnunarhætti með 

hliðsjón af hugmyndum um grunnþættina, hlutverk námsgreina eða námsviða, samvinnu 

starfsmanna, möguleika nemenda, náms- og kennsluhætti, velferð og líðan, leik og 

sköpunargleði, skólamenningu, nærsamfélag skóla og skapandi skólastarf.  Sama máli gegnir 

raunar um alla sem tengjast skólastarfinu.  Mikilvægt er að skoða með opnum huga og 

gagnrýnum augum viðhorf okkar og venjur í ljósi grunnþátta menntunar.“76 

Í ávarpi, sem er fremst í öllum ritunum sex, frá mennta- og menningarmálráðherra, sem þá 

var Katrín Jakobsdóttir, kemur fram að grunnþættirnir séu í anda gildandi laga, reglugerða og 

alþjóðasamninga og myndi kjarna menntastefnunnar.  Einnig segir að þeir varði starfshætti, 

inntak og umhverfi náms og skapi mikilvæga samfellu í íslensku skólakerfi.  Miklu skipti að 

rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í 

framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis – og 

lýðræðissamfélagi.  Í ávarpinu segir ennfremur að allir ættu að njóta menntunar sem dugi til 

að veita valdhöfum eðlilegt aðhald og að skólar séu í raun einu stofnanir samfélagsins sem 

geti tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, 

þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun.77 „Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á góðri 

samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera hitann og þungann af skólastarfinu.“78 

                                                      
75 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
76 Sh. 
77 Sh. 
78 Sh. 
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Í ritinu um grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi eru 16 kaflar þar sem fjallað er um hvort 

lýðræði eigi erindi í skólastarf, um lýðræði sem lífsmáta, hvaða máli mannréttindi skipti fyrir 

skólastarf, um ágreining sem lærdómstækifæri og fleira. Ritið fjallar um hversu mikilvægt 

lýðræðið og mannréttindi séu samfélaginu.  Það er að mörgu leyti frekar almenns eðlis og á 

köflum nokkuð heimspekilegt. Í kafla 13 sem ber heitið Margvísleg samræða er fjallað um 

fimm ólíkar tegundir samræðu sem allar geta talist mikilvægar í lýðræði.  Þar stendur meðal 

annars um rökræðu: „Rökræða er að því leytinu lík bæði samstöðusamræðu og kappræðu, að 

hún snýst gjarnan um tiltekna afstöðu eða staðhæfingu.  Rökræðan er hins vegar ólík þessum 

tegundum samræðu þar sem hún hefur hvorki það markmið að leita eftir viðurkenningu né 

sigra.  Markmið rökræðunnar er öllu heldur rannsókn, leit að sannleika eða einfaldlega leit að 

viti.  Rökræða er samt lík samstöðu samræðu að því leyti að þeir sem taka þátt í henni eru 

samverkamenn og hún er lík kappræðu að því leyti að viðmælendur temja sér einhvers konar 

gagnrýna afstöðu til þess sem sagt er.  Það sem greinir rökræðuna e.t.v. skýrast frá bæði 

samstöðusamræðu og kappræðu er að persónur þeirra sem taka þátt skipta ekki máli.  Það 

skiptir ekki máli hver segir hvað, heldur einfaldlega hvað er sagt.“79 

Í formála ritanna segir (eins og kemur fram hér að framan) „að ritin verði kennurum og öðru 

skólafólki til umhugsunar og hvatningar og ekki síst til leiðbeiningar í daglegu lífi skólans.“80 

Textinn hér að framan um rökræðuna ásamt öðrum texta í ritinu um lýðræði og mannréttindi 

fellur vel að þessu markmiði.  Nokkur dæmi eru tekin um verkefni eða hugmyndir fyrir 

kennara til umræðu í bekkjum um lýðræði og mannréttindi. 

 

Í 3. kafla ritsins er fjallað um lýðræði sem lífsmáta.  Þar stendur að stundum sé litið á lýðræði 

sem einhvers konar frjálsa samkeppni á meðal fólks þar sem tekist sé á um skoðanir, óskir, 

stöður og ýmis önnur samfélagsleg og einstaklingsbundin verðmæti.  Gengið sé út frá því að 

fólk hafi ólíkar skoðanir, þarfir og óskir og til þess að mæta þessum margbreytileika sé litið til 

lýðræðislegra stofnana sem eiga að tryggja eins konar frjálsan markað fyrir hugmyndir og 

skoðanir.  Einhverskonar markaðshugmynd um lýðræði.  Samkvæmt henni gæti lýðræðislegt 

hlutverk skóla verið af tvennu tagi. Í fyrsta lagi að undirbúa fólk undir þátttöku í samkeppni á 

                                                      
79 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
80 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
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þessum frjálsa markaði og í öðru lagi að tryggja lágmarksþekkingu á réttindum og skyldum og 

öðrum grundvallarreglum samfélagsins svo þjóðfélagið geti starfað eðlilega.  „Samkvæmt 

þessu er það hlutverk skólans að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi 

án þess beinlínis að skólinn sé hluti af lýðræðislegu þjóðfélagi.  Þessi hugmynd um lýðræði 

getur gefið þeirri hugmynd inntak að skólinn sé undirbúningur fyrir lýðræði.  En hvernig horfir 

hún við kröfunni um að starfshættir í skólum skuli vera lýðræðislegir? Hvers vegna skyldi 

undirbúningi skólans vera best sinnt með því að hafa starfshættina lýðræðislega?“81 

Til er önnur hugmynd um lýðræði þar sem lítil tengsl eru á milli lýðræðis og samkeppni á 

markaði.  Sú hugmynd greinir sig frá markaðshugmyndinni með tvennum hætti. Annars vegar 

þannig að lýðræði snúist um samstarf og samveru frekar en samkeppni og hins vegar að 

grundvöllur lýðræðisins sé í einstaklingsbundnum viðhorfum frekar en formlegri umgjörð 

samfélags eða skóla.82 

Í 4. kafla er fjallað um lýðræði og læsi.  

 „Stundum er sagt að nemendur eigi að læra um lýðræði, til lýðræðis, í lýðræði.  En 

hvað þýðir þetta eiginlega? Í köflum 2 og 3 höfum við þegar séð að hugmyndin um 

lýðræði er ekki einföld og alls ekki ljóst hvað krafan um lýðræðislegt skólastarf felur í 

sér.  Eftir sem áður er kennurum uppálagt að vinna með hugmyndina – eða hugsjónina 

– um lýðræði bæði sem markmið og sem viðmið um verklag.  Kennari sem vill taka 

lýðræðislegt hlutverk sitt alvarlega getur vitanlega farið ólíkar leiðir.  Ein leið er að 

leggja áherslu á samræður- bæði samræður sem aðferð í kennslu og sem markmið 

skólastarfsins.“83  

Í þessum texta birtist mjög skýrt hversu huglægt viðfangsefnið er.   Í lok 4. kafla er tekið dæmi 

um verkefni sem kennari getur unnið með nemendum í hvaða námsgrein sem er og byggist á 

því að skoða frétt úr nýlegu dagblaði.  Fréttin gæti verið kveikja að umræðu en kennarinn 

getur leitt samtalið með því að spyrja ýmissa spurninga; hvaðan fréttin kemur, hvað 

nemendum finnst um hana og um viðfangsefni fréttarinnar.  „Markmiðið er að geta lesið 

textann á gagnrýninn hátt og kafað undir yfirborð orðanna.[...] Til þess að þetta geti orðið að 

veruleika þurfa nemendur að treysta hver öðrum, þeir þurfa að vera tilbúnir að hlusta, spyrja 

                                                      
81 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
82 Sh. 
83 Sh. 
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áleitinna spurninga, rökstyðja afstöðu sína og skipta um skoðun ef rökin hníga í þá átt.  

Kennarinn þarf einnig að setja sig í nýjar stellingar.  Hann þarf að komast úr miðlunarhlutverki 

sínu, vera reiðubúinn að læra með nemendum og treysta þeim til að beita eigin dómgreind.  

Kennarinn þarf líka að treysta nemendum til að ráða ferðinni – það sem stýrir náminu er 

þeirra áhugi, spurningar og þekkingarleit“84 

Innleiðingaráætlun 

Í apríl 2013 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út áætlun um innleiðingu á breytingum 

í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám.  Áætlunin gerði grein fyrir helstu verkefnum leik-, 

grunn- og framhaldsskóla til vorannar 2015, en þá tóku námskrárnar að fullu gildi.  

Innleiðingaráætlunin er í 5 liðum en fyrsti liðurinn varðar stuðning við kennara þvert á 

skólastig.  Helstu verkefni voru: 

a) Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara þvert á skólastig. 

b) Starfsþróunarvefur kennara. 

c) Upplýsingar- og vinnuvefur fyrir skólasamfélag (námskra.is). 

d) Þemahefti fyrir kennara. 

e) Innleiðing grunnþátta. 

f) Málþing um námsmat þvert á skólastig í ágúst 2013. 

g) Skipulag, gerð og birting gæðamatskerfis. 

h) Eftirlit og mat með innleiðingu. 

Sérstaka athygli vekur h) liðurinn sem fjallar um eftirlit og mat með innleiðingu.  Þar segir: 

„Unnið er í ráðuneytinu að matsáætlun er tengist innleiðingunni. Gerð er tillaga um að 

skilgreindar séu vörður um innleiðinguna og þær notaðar sem útgangspunktar við mat. Hér að 

neðan er dæmi um vörður og þætti sem gætu legið til grundvallar.“85 Þrátt fyrir ítarlega leit á 

vefnum hefur þessi matsáætlun ekki fundist. 

 

                                                      
84 Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2011. 
85 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám, 2013. 
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Eftirlit og mat í framhaldsskólum 

Samkvæmt lögum fer fram tvennskonar mat á framhaldsskólum.  Í 41. gr. laga um 

framhaldsskóla er ákvæði um innra matið og í 42. gr. um ytra matið.86  Innra matið er 

sjálfsmat og er eins og heiti þess gefur til kynna mat á innra starfi skóla.  Ytra matið er 

framkvæmt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.   Nánar er fjallað um þetta mat í 

reglugerð um mat og eftirlit í framhaldsskólum. Í fyrsta tölulið 2 gr. reglugerðar um mat og 

eftirlit í framhaldsskólum segir að markmið mats og eftirlits með skólastarfi sé að tryggja að 

starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá framhaldsskóla. 87  

 Í 3. gr. segir: „Hver framhaldsskóli skal með kerfisbundnum hætti meta árangur og gæði 

skólastarfsins. Virkt innra mat skal samofið annarri starfsemi skóla og skal skapa forsendur 

fyrir markvissu mati á árangri og leiðum að markmiðum skóla.“88 

Í 4. gr. segir um ytra matið: „Mennta- og menningarmálaráðuneyti annast reglubundið eftirlit 

og ytra mat á gæðum skólastarfs í framhaldsskólum. Eftirlitið og matið fara fram með öflun, 

greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald, úttektum, könnunum og rannsóknum.“89 

Í kaflanum hér að framan er sagt frá því að í innleiðingaráætluninni komi fram að verið sé að 

vinna að matsáætlun tengdri innleiðingunni. Orðalagið í þessum texta ber ekki með sér að átt 

sé við það mat sem við höfum þegar fjallað um í þessum kafla, innra- og ytra matið. Þrátt fyrir 

fyrirspurnir og leit á veraldarvefnum hefur matsáætlunin ekki fundist. 

 

Lykilhæfni samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla 

Í kafla 5 í aðalnámskrá framhaldsskóla er fjallað um samband grunnþátta og lykilhæfni.  Eins 

og áður hefur komið fram eiga grunnþættirnir að endurspeglast í skólastarfinu, vera sýniilegir í 

námi og kennslu nemenda, starfsháttum, skipulagi og þróunaráætlunum skóla.  Skólarnir 

skulu í skólanámskrá gera grein fyrir hvernig grunnþáttunum er sinnt og leggja mat á sýnileika 

                                                      
86 Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 
87 Reglugerð um mat og eftirlit í framhaldsskólum nr 700/2010. 
88 Sh. 
89 Sh. 
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þeirra og innleiðingu í innra mati skóla. Lykilhæfninni er er svo ætlað að tengja grunnþættina 

við markmið um hæfni nemenda að námi loknu.90 

Lykilhæfni nemenda í lýðræði og mannréttindum felur í sér að nemandi:  

• „ber virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra,  

• virðir mannréttindi og manngildi,  

• getur sett fram eigin skoðun og tekið þátt í rökræðum,  

• tekur gagnrýna afstöðu til siðferðilegra álitamála,  

• virðir grundvallarreglur samfélagsins,  

• er virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi,  

• er meðvitaður um gildi góðrar hegðunar og breytni í samskiptum við annað fólk, dýr og 
umhverfi, 

• býr yfir jákvæðri og uppbyggilegri félags- og samskiptahæfni.“91 

 

 

Af hverju lýðræðismennt? 

Undanfarin ár hefur kosningaþátttaka, víðast í hinum vestræna heimi, minnkað sérstaklega 

meðal ungs fólks.  Hægt er að velta því fyrir sér hvort dvínandi kosningaþátttaka unga fólksins 

sé vísbending um hnignun lýðræðisins.  Þessa þróun þarf að taka alvarlega. 

Þótt einstaklingar búi í lýðræðisríki er ekki tryggt að þeir taki þátt í kosningum eða 

ákvörðunum um málefni samfélagsins og nýti sér lýðræðislegan rétt sinn. Því hefur verið litið 

til þess sem kallast borgaravitund eða ,,…. vitund fólks um hvað það merkir að vera 

samfélagsþegn eða borgari með þeim lýðréttindum, skyldum og ábyrgð sem því fylgir og 

endurspeglast í daglegu lífi þess með virkri þátttöku í samfélaginu. Í raun er borgarleg vitund 

hollustueiður við siðferðileg og pólitísk gildi.  Að nota rétt sinn til að kjósa eða ganga í 

stjórnmálaflokk og því má segja að hugtakið vísi bæði til hugsunar og athafna“.92 

Ýmsir hafa rannsakað og skrifað um borgaravitund ungs fólks.  Árið 2011 kom út bókin 

Borgaravitund ungs fólks í lýðræðisjóðfélagi eftir Sigrúnu Aðalbjarnardóttur þar sem segir á 

                                                      
90 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Ný menntastefna – útgáfa aðalnámskrár. 2011. 
91 Sh. 
92 Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007. 
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baksíðu að mikilvægt sé á hverjum tíma að ala upp kynslóð sem hefur áhuga á og færni til að 

láta sig mál samfélagsins varða.   

Í lögum um öll skólastigin og námskrám, sérstaklega í ritinu um grunnþáttinn lýðræði og 

mannréttindi, birtist vilji og áhugi menntayfirvalda á því að takast á við þetta viðfangsefni. 

 

Lífsleiknikennsla 

Hægt er að færa góð rök fyrir því að börn og unglingar læri mjög margt.  Í grunnskólum er 

nemendum boðið upp á takmarkað val í síðustu bekkjum skólans en að öðru leyti læra 

nemendur það sama.  Þegar í framhaldsskóla er komið velja nemendur sér skóla og brautir í 

samræmi við áhugasvið sitt.  Bæði nám til stúdentsprófs og iðnmenntun á framhaldsskólastigi 

hefur ákveðinn fastan kjarna en svo velja nemendur fög sér í samræmi við nám sitt. Um er að 

ræða bæði bundið og frjálst val. Allir nemendur taka kjarnafög eins og íslensku, stærðfræði, 

ensku, dönsku, íþróttir, félagsfræði og líffræði svo eitthvað sé nefnt.  Bundna valið er það sem 

tengist sérstaklega því námi sem nemandinn hefur valið sér, frjálst val er svo nákvæmlega 

það, frjálst val um alla áfanga sem kenndir eru við viðkomandi skóla.  Kjarnafögin eru þau fög 

sem innihalda almenna þekkingu og mikilvægt að allir nemendur geti gert skil að námi loknu.  Í 

þeim felst sú nauðsynlega þekking sem einstaklingur með viðkomandi prófgráðu þarf að hafa. 

Fyrir utan kjarnafögin eru margvísleg fög sem geta talist mikilvæg þekking í 

nútímasamfélögum.  Þau gætu verið: kynjafræði, fjármálalæsi, umhverfisfræði og 

næringarfræði svo eitthvað sé nefnt.  Ný viðfangsefni skjóta reglulega upp kollinum.  

Framhaldsskólar reyna að koma til móts við óskir um nýja áfanga eins og þeim frekast er unnt. 

Sé nægileg eftirspurn eftir námskeiði og kennari finnst sem hefur þekkingu og getu til að 

kenna það er reynt að koma því á dagskrá.   

Lífsleikni er einn af þeim skylduáföngum sem allir nemendur taka á fyrstu önnum í 

framhaldsskóla.  Lífsleiknin var gerð að skyldunámsgrein í grunn- og framhaldsskóla í nýrri 

aðalnámskrá árið 1999. Í aðalnámskrá grunnskóla, lífsleiknihlutanum, segir að námsgreininni 

sé ætlað að „koma til móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla“93 

                                                      
93 Menntamálaráðuneytið. Lífsleikni : Aðalnámskrá Grunnskóla 1999.  
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Þar segir einnig að með kennslu greinarinnar eigi að efla alhliða þroska nemandans þannig að 

hann rækti með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk og að hann efli 

félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þá er einnig áhersla á að 

styrkja áræði nemandans, frumkvæði, sköpunargáfu og aðlögunarhæfni svo hann geti tekist á 

við kröfur og áskoranir sem mæta honum í daglegu lífi.  

Svo virðist sem tímar í lífsleikni hafi verið nýttir til þess að sinna öllum þeim viðfangsefnum 

sem koma þarf að í námi barna og ungmenna en rúmast ekki inn í önnur fög.  Lífsleikni byggist 

á hugmyndum sem sóttar eru til ýmissa fræðigreina svo sem heimspeki, siðfræði, sálfræði, 

félagsfræði og menntunarfræði. 

Sérstaklega er tekið fram að ekki er ætlunin að kenna nemendum þau fræði sem námsgreinin 

byggi á heldur séu þau nýtt til að fjalla um hugmyndir, lífssýn og reynslu nemenda. Verið sé að 

undirbúa nemandann betur til þess að takast á við lífið og veita honum tækifæri til að efla 

félagsþroska sinn og borgaravitund. Fengist sé við þætti sem tengist því að vera þátttakandi í 

lýðræðislegu þjóðfélagi eins og jafnrétti, réttindi, skyldur, ábyrgð, mannréttindi, 

umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu.  Einnig er fengist við samskiptafærni, að setja sér 

markmið, gagnrýna hugsun og að færa rök fyrir máli sínu.94 

Kennarar þessa áfanga hafa að mörgu leyti val um hvað þar skuli kennt.  

Lítið er til af rannsóknum á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum.  Í skýrslu sem unnin var fyrir 

Reykjavíkurborg árið 2014 eru tilvitnanir í framhaldsskólakennara sem sögðu í 

rýnihópaviðtölum að fjallað væri um ýmis málefni í lífsleiknikennslu svo sem forvarnir, 

kynfræðslu, daglegt líf ýmisskonar, endurvinnslu o.m.fl. Þá kæmu aðilar í heimsókn og héldu 

fyrirlestra og kynningar af ýmsu tagi. Í rýnihópaviðtölum við nemendur kom fram að 

lífsleiknitímarnir væru ómarkvissir, að þar væri spilað á spil og tímarnir væru stundum felldir 

niður; þetta væru „fríar einingar“.95  

Í rannsókn sem gerð var á lífsleiknikennslu í grunnskólum og birt er í grein Aldísar Yngvadóttur 

á Netlu árið 2010, Ruslakista eða raunhæf menntun?,  kom fram að viðhorf kennara og 

skólastjórnenda væri almennt jákvætt til fagsins.  Í viðtölum sem tekin voru við kennara kom 

                                                      
94 Menntamálaráðuneytið. Lífsleikni : Aðalnámskrá Grunnskóla 1999.  
95 Reykjavíkurborg. Lífsleikni og lífsleiknikennsla – tillögur starfshóps, 2014. 
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jafnframt fram það sjónarmið nokkurra kennara að kennslutímarnir í lífsleikni væru ekki nýttir 

sem skyldi, kennslan væri í skötulíki eða afgangs og að kennslustundir í lífsleikni virtust á 

köflum vera „hálfgerðar ruslakistur“. Aldís kemst svo að orði undir lok greinarinnar: „Það eru 

ef til vill engar ýkjur að halda því fram að lífsleiknikennsla standi og falli með kennaranum sem 

kennir. Áhugi hans og fagmennska er forsenda þess að góður árangur náist“.96     

Lífsleikni kemur fyrst inn í námskrárr árið 1999.  Þá er hugmyndin með kennslunni að stuðla að 

almennri menntun og búa nemendur undir þátttöku í samfélaginu, efla ahliða þroska 

nemandans og stuðla að því að hann verði að heilsteyptum einstaklingi. 97 

Árið 2004 voru gerðar breytingar á aðalnámskrá framhaldsskóla þar sem námsgreininni 

lífsleikni er sérstaklega ætlað að vinna að því að nemendur kunni skil á réttindum og skyldum 

einstaklings í lýðræðisþjóðfélagi, temji sér sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum, beri ábyrgð á 

eigin námi, öðlist sjálfstraust og læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  Einnig að 

nemendur rækti með sér gagnrýna hugsun, dómgreind og umburðarlyndi og séu færir um að 

tjá skoðanir sínar, taka ákvarðanir og séu óhræddir við breytingar í námi og starfi.98 

Með þessum breytingum á námskránni árið 2004 er áhersla á borgaramennt í lífsleiknikennslu 

aukin.   

Árið 2011 þegar gefnar voru út nýjar Aðalnámskrár á grundvelli nýrra laga um skólastigin 

verður grundvallarbreyting á þessu fyrirkomulagi. Skólarnir fá þá frjálsari hendur varðandi 

uppbyggingu náms og námsbrauta. Ekki var þá lengur talað sérstaklega um lífsleiknikennsluna 

og í hverju hún eigi að felast.  Hin nýja hugsun felst í því að hugmyndirnar að baki 

grunnþáttunum eigi að endurspeglast í öllum starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. 

Þeir skuli vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, 

bæði hvað varði þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skuli afla sér.  

Fremst í formála almenna hluta Aðalnámskránna sem er sameiginlegur fyrir öll skólastigin 

stendur: 

                                                      
96 Aldís Yngvadóttir, 2009. 
97 Menntamálaráðuneytið. Lífsleikni : Aðalnámskrá Grunnskóla 1999, 1999. 
98 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá Framhaldsskóla 2004 : Almennur Hluti, 2004. 
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 „Miklu skiptir að rækta með markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem 

styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Þessum grunnþáttum er m.a. ætlað að 

bæta úr því. Mennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt 

valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðum 

eða á öðrum sviðum. Skólar eru í raun einu stofnanir samfélagsins sem geta tryggt 

öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, 

þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum 

aðstæðum.“99 

Þessi texti er lýsandi fyrir áhersluna í námskránni á menntun hins upplýsta borgara 

framtíðarinnar.   Áherslan er nokkuð skýr en leiðin sem á að fara að henni er ekki alveg eins 

skýr.  Lífsleiknikennslan er vissulega ennþá vettvangur sem nýta má til þess að sinna þessu 

hlutverki ásamt hinum margvíslegu viðfangsefnum sem brýnt er að koma á dagskrá. En er það 

nóg? 

Ýmsar leiðir eru færar svo sem aukin fræðsla í skólum, fleiri þátttökutækifæri í 

nærsamfélaginu t.d. ungmennaráð og aukin sjálfboðaliðaþátttaka af ýmsu tagi.   

Lýðræðislegir skólar 

Til eru skólar víðs vegar um heiminn sem kenna sig við lýðræði.  Summerhill skólinn í Bretlandi 

er líklega þeirra elstur en hann var stofnaður í Suffolk af A.S.Neill árið 1921.100  

Á internetinu má finna síðu sem heitir Democratic Education, International Democratic 

Education Network,  www.idenetwork.org þar sem hægt er að finna tengla á marga þessara 

skóla.101 Annar skóli heitir Sudbury Valley og byggir á svipaðri hugmyndafræði.  Í báðum 

tilfellum er um nokkurskonar móðurskóla að ræða því margir aðrir skólar um víða veröld 

byggja starfsemi sína á hugmyndafræði þessara móðurskóla.  Hver og einn þeirra starfar 

sjálfstætt og eru áherslur skólanna  og aðferðir ekki endilega eins.   

Á heimasíðu Summerhill skólans er skólanum lýstog sagt að hann sé lýðræðislegur skóli sem 

stjórni sér sjálfur (e.self-governing) þar sem fullorðnir og börn hafi jafnt vægi.  Daglegu lífi 

                                                      
99 Aðalnámskrá framhaldsskóla. Almennur hluti aðalnámskrár, 2011. 
100 Democratic Education. Summerhill. 
101 Democratic Education. 
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skólans er stjórnað á skólafundum, sem venjulega eru haldnir tvisvar í viku þar sem atkvæði 

allra vegi jafnt. Í skólanum eru á bilinu 65-75 nemendur á aldrinum 5 - 17/18 ára og um 16 

starfsmenn.102 

Á forsíðu Sudbury Valley stendur: „Í hinu líflega samfélagi Sudbury Valley, kanna nemendur frá 

leikskólaaldri til framhaldsskólaaldurs heiminn frjálslega, á sínum hraða og með sínum hætti.  

Þeir bera sjálfir ábyrgð á því að hanna sína eigin leið til þroska (e. adulthood).“103 

Árið 2016 fór höfundur þessarar ritgerðar í heimsókn til þriggja lýðræðislegra skóla í 

Bandaríkjunum.  Einn þeirra er í Brooklyn í New York en tveir þeirra í Washingtonfylki, annar í 

miðborg Seattle en hinn við borgarmörkinn þar sem skólinn hefur aðgang að mikilli náttúru.  

Sá skóli heitir The Clearwater school og byggir á hugmyndafræði Sudbury Valley skóla.104  Ég 

fékk tækifæri til þess að fylgjast með daglegu starfi nemenda og starfsfólks en mér var boðið 

að koma á degi þar sem bæði skólafundur (e.School Meeting) og úrskurðarfundur (e.Judicial 

Committee) voru haldnir.  Í öllum skólunum fylgdist ég með skólafundi. Þetta voru svipaðir 

fundir allstaðar og var mjög áhugavert að fá að fylgjast með þeim. Að sjá svona unga krakka 

kveða sér hljóðs, koma með fyrirspurnir og tillögur, færa rök fyrir máli sínu bæði á fundum og í 

samtölum við aðra, bæði fullorðna og samnemendur var mjög merkilegt.  Þau sýndu 

samábyrgð og frumkvæði sem er nokkuð sem ég hef ekki vanist úr íslensku skólakerfi. 

Nemendafjöldi skólanna ekki mikill.  Algeng stærð skóla er um 65 nemendur og fjölmennustu 

skólarnir hafa rétt rúmlega 100 nemendur.  

 

 

  

                                                      
102 Neill´s, A.S. Summerhill school. About. 
103 Sudbury Valley School. 
104 The Clearwater school. 
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4. Niðurstöður - Hvað segir fólkið í skólakerfinu? 

Í inngangi þessarar ritgerðar eru settar fram nokkrar rannsóknarspurningar.  Liður í því að 

svara þeim spurningum var að taka viðtöl við fagfólk í skólakerfinu.  Í þessum kafla er greint 

frá þeim aðferðum sem notaðar voru til þess að nálgast viðtölin og helstu niðurstöðum úr 

þeim.  

Aðferðafræði 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar og megin rannsóknarspurningin snýst um innleiðingu 

opinberrar stefnu.  Spurt er hvort innleiðingin hafi gengið eftir, hver markmiðin hafi verið og 

hvort þau hafi náðst.  Einnig er spurt hvort breytingar hafi orðið í kjölfar innleiðingarinnar og 

ef ekki, þá er spurt hvað mætti betur fara. 

Þessar spurningar eru að mörgu leyti huglægar og kalla á mat þeirra sem að skólastarfinu 

koma.  Til þess að skera úr um hvaða afstöðu skólasamfélagið hefur til þessara þátta og til 

þess geta alhæft um skoðun þess, þyrfti megindlega (e. quantitative) rannsókn með 

tilviljanakenndu úrtaki.  Slík rannsókn er mjög kostnaðarsöm og ekki á færi meistaranema að 

framkvæma.  Því var farin sú leið að gera eigindlega (e.qualitative) rannsókn með því að taka 

viðtöl við sex aðila úr skólasamfélaginu þar sem viðmælendur voru spurðir að hálfopnum 

spurningum.  Kostir eigindlegrar aðferðarfræði eru þeir að hægt er að spyrja nánar út í 

einstaka þætti og gefa viðmælendum færi á að tjá sig með opnari hætti en mögulegt er þegar 

eingöngu eru notaðir eru spurningalistar. Þeim er einnig sagt frá því að þeim er ekki skylt að 

svara öllum spurningum. Viðmælendurnir sex voru valdir úr þremur framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu.  Leitað var til skólastjóra nokkurra skóla sem rannsakandi hafði engin 

tengsl við.  Þrír gáfu kost á sér til viðtals og voru þeir beðnir að vísa á þá félagsgreinakennara 

sem mesta reynslu og/eða þekkingu höfðu á viðfangsefninu.  Úr 3 skólum komu þannig 2 

aðilar úr hverjum þeirra, samtals sex viðmælendur.  

Stuðst var við viðtalsramma þegar viðtölin voru tekin og að þeim loknum voru viðtölin afrituð 

orð fyrir orð. Spurningarnar miðuðu að því að rannsakandi fengi betri innsýn í þá þætti sem 

ritgerðin fjallar um og með það að leiðarljósi að svör fengjust við rannsóknarspurningum 

ritgerðarinnar.  Viðmælendum var lofað nafnleynd og til þess að gæta þess að þeir þekkist 

ekki eru skólunum gefin tilbúin nöfn.  Eins og áður segir voru tekin viðtöl við skólastjóra 

skólanna og einn kennara í hverjum skóla.  Öll viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda 
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og afrituð.  Að því loknu voru svör viðmælenda flokkuð og greind eftir fjórum þemum; 

grunnþekking, afstaða, ferlar og breytingar. 

Ókostir eigindlegrar aðferðarfræði eru þeir að ekki er hægt að yfirfæra þær niðurstöður sem 

fást úr slíkri rannsókn yfir á þýðið.  Í raun eru þau svör sem fást einungis svör þeirra sem rætt 

var við en engra annarra.  Í þessari rannsókn var óskað eftir viðtali við sérfræðinga á 

viðkomandi sviði og gefa niðurstöðurnar því ágæta mynd af afstöðu þessara sex aðila sem vel 

þekkja til í nokkrum af stærstu framhaldsskólum landsins. 

 

Þemagreining 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir svörum viðmælenda í þeim hálf opnu viðtölum sem 

tekin voru.  Viðtölin byggðu á spurningalista með spurningum sem miðuðust við það að svara 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar.  Spurningalistann má finna í viðauka 1.   Viðmælendur 

fengu allir sömu spurningarnar en misjafnt var hversu ítarlega þeir svöruðu hverri og einni 

spurningu.  Þeir fengu allir tækifæri til þess að fjalla opið um þau viðfangsefni sem spurt var 

um. 

Í upphafi viðtalsins var spurt hvort og hversu mikið þeir þekktu til grunnþáttarins um lýðræði 

og mannréttindi.  Allir sögðu viðmælendurnir að þeir hefðu góða þekkingu á grunnþáttunum í 

námskrám en nálgun þeirra og vinna við viðfangsefnið hefur verið mjög misjöfn frá því þær 

tóku gildi. 

Hér er rétt að minna á að viðmælendur eru skólastjórar og félagsgreinakennarar með 

þekkingu og reynslu af viðfangsefninu.   

Hluti viðmælenda hafði komið að innleiðingunni mjög snemma í ferlinu og höfðu þess vegna 

mikla þekkingu og reynslu sem var áhugaverð fyrir rannsóknina. 

Fyrsta þema – Grunnþekking 

Fyrstu þrjár spurningarnar tilheyra fyrsta þemanu en í þeim felst að skoða hversu ítarlega 

viðmælandinn þekki grunnþættina bæði almennt og grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi sérstaklega.  Einnig er spurt um það með hvaða hætti unnið sé með þessa þætti 

í skóla viðmælanda. 
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Þekkir þú til grunnþáttanna almennt? Hversu vel? 

Það kom fram í svörum viðmælenda við þessari spurningu að nálgun þeirra, aðkoma og 

skilningur var að sumu leyti mismunandi.  Kannski er best að lýsa því þannig að þeir lögðu 

mismikla vigt í grunnþættina, að þeim þætti þeir eiga að fá mismikið pláss.  Einn 

viðmælandinn sagði:  

 Þeir eru nú engin geimvísindi í mínum augum.  Ég lít svo á að þeir hafi verið samofnir 

góðu skólastarfi í gegnum tíðina en breytingin er kannski fyrst og fremst að gera þá 

sýnilegri og aðgengilegri og að skólastarf geri betur grein fyrir hvernig þeir eru hluti af 

skólastarfinu. 

Annar viðmælandi nefndi að á þeim tíma þegar grunnþættirnir voru settir í námskrár, hafi 

umræðan þegar verið hafin um mikilvægi þessara þátta: 

Þá var þetta mikið í umræðunni þessir þættir.  Ég veit ekkert um tengslin við stjórn 

menntamála, þetta var bara töluvert í umræðunni eftir hrun, að færa svona þessa 

þætti inn.  Við vorum svolítið farin að hugsa á þessum nótum, sérstaklega í tengslum 

við lífsleiknina sem er áfangi  sem nemendur taka á fyrstu árunum. 

Mjög athyglisvert er að heyra einn viðmælandann segja frá vinnunni á byrjunarstigum 

ferlisins: 

Þannig að við fengum bara frá ráðuneytinu eiginlega það sem búið var að gera og við 

erum nú svona frekar, við hér erum frekar dugleg að mæta á námskeið og erum í 

mikilli samvinnu við aðra kennara og mjög læs á upplýsingar en við vissum ekki hvernig 

skjölin áttu að snúa einu sinni, við skildum ekkert.  Við fengum styrk, skólinn fékk styrk, 

það var peningastyrkur hérna inn.  Skólameistari hér ræður einn kennara í skólann sem 

var verkefnastjóri, í raun og veru breytingastjóri.  Sá aðili var í samvinnu við 

ráðuneytið.  Ráðuneytið fylgdist með ferlinu en á sama tíma var ráðuneytið að forrita 

námskrárgrunn og skrifa aðalnámskrá og gera grunnþættina og allt þetta kom svolítið 

eftirá. Eftirá að hyggja var það ekki slæmt því ég held að við stöndum vel hvað varðar 

skilning á þessari pólitísku stefnu sem felst í þessari aðalnámskrá. [innsk.rannsakanda: 

finnst þér ykkar endurgjöf hafi skilað sér til ráðuneytisins?] Já við skiluðum því allavega 

alltaf frá okkur.  Ráðuneytið hélt risaráðstefnu í Háskólabíó þar sem var verið að segja 

frá og kynna, aðallega hvernig þetta er gert í Evrópu enda byggir þetta á þessu Bologna 
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samkomulagi um nám.  Nei ég myndi ekki segja endilega að það var hlustað á okkur.  

Manni fannst mjög skrýtið þegar grunnþættirnir komu, þessu var einhvern veginn stillt 

þannig upp að grunnþættirnir ættu einhvern veginn að koma í staðinn fyrir 

lærdómsviðmiðin eða qualification en á sama tíma þá hætta þau við það að hafa bæði 

og þetta átti einhvern veginn að fléttast saman.  Svo koma ráðuneytisstarfsmennirnir 

hér og halda margsinnis ræðuna um, með vísun í gamla tíma þegar konur voru að vefa, 

að þetta myndi fléttast einhvern veginn saman og manni leið stundum eins og þetta 

væri verið að kasta einhverjum orðasalötum út og þið bara finnið einhvern veginn út úr 

þessu.  Ég held samt að við höfum fundið út úr þessu.  Ég er ekkert viss um að 

niðurstöðurnar eins og [skóli viðmælanda] innleiddi þessi lög og þessa grunnþætti að 

það hafi verið endilega hugmynd þess sem að, þú veist pólitíska hugmyndin hafi 

kannski verið einhver önnur, ég veit það ekki.  Mér finnst ég aldrei hafa fengið neitt 

mat á því.  Við erum allavega voðalega ánægð með þetta. 

Hvernig er unnið með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í þessum skóla? 

Það vakti athygli í svörum við þessari spurningu hversu mikið viðmælendurnir fjölluðu um það 

með hvaða hætti jafnréttismálum væri háttað í viðkomandi skóla en jafnrétti er annar 

grunnþáttur í námskránum og ekki verið að spyrja um þann þátt. Einn viðmælandinn sagði:  

Við erum með, ef ég tek jafnrétti fyrst,  í fyrsta bekk þá er kynjajafnrétti náttúrulega 

lykilbreyta í félagsvísindum.  Við tökum þetta út frá jafnrétti og jafnrétti kynjanna en 

líka jafnrétti í sinni víðustu mynd.  Við erum til dæmis með kynjaskipta fræðslu um 

kynbundið ofbeldi.  Við erum með, fjöllum um hópa sem búið er að jaðarsetja og 

réttindabaráttu.  Það er líka fjallað um lýðræði, þetta er eitthvað sem allir fara í 

gegnum.  Við erum með jafnréttisteymi hér þar sem eru fulltrúi nemenda og kennara 

sem sitja og setja inn jafnréttisviku og vekja athygli á málum og þá er það jafnrétti í 

sinni víðustu mynd.  Í fyrsta bekk eru líka mannréttindi, það er einn hluti af því sem við 

förum í.  Við erum með áfanga um hjálparstarf á heimsvísu sem byggir bara á 

mannréttindum.  Við erum með sérgreinaval í félagsvísindabraut í mannfræði sem er 

náttúrulega bara menning og mannréttindi.  Í afbrotafræði erum við að tala um, 

skiptist í líffræðilega mannfræði og menningarlega mannfræði.  Við erum með 

stjórnmálafræði, valhóp, var áður skylda, við hefðum viljað hafa hann áfram sem 

skyldu en það tókst ekki. 
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Í lok svarsins við spurningunni kom viðmælandinn inn á þá þætti sem tengjast  

grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi:  

Svo vorum við með mjög sýnilegar skuggakosningar, alveg bara allur skólinn tók þátt í, 

svakalega flott sem krakkarnir gerðu.  Þau voru mjög áhugasöm, skipulögðu 

hraðstefnumót við frambjóðendur.  Fengu að fara út úr tíma til að fara, við fylltum 

hérna matsalinn, þetta var alveg svakalega vel gert.  Nú er ég að kenna í fyrsta bekk 

þegar maður er að tala um stjórnmál og lýðræði og að kosningaréttur er mannréttindi 

þá þarf maður einhvern veginn að tengja það við þau sjálf að þau fatti sjálf hversu 

pólitísk þau eru því þau eru alltaf pólitísk. Þegar þau tala þá eru þau pólitísk, þær 

aðferðir sem við notum til þess að fá það í gegn til þess að fá þau til þess að segja, 

hverju viljið þið breyta í skólanum, skrifið þið það og hvernig ætlið þið að gera það og 

þau halda bara að skólameistarinn geti gert það einn.  Svo teiknar maður upp fyrir þau 

skipulagið, fulltrúana sem þau eru að kjósa, þau eru ekki bara að kjósa einhvern sem 

getur haldið böll í skólanum heldur fulltrúa í skólaráð og skólanefnd og allskonar aðila 

sem eiga að tryggja þeirra hagsmuni og fara svo þaðan og spyrja hverju viljið þið breyta 

í samfélaginu eða skólakerfinu eða heilbrigðiskerfinu.  Þá kemur það, í 

heilbrigðiskerfinu, amma mín er alzheimersjúklingur og þá fatta þau að þetta er hluti af 

mínu lífi, þessar ákvarðanir, og þetta er gert í öllum áföngum, ég held að þessar 

aðferðir líka sem við notum séu svona þannig að kannski þau fatti já ok ég hef áhuga á 

þessu. 

Varðandi það hvernig skuli meðhöndla innleiðingu grunnþáttarins virðist það ekki alveg blasa 

við viðmælendum.  Ákveðið óöryggi virtist vera hjá öllum viðmælendum um hvernig ætti að 

taka á málum.  Einn viðmælandinn hafði þetta að segja: 

Já það er þannig með grunnþættina, það er svolítill hausverkur hvernig maður tekur á 

þeim í framhaldsskólastarfi. 

Þessi viðmælandi taldi upp fyrirlesara sem þekkja til á þessu sviði sem skólinn hafið fengið til 

þess að fjalla um málið sem innlegg í þá vinnu sem farið var í til þess að auka þekkingu innan 

skólans á viðfangsefninu. 
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Og hann bætti við: 

Eins og ég sagði þá fengum við Ingólf Ásgeir[innsk.rannsakanda: prófessor við 

menntavísindasvið H.Í.} og þá erum við að fjalla um, sko lýðræði í skólastarfi, menn eru 

alltaf soldið í vandræðum með þetta, hvar á að staðsetja þetta. 

Mjög  áhugavert var að heyra um breytingar sem höfðu orðið á vinnubrögðum innan eins 

skólans.  Einn viðmælandinn sagði svo frá: 

Við höfum, það er svolítið í þessum anda, við höfum tekið það upp í 4 ár að við höldum 

skólaþing.  Á lagningardögum, það eru þrír dagar teknir frá á hverri önn fyrir ýmiskonar 

starf, fyrirlestra og svona.  Þar höldum við m.a. skólaþing.  Þar eru ákveðin mál sem eru 

tekin til umræðu, mál sem að nemendastjórnin kemur með, mál sem koma upp í 

lífsleiknihópunum sem ég var að tala um og önnur mál sem brenna á fólki.  Þá er svona 

þjóðfundarskipulag á þessu, eða í þá áttina.  Það er unnið í hópum og sett fram á 

veggspjöldum.  Svo er það skólayfirvalda og nemendastjórnar að fylgja þessu eftir, það 

getur nú svosem verið á ýmsa vegu en þarna er umræða.  En þetta er nýtt og þetta er 

beinlínis komið vegna grunnþáttanna. 

Það má greinilega merkja á eftirfarandi orðum að grunnþáttunum hefur verið vel tekið og 

bæði kennarar og nemendur sýna þeim áhuga: 

Þetta er orðið miklu meira uppi á borðinu en það var, bæði í [öðrum skóla sem 

viðmælandi starfaði áður við] og eins hérna, einstöku kennarar sem hafa verið að 

sérhæfa sig nánast eingöngu í þessu svona í mannréttindum, lýðræði og jafnræði. 

Þetta hefur verið mjög ofarlega á baugi.  Við komumst ekki upp með neitt froðusnakk.  

En nemendur gera líka kröfu um það að þessi mál séu uppi á borðinu, þeir eru svolítið 

uppteknir af því, meira en var. 

Greina má á máli viðmælenda að þeir meti nálgunina á grunnþættina innan skólanna sem 

tvíþætt viðfangsefni, annarsvegar eitthvað sem ætti að taka fyrir sem sérstakt námskeið eða 

sérstakt námsefni og hins vegar sem almennt viðfangsefni sem teygir sig til allra þátta 

skólastarfsins: 

Ja það er náttúrulega annarsvegar og aðallega í fjölmörgum áföngum, það er 

bókmenntakennsla í íslensku og erlendum tungumálum og bara bókmenntakennsla 
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hverskyns, hún náttúrulega gefur kost á að draga þetta inn bara með vali á áherslum 

innan umfjöllunarefnanna.  Svo eru svo sem fjölmargir valáfangar líka, þeir eru aðeins 

misjafnlega til þess fallnir.  Ég get nefnt að ég er með stúdentsefnin í pínulitlum 

lokaáfanga þar sem ég er með háskólakynningar og fyrirlesara af ýmsu tagi.  Meðal 

annars hef ég fengið, ekki alltaf, en ég hef fengið lögfræðing til að tala um 

mannréttindi og mannréttindasáttmála til dæmis og er sjálfur lögfræðingur þannig ég 

er fær um að fjalla um þetta sjálfur.  Ég hef líka lagt áherslu á svona og tala sjálfur 

svolítið um réttindi okkar sem borgara í lýðræðissamfélagi og þetta að opinbera 

apparatið er fyrir okkur, en ekki við fyrir það og aðeins talað um stjórnskipunarrétt í 

sambandi við það. Þetta var annarsvegar en hins vegar tel ég að við getum lagt til 

þessara mála í gegnum félagslíf nemenda og hvernig við eigum samskipti við 

nemendur, við forystumenn nemenda og hvernig við tökum á málum. 

Eftirfarandi svar við spurningunni lýsir því vel hversu almennur skilningur er lagður í 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi:  

Það er unnið með hann á mismunandi vegu eftir því hvað er sett í námsáætlun í hinum 

ýmsu greinum og áföngum.  Ég efast um að það séu margar áætlanir þar sem 

grunnþættirnir eru settir upp í áætluninni sjálfri og svo hvernig á að standast eða ná 

þessu.  Sjálfur er ég t.d. ekki með það þannig að ég telji upp þessa grunnþætti 

menntunar í hverri einustu námsáætlun heldur er það bara hluti af því sem ég tel mig 

vera meðvitaðan um. 

Annað þema – Afstaða 

Skoðun viðmælenda á viðfangsefninu skiptir máli þegar kemur að því að meta hversu jákvæðir 

eða neikvæðir þeir eru í garð stefnunnar, innleiðingarinnar og mati á árangri. Hér eru 

viðmælendur spurðir beint að því hvaða skoðun þeir hafa á einstökum þáttum. 

Hvert er þitt mat á hugmyndinni með grunnþættinum? 

Viðmælendur voru næst beðnir um að taka afstöðu til ýmissa þátta, fyrst á hugmyndinni um 

grunnþætti í námskrám.  Allir viðmælendurnir voru jákvæðir í garð hugmyndarinnar um 

grunnþættina en á fyrstu stigum virtust kennarar ekki gera sér grein fyrir með hvaða hætti 
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þeir kæmu inn í skólastarfið.  Kennarar voru vanir ítarlegum námskrám og hið nýja 

fyrirkomulag var því framandi.   

 Sko, þetta kemur náttúrulega svolítið þannig til að með þessari nýju námskrá þá 

verður hún, svolítið anarkísk og kaótísk, það er ekki mikið verið að segja hvað á að 

kenna í hverjum áfanga.  Það er sagt að það eigi að kenna íslensku, ensku og 

stærðfræði, það eru svona einu fyrirmælin í rauninni.  Og svo eru það grunnþættirnir 

þannig mér finnst gott að hafa þetta, við getum vísað í þetta og tékkað á þessu hvort 

það er verið að sinna þessum hlutum sem okkur finnst t.d. sko að það er markmið 

framhaldsskólans að undirbúa fólk undir líf og störf í lýðræðisþjóðfélagi.  Við þurfum 

að hafa eitthvað sem ýtir við okkur að sinna þessu hlutverki.  Kennarar hér og 

skólastjórnendur hér hafa tekið þetta þokkalega alvarlega.   

Enn og aftur má sjá á svari viðmælenda að skilningurinn á hugmyndinni með grunnþættinum 

um lýðræði og mannréttindi sé frekar almennur. 

Hugmyndin hlýtur að hafa eitthvað markmið, eitthvað skipurit, eitthvað leiðsagnar, út á 

hvað menntunin á að ganga.  Þeir eru í raun og veru nauðsynlegir.  Hér áður fyrr var bara 

gengið út frá því að nám væri óskilgreint, að nám væri bara eins og það hefði verið.  Þarna 

er allavega tilraun til að koma þessu í orð að búa til þessa grunnþætti, að það sé að 

einhverju að stefna. 

Í einu viðtalinu kom viðmælandi inn á það að þemaheftin væru ólík og minntist þess að hafa 

séð í heftinu um jafnrétti, umræðupunkta og verkefni fyrir kennara til þess að vinna með.  

Þegar spurt var nánar um þetta kom fram að slíkt hefði ekki verið í heftinu um lýðræði og 

mannréttindi.  Þessi viðmælandi tók þátt í undirbúningsvinnunni við grunnþættina og segir: 

Það var hópur manna sem vann þetta.  Það voru svolítið fáir sem unnu þetta með 

lýðræðið og mannréttindin. Mér fannst eins og það væru fleiri í hópnum í jafnréttinu.   

Ég veit ekkert einu sinni hvernig þetta var valið sko. 
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Hvert er þitt mat á innleiðingunni? 

Það sama átti við um afstöðu viðmælenda gagnvart innleiðingunni, hún var almennt jákvæð. 

 Ég hef aldrei lært eins mikið um skólastarf eins og bara að vinna með mínu 

samstarfsfólki sem er að kenna í öðrum greinum í allt öðrum húsum.  Af því ég gat 

alveg nýtt mér það sem efnafræðin var að gera sem voru mjög lýðræðisleg vinnubrögð 

og þau gátu lært eitthvað af mér.  Jú mér finnst innleiðingin hafa tekist vel. 

Öðrum viðmælanda fannst eiga betur við að tala um að nýju vinnubrögðin kæmu smátt og 

smátt fremur en að um eiginlega innleiðingu væri að ræða: 

Ég veit ekki hvað þú átt við með innleiðingunni, þetta hefur verið að gerast svona 

smátt og smátt og við höfum reyndar með þessa þætti kannski vísað í ákveðna þætti 

hvað þetta varðar, það var verið að breyta lífsleikniáföngunum  í samræmi við þetta. 

Einn viðmælandinn svaraði  fremur óljóst á þann veg að þetta myndi bara hafa sinn gang og 

smám saman síast inn.  Hann sagði:  

Ég held að, ég get svo sem ekki talað fyrir aðra skóla eða stofnanir, þetta gerist ekki í 

einum vetfangi. Þetta gerist með því að maður tekur þetta inn í umræðuna og eykur 

meðvitund fólks um þetta og að okkur er skylt að sinna þessu í reynd og okkur er skylt 

að gera það pínulítið sýnilegt. Ég held að það sé almennt jákvæðni í garð 

grunnþáttanna en auðvitað eru einhverjir sem finnst þetta vera húmbúkk og kjaftæði 

en ég held að almennt sé nú fólk jákvætt.  Ég hygg að meirihlutinn sjái nú glóruna í 

þessu þó auðvitað einhverjir séu neikvæðir í garð þess sem leggur fleiri verkefni og 

skyldur á herðar.  En þetta er skynsamleg pólitík.   

Einn viðmælandinn talar um veikleika í innleiðingunni, að það hafi ekki í raun fylgt nein 

fyrirmæli um það með hvaða hætti hún ætti að fara fram.  Spurður að því hvort andstaða hafi 

verið við hugmyndina í byrjun segir hann: 

Nei það er ekki hægt að segja að hún hafi mætt mótstöðu, þetta er í raun á forsendum 

kennara sem þetta er innleitt.  Það segir ekki í námskránni: það skal vera kennt um 

lýðræði í 20 tíma.  Það hefur ekki verið sagt af skólastjórnendum hér: þið verðið að 

kenna um þetta, ég get kannski ekki í sambandi við lýðræðisþáttinn heldur um annan 

þátt sem er kannski soldið veikleiki í þessari aðferð sem ég er að tala um á innleiðingu. 
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Kynningin og upphaf innleiðingarinnar á grunnþáttunum er næsta viðmælanda fremur óljós 

en hann sagði:  

Nú þekki ég í sjálfu sér ekki innleiðingarferlið.  Ég stóð sjálfur fyrir utan það.  Ég sá 

þetta fyrst þegar þetta var tilbúið.  Ég er náttúrulega bara kennari í einum 

framhaldsskóla.  Ég reyndar vissi af því í gegnum fagfélagið.  Þar sem var verið að vinna 

með þetta.  Það var maður tilnefndur af okkur í gegnum fagfélagið til þess að taka þátt 

í einhverri mótunarvinnu, en ég veit hins vegar ekkert hvernig sú mótunarvinna 

endaði.   

Engu að síður var hann jákvæður gagnvart grunnþáttunum og fannst þeim almennt vel tekið:   

Mér leist mjög vel á þetta, ég hafði engar athugasemdir við þetta.  Þetta eru svona 

þættir sem félagsgreinar taka á og mér fannst, þetta er nú einu sinni þar sem maður 

stendur og finnst skipta máli, vitund fólks um umhverfi sitt og ekki síst þessa þætti 

þannig ég var mjög ánægður. 

Hvert er þitt mat á mati á árangri? 

Næst var spurt út í afstöðu viðmælenda til mats á árangri.  Einn viðmælandi taldi ótímabært 

að meta árangur.  Hann sagði:  

Ég held að það sé erfitt að meta árangurinn nú þegar, af því þetta er ennþá í 

innleiðingu.  Ég held að það sé erfitt og ég held að menn hugsi ekki mikið um það 

fyrirfram að það sé hægt að meta einhverjar breytingar sem eru gerðar í íslensku 

menntakerfi, menntamálum. Það er soldið um það að hlutirnir eru bara ákveðnir og 

látið vaða, vonandi fer þetta allt vel.  

Annar viðmælandi nefndi að lítil eftirfylgni og mat á árangri færi fram bæði á grunnþáttunum 

og almennt í skólastarfi:  

Ég held að eins og með allt sem er sett svona fram, kennarar hafa kannski lesið 

einhvern tímann aðalnámskrá og búnir að gleyma að hvað stendur í henni og sumir 

viðurkenna að hafa ekki lesið hana, þetta er náttúrulega fyrst og fremst stafir á bók og 

það er ekkert eftirlit með því hvort farið sé eftir þessu eða hvernig að því er stefnt. 
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Samkvæmt skólastefnu sem kom út á mjög svipuðum tíma þar sem stóð að hver skóli 

ætti að marka sér sérstöðu þá hef ég ekki séð að það sé verið að fylgjast með því 

sérstaklega að það sé fylgt eftir grunnþáttunum.  Ég hef aldrei heyrt neina andstöðu 

við grunnþættina en það er kannski líka af því það er ekkert svo mikil umræða um þá, 

þeir eru þarna, fólk veit af þeim, þeir eru þarna.  Ég t.d. gæti ekki talið þá upp, þeim 

fjölgaði úr 6 í 8 þarna einhvern tímann og ég myndi aldrei geta talið þá upp. 

Aðrir viðmælendur töldu að mat á árangri innleiðingar grunnþáttanna færi fram í innra og ytra 

mati sem fyrir er í skólakerfinu. 

Einn viðmælandinn sem er skólameistari við framhaldsskóla, var spurður að því hvort og þá 

hvernig leiðsögn hann hefði fengið vegna innleiðingar grunnþáttanna: 

Ja ég held að kennararnir hafi nú kennt mér meira en nokkrir aðrir, þeir kennarar sem 

eru með þessa þætti inni í náminu hjá sér, þeir hafa kennt mér miklu meira en ýmis rit 

sem ég þurfti að lesa hérna í upphafi sem menntamálaráðuneytið gaf út sem eru fyrir 

öll skólastigin og eru orðin svolítið gömul og úrelt og mjög misjöfn eftir því hvað verið 

er að fjalla um. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað þeim þætti um það hvernig árangur væri metinn kom í 

ljós að flestum þótti eðlilegt að ytra og innra matið ætti að taka á vinnu með grunnþættina 

eins og aðra þætti í skólastarfinu. En sú vinna mætti þó vera markvissari.   Einn viðmælandinn 

orðaði það á eftirfarandi hátt, þegar hann var spurður um það hvernig honum þætti mati á 

árangri háttað: 

Það er bara ekki nógu gott bara almennt í skólum finnst mér, þá framhaldsskólum frá 

ráðuneytinu.  Það þarf bæði að vera innra og ytra mat.  Innra matið hér hefur ekki 

verið nægilega markvisst.  Ég held að það sé ennþá þannig að í skólasamningnum sem 

gerður er við ráðuneytið á hverju ári, eða tveggja ára fresti þá verður skólinn að koma 

fram með hvernig þú ætlar að uppfylla þetta innra mat.  Það þarf mannskap í þetta, 

það þarf fólk sem kann þetta, við höfum svona ekki ja, við mættum vera betri.  Ytra 

mat fer svona á milli skólanna, það var tekið út þróunarstarfið hérna hjá okkur þegar 

við vorum að innleiða þetta.  Það kom ágætlega út og komu ýmsar ábendingar.  Það 

var eitthvert fyrirtæki sem ráðuneytið réði til verka, en það vantar bara svona almennt.  
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Ég skil það svo að grunnþættirnir séu teknir út í innra og ytra matinu.  Svo er ákveðið 

eftirlit í því að þú færð ekki námsbrautir samþykktar nema uppfylla alla þessa þætti. 

Ákvörðun um áherslur og eftirfylgni virðist vera í höndum kennara: 

Ég myndi segja, þannig við fórum kannski vel af stað þar en ég myndi segja að 

eftirfylgnin með því væri afskaplega lítil. Menn eru alltaf að rifja þetta upp og skoða 

þetta.  En ég skal viðurkenna það eins og með lýðræðisþáttinn að ég er að skipuleggja 

lífsleiknina fyrir næstu önn og það er aðeins þrýstingur að minnka þann þátt og taka 

meira upp t.d. sjálfsvitund og geðrækt.  Það er rosalega mikið INN núna þannig það er 

ákveðin togsteita þarna á milli þátta. 

Þriðja þema - Ferlar 

Hér er verið að spyrja út í þætti sem tengjast kynningu, undirbúningi og vinnubrögðum við 

innleiðinguna.  Spurt var út í þætti sem nefndir voru í innleiðingaráætluninni frá árinu 2013 en 

þar var gert ráð fyrir að námskrárnar tækju að fullu gildi árið 2015. 

Svo virtist sem viðmælendur hefðu almennt ekki sérstaka vitneskju um innleiðingaráætlunina 

og áberandi hversu lítið þeir þekktu til þeirra þátta sem þar er fjallað um.  Einn viðmælandinn 

svaraði öllum spurningum varðandi innleiðingaráætlunina neitandi að undanskilinni 

spurningunni um þemaheftin, þau kannaðist hann vel við. 

Í innleiðingaráætuninni er m.a. fjallað um fagráð um símenntun og starfsþróun kennara.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þau þekktu til þessa fagráðs.  Eftirfarandi svör bera með sér 

hversu lítil þekking þeirra var á þessum þáttum: 

Þekkirðu til fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara? 

 Er þetta SEF? (Samstarfsnefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara) Nei ég 

þekki ekki þetta nafn nema þetta sé þetta sama (SÍF/Rannís)? 

Annar sagði: 

Ég veit að þetta er eitthvað sem á að vera til eða er til en ég þekki ekki til afreka þess 

arna. 
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Þekkirðu starfsþróunarvef kennara? 

Í innleiðingaráætluninni er fjallað um starfsþróunarvef kennara.  Spurt var hvort viðmælendur 

könnuðuðust við hann og voru viðmælendur ekki á því að þeir þekktu til hans.  Einn 

viðmælandinn spurði hvort það væri á vegum opinberra aðila og að hann héldi að hann þekkti 

hann ekki. Allir aðrir sögðu einfaldlega nei við þessari spurningu. 

Þekkirðu upplýsinga- og vinnuvef fyrir skólasamfélag? 

Á sama hátt var spurt hvort viðmælendur þekktu upplýsinga- og vinnuvef fyrir skólasamfélag?  

Já, upplýsinga og vinnuvefur fyrir skólasamfélag var að því leyti að það var settur inn, 

ef þetta er sami vefurinn sem við notuðum mjög mikið, það var á vegum ráðuneytisins.  

Það var bara um innleiðingu, þar voru öll gögn frá ráðuneytinu allar skýrslur, 

Evrópuramminn og allt slíkt. Maður gat farið þarna inn og og náð sér í gögn, en ég 

þekki ekki þetta nafn. 

Einn viðmælandi svaraði spurningunni neitandi. 

Þekkirðu þemahefti fyrir kennara? 

Þessari spurningu svöruðu allir viðmælendur játandi. 

Þekkirðu eftirlitsferla eða matsáætlanir ráðuneytisins vegna innleiðingar grunnþáttanna? 

Í innleiðingaráætlunni er fjallað um eftirlitsferla og matsáætlanir ráðuneytisins vegna 

innleiðingar grunnþáttanna.  Eina eftirlitið sem viðmælendur virtust þekkja voru innra og ytra 

mat framhaldsskólanna og samþykkisferlið fyrir námsbrautunum. 

Nei ekki sérstaklega en ég þekki þessar ytri úttektir og ég veit ekki betur en að 

grunnþættirnir séu skoðaðir þar. 

 

Fjórða þema – Breytingar 

Í fjórða og síðasta þemanu er reynt að meta hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið í kjölfar 

innleiðingar á grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi. 
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Finnst þér hafa orðið breytingar á inntaki náms við skólann í kjölfar innleiðingar grunnþáttarins 

um lýðræði og mannréttindi? 

Svarið við þessari spurningu endurspeglar enn og aftur hinn almenna skilning sem virðist vera í 

skólunum að grunnþáttunum er ætlað að vera þemur sem eru í bakgrunni náms og kennslu í 

skólunum. 

 Já almennt, sérstaklega kannski lýðræði og mannréttindi, auðvitað almennt hefur 

þetta orðið þannig að allt nám er verkefnamiðað nám finnst mér meira og minna.  Það 

er meira lagt upp úr vinnu og samstarfi kennara og nemenda. Kennararnir eru 

verkstjórar og stýra rammanum og krakkarnir eru að vinna meira sjálf. 

Grunnþættirnir virðast hafa haft einhver áhrif, jafnvel varanleg áhrif, en af svörum 

viðmælenda að dæma er það breytilegt milli þátta.  Einn viðmælandinn orðaði það svo: 

Ég þori ekki mikið að segja, því eins og ég sagði við höfum ekki mælt þetta og vissulega 

er kominn tími á að gera það.  Við erum með, kynjafræðin er komin líklega til að vera, 

við erum með öflugri jafnréttisnefnd sem sinnir þeim málum.   

Viðmælendurnir svöruðu þessari spurningu frekar hikandi sem segir ákveðna sögu.  Einn taldi 

að innleiðingin væri ennþá yfirstandandi og því of snemmt að segja til um áhrifin:  

Það verður nú kannski dálítið hátíðlegt að svara því afdráttarlaust játandi.  Ég held að 

þetta síist inn smám saman.  Ég held að það yrði hægt, ef það væri fundin upp einhver 

mæling, að finna breytingu frá 2012 árið 2020. 

Hvort kom á undan, hænan eða eggið?   

Spurði einn viðmælandinn og sagði að hann gæti ekki sett fingurinn á það hvort kom á undan, 

grunnþátturinn um lýðræði og mannréttindi þ.e. ný námskrá eða að vinnubrögðin hafi breyst 

vegna tíðaranda og námskráin komið á eftir:  

Það var umræða um þetta og ég get ekki, umræða um þetta þegar þessir grunnþættir 

komu og mönnum var bent á að hafa þetta inni í námskrám.  Þetta er á sama tíma og 

verið er að breyta námsáætlunum í skólanum en sko umræða um lýðræði hefur verið 

alla vega í félagsgreinum hér í skólanum og fleiri skólum að ég get ekki sett fingur á að 

það hafi verið akkúrat þetta sem hafði áhrif á umræðuna eða hvort hún var áður í 
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gangi s.s. um virkt lýðræði í skólum.  Vitundin og umræðan um lýðræði í skólum var 

farin að virka áður, það er þannig með lög og reglugerðir að það er að einhverju leiti 

sett til að styrkja það sem þegar er þannig þetta var svona, ég get ekki sagt að þetta 

hafi gerst akkúrat á þeim punkti.  

Finnst þér hafa orðið breytingar á stjórnkerfi skólans? 

Næst var spurt hvort viðmælendum þætti hafa orðið breytingar á stjórnkerfi skólans? Svör 

viðmælenda bentu til þess að almennt væri það ekki tilfellið, að breytingar hefðu ekki orðið á 

stjórnkerfi skólans.  Það sem var áhugavert þegar spurningin var borin upp voru viðbrögð 

flestra viðmælenda á þá leið að þeir hefðu ekki íhugað að slíkt gæti verið eða ætti að vera 

afleiðing innleiðingar á námskrám eða grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi. 

Einn viðmælandinn nefndi að hann sem námstjóri hefði í reynd fengið umsjón með 

grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi í sínum skóla, það mátti skilja á máli hans að um 

það hefði þó ekki verið rætt eða samið sérstaklega.  Hann sagði: 

Það hefur svolítið lent á minni könnu, þessi lýðræðisþáttur vegna lífsleikninnar, hún 

hefur lent undir minni stjórn og þar hefur mikið verið hugað að þessum þætti.  Svo hef 

ég reynt að greiða leið kennara að upplýsingum, pota að þeim þessum bæklingum. 

Einn viðmælandinn sem er skólameistari taldi svo ekki vera þ.e. að það hefðu ekki orðið 

breytingar á stjórnkerfinu.  Hann sagði:  

Nei það held ég nú ekki.  Ég hef amk í minni, ég er nú búinn að stjórna þessum skóla 

lengi, verið meðvitaður um mikilvægi lýðræðislega stjórnunarhátta og að þetta vald 

sem maður hefur sem forstöðumaður er bara einhvers staðar á bakvið og er helst 

aldrei beitt og mannréttindi, að hafa ekki réttindi af fólki. 
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Finnst þér hafa orðið breytingar á aðkomu nemenda að ákvarðanatöku um nám (sitt og 

almennt) og varðandi ákvarðanatöku almennt í skólaumhverfinu? 

Hérna er í raun verið að biðja viðmælendur að vera mjög gagnrýnir á eigin störf.  Helmingur 

viðmælenda eru skólastjórar og hinn helmingurinn eru kennarar sem hafa það hlutverk að 

kenna nemendum samfélagsgreinar.   

Nei, mér finnst það ekki.  Mér finnst munurinn núna vera hvað við erum með unga 

krakka.  Við erum með yfir 70%  undir 18 ára sem eru náttúrulega bara börn skv. 

lögum.   

Annar viðmælandi talaði um að það hefðu orðið breytingar með nýrri námskrá um val 

nemenda vegna breytinga á brautarlýsingum. Það hversu mikil áhrif nemendur geta haft eða 

eiga að hafa er þessum viðmælanda hugleikin:  

Ég þori varla að segja já við því, við höfum, eins og ég sagði í upphafi þá hefur þetta 

alltaf verið svífandi yfir vötnunum.  Ég held að við hér í [skóli viðkomandi] höfum ekki 

verið neitt aftarlega á merinni um að nemendur fái að segja eitthvað um nám sitt.  Það 

birtist, sumir kennarar og sumir áfangar eru þannig innréttaðir að þeir geta látið 

nemendur hafa einhver áhrif á viðfangsefnin og áherslur þegar til kastanna kemur, 

þegar þessi hópur er kominn.  Þau hafa ekki mikil áhrif á námsmat í áfanganum 

sjálfum. Það er eitt af því sem við höfum svona stjórnsýslulega séð að hafa á hreinu að 

það sé fyrirsjáanlegt.  Það þarf að vera á hreinu að það liggi fyrir í upphafi kennslu 

hvernig áfanginn er metinn og hvernig vinnan er metin. Svolítil áhrif geta þau haft á 

efnistök og áherslur.  [...] Nemendur hafa þar stundum áhrif [á valáfanga].  Þeir kannski 

vita af kennara sem er sérfræðingur á einhverju sviði og óska eftir hvort hægt sé að 

efna til valáfanga til dæmis að taka sögu indíána í Suður Ameríku eða arabísku og það 

eru dæmi um það.  Ég tek þetta dæmi því það hefur gerst að nemendur söfnuðu 

undirskriftarlistalistum og sögðu, já við höfum áhuga á þessu, við óskum eftir að það 

verði boðið upp á kennslu í þessu og það er nægilegur fjöldi og það er verið að tala um 

eitthvað menntandi. 

Sami viðmælandi bætti við:  

Auðvitað eru skólar að vissu leyti ólýðræðislegir, það er auðvitað fullorðna fólkið sem 

ræður og það er viss lagarammi sem við störfum eftir sem gerir það að verkum að það 
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getur ekkert verið öðruvísi.  En það er eitthvert svigrúm til þess að vera ekki 

fullkomlega ólýðræðisleg, það reynum við að nota.  Ég veit að þetta er misjafnt og það 

er misjöfn upplifun hjá nemendum.  Ég veit að það eru nemendur hér í skólanum sem 

segja að það sé ekkert hlustað á þau, þó þau leggi eitthvað til.  Svo eru aðrir sem segja 

öfugt, það að það sé alveg hlustað á þau og sjónarmið þeirra hafa vægi.  Ég get nefnt 

að á þessum vettvangi skólaráðs, eru aldrei greidd atkvæði.  Það er merki um að það 

eru aldrei lamdar í gegn einhverjar ákvarðanir heldur meirihluta ákvörðun. 

Nemendur eru í fyrsta skipti á lífsleiðinni að taka stóra sjálfstæða ákvörðun með vali sínu á 

skóla og námsbraut.  Í því felst heilmikið val.  Það er líka valkostur að fara ekki í 

framhaldsskóla.  Ferlið við innritun í framhaldsskólana eru fyrstu kynni nemenda af stjórnun 

þeirra.  Einn viðmælandinn sagði: 

 Það er auðvitað ekkert lýðræðislegt við hvernig er valið inn í þessa skóla.  Það er 

pólitísk ákvörðun hvað er valið.  Við hér í skólanum erum ekki á því að það eigi að taka 

þessar einkunnir en samfélagið skilur ekkert annað en einkunnirnar.  Ef við myndum 

segja, eins og við höfum stundum verið að taka hér inn nemendur sem voru ættleidd 

til Íslands mikið seinna og þurfa bara mikinn stuðning og eru þá ekki á sama stað 

námslega eða sem hafa nemendur sem hafa verið brjálæðislega virk í  

nemendafélaginu, þá fáum við bara hérna, þá kemur bara grátkór, dóttir mín hún var 

með 8,7 og komst ekki inn og það komst einhver inn með 8,1, af hverju er það?  Það er 

það eina sem samfélagið skilur það eru einkunnir. 

Á einum stað veltir viðmælandinn því upp sem er kennari, hversu mikil áhrif nemendur hefðu 

á ákvarðanir og umgjörðina í skólanum í raun og veru.  Hann er á ákveðinn hátt að hugsa 

upphátt og segir: 

Í fyrra var töluverð mikil undiralda vegna mætingarreglna. Þetta er svona klassískt 

vandamál.  Nemendur töldu lítið vera hlustað á sig, það voru svona grunnsjónarmið 

skólastjórnenda að það væri misskilningur með það hvernig mætingarreglurnar 

virkuðu sem eru kannski svona eðlileg viðbrögð.   Ég verð að segja eins og er að 

kannski er ekki nógu, ég er að hugsa um þessi nemendaþing eða skólaþing, sem hefur 

verið svona vettvangur, ég er að hugsa um, hvað af því sem þar hefur komið fram, 

hefur komið frá nemendum.  Þetta er nú dálítið fyndið að ég er nú tiltölulega 
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nátengdur yfirstjórn skólans, ég hef ekki verið í skólastjórn, en ég var sjálfur nemandi 

hérna á sínum tíma, við höfum verið að gera breytingar t.d. með stundatöflur.  Ég get 

ekki sagt að nemendur hafi haft mikil áhrif á þetta.  Það er eins og með annað, það er 

vísað í reglur, þegar verið er að fjalla um stundaskrár og tíma og ýmislegt annað þá er 

vísað í þetta járnharða kennslumat, eða vinnumat, það er vísað í það, til að afsaka 

tiltölulega lítinn sveigjanleika. 

Kennari með áratugareynslu segir frá því þegar hann var staddur erlendis á ráðstefnu með 

kennurum frá ýmsum löndum, að hann væri óánægðari en aðrir kennarar með þátttöku 

nemenda bæði í tímum og samfélaginu.  Hann áttaði sig ekki á því hvort hinir kennararnir 

væru ánægðari með minna en hann eða hvort ástandið væri verra á Íslandi.  Hann vísar í tölur 

um kosningaþátttöku ungs fólks sem gildan mælikvarða á þátttöku. 

Ég var á ráðstefnu í síðasta mánuði í útlöndum einhvers staðar þar sem var verið að ræða 

einmitt um þetta í litlum umræðuhópi þar sem kennararnir frá hinum löndunum voru 

frekar ánægðir en ég var neikvæði maðurinn.  Ég væri ekki að upplifa nægilega sterka 

samfélagsvitund eða stjórnmálaþátttöku nemenda. Mér finnst líka, þegar það er verið að 

tala um umræður í tímum, þetta eru rosalega flottar umræður um þetta í þessum tíma, 

finnst kennara af því að það tóku 2-3 þátt í umræðunum en hinir þögðu  og það var lifandi 

tími en mér datt í hug að þetta er ekkert verra hjá mér heldur en hinum þarna í útlöndum, 

þeim bara finnst að það sé meira af því að það eru einhverjir virkir þá hafði ég ekki trú á 

því að nemendur þar og ungt fólk væru virkari þar en hér.  Enda sýnir kosningaþátttaka 

ekki meiri virkni í útlöndum en hér hjá ungu fólki.  Það alla vega kemur ekki heim og saman 

við staðreyndirnar. Almennt er kosningaþátttaka að fara minnkandi í hinum vestræna 

heimi og ég held að það sé fyrst og fremst unga fólkið sem er ekki að taka þátt.  Ég upplifi 

samfélagsþátttöku og vitund ekki vera að aukast, það eru bara sumir sem eru virkir. Það er 

svona I dont care attitudið sem er ríkjandi. 

Margt af því sem kom fram í samtölum við viðmælendur var mjög áhugavert en ekki endilega 

svar við spurningunum sem spurt var um.  Einn viðmælandinn tengdi innleiðingu 

grunnþáttarins sterkt við efnahagshrunið 2008 og eru þessi orð ágætis lokaorð í 

niðurstöðukaflanum. 
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Svo eru menn svolítið að brjóta heilann um lýðræði almennt og lýðræði í skóla.  Mér 

fannst þessar hugmyndir eins og menn voru að velta fyrir sér eftir hrun.  Þú getur ekki 

verið með eitthvað sem er mjög ólýðræðislegur skóli og verið svo að fjalla um mikið 

lýðræði, það er eitthvað. En líka, það er ekki hægt að aðskilja grunnþættina eða 

lýðræðisþáttinn frá því sem gerist hérna eftir hrun.  Ég held, ég myndi ekki segja „við 

erum að gera þetta af því að ráðuneytið sagði okkur að gera þetta í námskránni“  við 

vorum byrjuð að fjalla um þessa hluti í lífsleikninni áður.  Þannig að þetta er svolítið 

held ég sem var tónninn sem var eftir hrun. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og tengdar við 

fræðilegan bakgrunn hennar.  Í upphafi þessarar ritgerðar var varpað fram 

rannsóknarspurningu ásamt ítarlegum undirspurningum.  Markmið ritgerðarinnar er að svara 

þeim spurningum og hefur því verið farið kerfisbundið í gegnum þá þætti sem voru til 

skoðunar og þeir settir í ýmis samhengi svo það mætti takast.  

Spurt var hvort innleiðing grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi í íslenskt skólakerfi 

hefði gengið eftir eða tekist.   

Til þess að meta hvort eitthvað hafi gengið eftir er gagnlegt að skoða hvað það var sem stóð til 

að gera og því næst er hægt að skoða hvort það hafi verið gert.  Eftirfarandi spurningar voru 

undirspurningar sem eru ítarlegri en rannsóknarspurningin sjálf: 

- Hver voru markmiðin með innleiðingu grunnþáttarins? 
- Hafa markmið um grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi náðst? 
- Hefur skólastarf tekið breytingum vegna innleiðingar grunnþáttar um lýðræði og 

mannréttindi? 
- Hvað, ef eitthvað, hefur farið úrskeiðis og hvar er úrbóta þörf? 

 

Eins og áður hefur komið fram er stefnumótun þríþætt ferli.  Fyrst er það stefnumótunin sjálf, 

innleiðingin tekur svo við og að lokum mat á árangri. Þannig hefur viðfangsefnið verið skoðað í 

ritgerðinni.  Svo verður einnig hér og í lokin á kaflanum er samantekin umræða. 

Stefnumótunin 

Lögin um skólastigin voru samþykkt á Alþingi árið 2008, fyrir 10 árum síðan.  Svona 

umfangsmikla lagabreytingu tekur tíma að undirbúa þannig að þegar námskrárnar eru 

samþykktar árið 2011 má segja að þær hafi haft nokkurra ára aðdraganda.  Mikið er ennþá 

hægt að lesa um þá vinnu sem þá fór fram, t.d. á vef mennta- og menningarráðuneytisins og á 

vinnuvef fyrir skólasamfélag.  Það kom einnig fram í viðtölunum að skólafólk var kallað að 

borðinu og að það hafi starfað í vinnuhópum á undirbúningstímanum.  Einn af skólum 

viðmælenda rannsóknarinnar var tilraunaskóli í undirbúningsferlinu.   
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Í handbók um opinbera stefnu stendur að stefnuskjal sé tímasett skjal þar sem sett er fram 

hugmyndafræði, framtíðarsýn, gildi og markmið sem fylgt er eftir með mælikvörðum og 

fjármagnstengdum aðgerðum.105 

Það er vandasamt verk að reikna út kostnað og ábata af breytingum á skólakerfum. Ábati af 

skólakerfi getur innihaldið mjög mismunandi útkomu frá einum stað til annars. Hins vegar er 

hægt að komast langan veg með vandaðri vinnu og góðum undirbúningi.  Í þeim skjölum sem 

hér hefur verið lýst og í þeim viðtölum sem tekin voru virðist vönduð greiningar- og 

undirbúningsvinna hafa farið fram.  Samráð var haft við skólasamfélagið og tilraunaskóli ruddi 

brautina.  Í námskránum og þemaheftunum sem fylgdu grunnþáttunum er mikið af 

hugmyndafræði, framtíðarsýn og gildi.  Markmiðin má kannski segja að finnist í lykilhæfninni í 

kaflanum um lýðræði og mannréttindi í Aðalnámskrá framhaldsskóla.  Tímasetningar eru 

einnig mjög skýrar og hvergi hefur höfundur orðið var við umkvartanir þess efnis að fjármuni 

hafi vantað í verkefnið. Eini þátturinn af þeim sem taldir eru upp í stefnuskjalinu sem uppfyllir 

ekki kröfur, er um mælikvarðana. Í handbókinni um opinbera stefnumótun og áætlanagerð 

segir að markmið þurfi að vera mælanleg svo hægt sé að fylgjast með því hvort athafnir við 

innleiðingu skili árangri.  Það þurfi að fjalla um hvað þurfi að mæla, hvernig eigi að mæla og 

hver beri ábyrgð á mælingunum.106  Ef lykilhæfnin er markmiðið, þá er hvergi talað um það 

með hvaða hætti á að kanna hvort þeirri hæfni sé með einhverjum hætti náð.  Hvernig á að 

mæla það að nemendur beri virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra? Hvort þeir virði 

mannréttindi og manngildi? Hvort þeir geti sett fram eigin skoðanir og tekið þátt í rökræðum? 

Hvort þeir taki gagnrýna afstöðu til siðferðilegra álitamála osfrv.? 

Hvað varðar stefnumótunina verður ekki séð annað en að vandað hafi verið til verka.  

Undirbúningur var mikill, samráð haft, markmið sett, fjármagn tryggt, áætlanir tímasettar og 

hugmyndafræði og gildi skýr.  Mælikvarðar eru ekki til staðar enda vandséð hvernig mæla eigi 

þau markmið sem finna má í stefnunni. 

Athyglisvert er að bera saman dagskrárkenningu Kingdon sem lýsir því með hvaða hætti mál 

komast á dagskrá. 107  Það segir hann að gerist með þremur lykilstraumum í umhverfinu; 

                                                      
105 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013. 
106 Sh. 
107 Kingdon, J. W., 1995. 
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vandamálastraumi, pólitískum straumi og stefnustraumi.  Við ákveðnar aðstæður gera þessir 

straumar það að verkum að gluggi tækifæra opnast, hinn svokallaði stefnugluggi. 

Eins og segir í upphafi ritgerðarinnar og kemur fram í viðtölunum, má eflaust rekja áherslurnar 

í námskránum að einhverju leyti til þess ástands sem ríkti í samfélaginu á þeim tíma þegar ný 

lög um stólastig góku gildi árið 2008.  Mikil umræða var um innviði samfélagsins, lýðræði og 

mikilvægi vandaðra vinnubragða í opinberri stjórnsýslu.  Viðmælendur í viðtölunum nefndu 

nokkrum sinnum að þeir ættu erfitt með að átta sig á því hvort hinn lýðræðislegi áhugi hefði 

komið til í skólum eftir hrunið og eða vegna innleiðingar nýrra námskráa og grunnþáttarins um 

lýðræði og mannréttindi. 

Innleiðingin 

Eins og áður segir eru stefnumótun, innleiðing og árangursmat heildstætt ferli og mikilvægt að 

hugað sé að öllum þáttum þess svo vel geti tekist til.  Þar sem innleiðing stefnu er það sem er 

til umfjöllunar í þessari ritgerð verður þessi hluti umræðnanna umfangsmeiri og ítarlegri en 

umfjöllunin um stefnumótunina og mat á árangri.   

Til þess að innleiðingin geti verið árangursrík er mikilvægt að stefnumótunin hafi gengið vel og 

öllum kröfum sé fullnægt.  Eins og fyrr segir gekk stefnumótunin að flestu leyti vel í tilfelli 

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi að því undanskyldu að mælikvarða vantar. Ef við 

gefum okkur að lykilhæfnin séu markmiðin þá eru þau skýr en það kemur ekki fram hvort það 

eigi að mæla né hvernig og þannig ekki ljóst hvernig hægt sé að vita hvort markmiðunum hafi 

verið náð.    Það er ljóst að þessum námskrám er ekki ætlað að vera of stýrandi og ábyrgðin á 

útfærslum er sett til skólanna. Þannig er hugmyndafræðin að baki námskránum.  Þarna verður 

til ákveðinn grundvallarvandi námskránna strax á stefnumótunarstigi ferlisins.   

Til þess að meta árangur innleiðingarinnar verða hér notuð tvö verkfæri. Þessi verkfæri eru 

þau mælitæki sem stjórnvöld sjálf hafa sett fram sem leiðsögn, annars vegar við alla opinbera 

stefnumótun og áætlanagerð108  og hins vegar innleiðingaráætlun mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins vegna nýrra námskráa.109   

                                                      
108 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013. 
109 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám, 
2013. 
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Þegar hugtökin í þessari ritgerð voru kynnt var sett fram mynd 2 af stefnuhringnum sem er hið 

almenna stefnumótunarferli. Ferlið er í sex skrefum þar sem innleiðingarferlið er fjórða 

skrefið.  Innleiðingarferlið skiptist í 5 þætti: 

1. Ferli innleiðingar  

2. Kynning og talsmenn  

3. Stýrihópur og ábyrgð innleiðingar  

4. Skipulag og verkefnisáætlun innleiðingar  

5. Stöðumat og endurskoðun innleiðingar 

Þessir þættir eru nánar útskýrðir í handbókinni og eru ætlaðir embættismönnum og 

starfsmönnum ráðuneyta við innleiðingu, nokkurs konar gátlisti.  Í fyrsta þættinum er fjallað 

um að þegar fyrir liggur skýr stefna og innleiðingaráætlun er hægt að beina athyglinni að því 

hvernig eigi að skipuleggja innleiðingarferlið. 

Handbókin gerir ráð fyrir að mótuð sé innleiðingaráætlun og eru í handbókinni skilgreining og 

nokkrar útskýringar á hvert innihald slíkrar áætlunar skuli vera. 

Slík áætlun, innleiðingaráætlun var gefin út árið 2013 af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu vegna innleiðingar á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum 

námskrám.  Miðar áætlunin við að námskrárnar taki að fullu gildi árið 2015.110  Til þess að 

meta þennan þátt er stuðst við svör viðmælenda í rannsókninni.  Í viðauka 1 má finna 

spurningarnar sem lagðar voru fyrir viðmælendur og svörin má sjá í kafla 4 hér að framan.  

Spurningar og svör viðmælenda voru greind í 4 þemu. 

Fyrsta þemað- grunnþekking.  Allir viðmælendurnir þekktu grunnþættina vel.  Þeir nefndu að 

grunnþættirnir sex væru að ýmsu leyti ólíkir en þeir töldu sig þekkja þá vel.  Skilningur 

viðmælendana var að einhverju leyti mismunandi en þeir töldu að lýðræði og mannréttindi 

hefði verið samofið í íslenskt skólastarf alla tíð.  Einn viðmælandinn notaði samlíkinguna um 

hænuna og eggið, þ.e. hvort hafi komið á undan og átti við að umræðan um lýðræði í 

skólastarfi hafi verið orðin hávær áður en hin nýja námskrá varð að veruleika. 

Greina mátti að óvissa hafi ríkt um innleiðinguna í upphafi.  Að þetta hafi borið brátt að og 

hljómað eins og risavaxið og flókið verkefni en svo þegar farið var nánar yfir málið hafi 

verkefnið ekki verið jafn snúið og haldið var í fyrstu.  Kennararnir í viðmælendahópnum sögðu 

                                                      
110 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám, 
2013. 
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að þetta hafi allt verið svolítið óljóst í fyrstu en að allir hafi unnið saman og fundið góðar 

lausnir.  Það má greina jákvæðni og viðleitni til þess að gera vel meðal viðmælendanna.  Sagt 

var frá nokkrum góðum verkefnum innan skólanna þar sem unnið er með lýðræði og 

mannréttindi í skólunum.  Hvað varðar hinn mismunandi skilning á hugtökum var áberandi að 

svörin við spurningum um lýðræði og jafnrétti voru mörg um jafnrétti, sem er annar 

grunnþáttur í námskrám.  Svörin bentu líka til þess að ákveðið óöryggi væri til staðar varðandi 

hvernig ætti að kenna um lýðræði og mannréttindi, það væri svona meira svífandi yfir 

vötnum.  Kom fram að lífsleiknitímar væru nýttir í þessum tilgangi en að margt væri þar á 

dagskrá og því ekki um markvissa umfjöllun að ræða. 

Annað þema- afstaða.  Allir viðmælendur voru jákvæðir í garð grunnþáttanna og 

innleiðingarinnar.  Aðeins bar á því að viðmælendur töldu að ekki hefði verið um eiginlega 

innleiðingu að ræða heldur hefði stefnan verið sett og að þeir hefðu tilfinningu fyrir því að hún 

myndi bara smátt og smátt síast inn í skólakerfið.  Allir töldu viðmælendurnir að 

grunnþátturinn um lýðræði og mannréttindi væri mikilvægur hluti af náminu.  Greinilegt var á 

svörunum að óvissa væri um hvar og hvernig þessu námi ætti að vera fyrirkomið og að 

lífsleiknikennslunni hefði verið breytt til þess að bregðast við því. 

Þriðja þema – ferlar.  Hér var spurt að því hversu vel viðmælendurnir þekktu þá þætti sem 

kæmu fram í innleiðingaráætluninni sem verkfæri til þess að innleiða stefnuna.  Skemmst er 

frá því að segja að enginn viðmælandi kannaðist sérstaklega við innleiðingaráætlunina.  

Spurðir um einstaka þætti hennar þá könnuðust allir við upplýsinga- og vinnuvef ráðuneytisins 

og allir þekktu þemaheftin um grunnþættina.  Hins vegar höfðu viðmælendurnir ekki heyrt um 

fagráð um símenntun og starfsþróun kennara og starfsþróunarvef kennara.  Einnig var spurt 

út í eftirlit og mat með innleiðingu en í innleiðingaráætluninni kom fram að verið væri að 

vinna að matsáætlun sem tengdist innleiðingunni í ráðuneytinu.  Enginn viðmælandi kannaðist 

við sérstakt eftirlit né matsáætlun tengt innleiðingunni.  Allir viðmælendurnir þekktu vel, bæði 

innra matið sem fram fer innan framhaldsskólanna og ytra matið sem framkvæmt er af 

ráðuneytinu, og í svari sínu nefndu þeir þessa matsferla sem svar við spurningunni. 

Fjórða þema – breytingar.  Svör viðmælenda við spurningum um það hvort það hafi orðið 

breytingar á inntaki náms í kjölfar innleiðingar grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi, 

voru mjög hikandi.  Skilningurinn innan skólanna virðist vera sá að grunnþáttunum sé ætlað að 

vera þema sem sé í bakgrunni.  Einn viðmælandi sagði að hann teldi tíðarandann hafa jafnvel 
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haft meiri áhrif á þróun í átt til lýðræðislegra skólastarfs  fremur en að grunnþættirnir eða 

námskráin hefðu haft þau áhrif.  Eftirfarandi er dæmigert svar við spurningunni um það hvort 

það hefðu orðið breytingar á inntaki náms í kjölfar innleiðingarinnar um grunnþáttinn um 

lýðræði og mannréttindi: 

„Það verður nú kannski dálítið hátíðlegt að svara því afdráttarlaust játandi.  Ég held að 

þetta síist inn smám saman.  Ég held að það yrði hægt, ef það væri fundin upp einhver 

mæling, að finna breytingu frá 2012 árið 2020.“ 

Engar breytingar hafa orðið á stjórnkerfi skólanna samkvæmt viðmælendum þessarar 

rannsóknar.  Þeir virtust ekki hafa íhugað þann möguleika og voru hissa á spurningunni. 

Sömuleiðis var svarið neikvætt við spurningunni um það hvort nemendur hefðu meiri aðkomu 

að ákvarðanatöku, bæði um nám sitt og um ákvarðanatöku í skólanum almennt.  Spurningin 

vafðist aðeins fyrir viðmælendum.  Þeir töldu að nemendur ættu að hafa áhrif og sögðu að 

vissulega hefðu þeir einhver áhrif en að þetta væru ungir nemendur, þeir væru ennþá yngri 

núna eftir styttingu framhaldsskólans.  Að sjálfsögðu hefðu nemendur val um það hvaða skóla 

þeir færu í og hvaða námsleið þeir tækju en það yrði að vera eitthvað skipulag og utanumhald.  

Einn viðmælandinn orðaði það svona: „skólar [eru] að vissu leyti ólýðræðislegir, það er 

auðvitað fullorðna fólkið sem ræður.“ 

Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður þeirra Pressman og Wildavsky 

varðandi mikilvægi skýrra markmiða. Þeir sögðu að finna þyrfti leiðir til að  gera markmið skýr 

og þróa aðferðir til þess að geta haldið betur utan um og stýrt innleiðingarferlinu. Þeir sögðu 

að stefnur ætti að setja fram eins og skilyrðissetningu eða tilgátu. Þannig fælist innleiðing í að 

búa til orsakakeðju þar sem hver skilyrðing á leiðinni myndaði hlekk. Ennfremur sögðu þeir að 

gæði stefnu verði ekki einungis metin út frá innihaldi heldur einnig út frá innleiðanleika (e. 

implementability) hennar.111   

Eins og áður hefur komið fram var andinn í íslensku námskránum í takt við þann anda sem ríkti 

í samfélaginu eftir bankahrunið og viðmælendur í rannsókn voru ekki sannfærðir um að það 

hafi í raun verið námskrárnar sem komu með breytta hugsun inn í skólastarfið.  Þetta rímar 

mjög við nálgunina að neðan og upp (bottom up) sem finna má í 2. kafla. Þar er fjallað um 

hvort breytingar hefjist með stefnumótunarvinnu sem ákveðin er af stjórnvöldum eða 

                                                      
111 Pressman og Wildavsky Implementation 1973 
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stjórnendum sem með stigveldi innleiða þær inn í öll neðri lög starfseminnar. Eða  hvort það 

séu í raun og veru starfsmennirnir á gólfinu sem vinna með verkefnin og sjái nauðsyn þess að 

breyta, framkvæmi þær breytingar sem svo skila sér að lokum upp til stjórnenda.   

Kenning Lipsky´s112 um götuskrifræði segir frá því að opinberir starfsmenn á „gólfinu“, þ.e. þar 

sem innleiðingin fer fram og þar sem þjónustan er veitt,  hafi töluvert ákvörðunartökuvald um 

það hvernig þjónustan er innt af hendi. Sérfræðingar glíma við praktísk vandamál við útfærslu 

og túlkun opinberrar stefnu sem oft er óljós um markmið og leiðir. Lipsky hélt því fram að með 

sjálfstæðum ákvörðunum sérfræðinga fari hin eiginlega stefnumótun fram. Með þessari 

gagnstæðu nálgun við „að ofan og niður“, er farið að líta á innleiðingu sem virkt ferli sem 

hefur mótandi áhrif á framkvæmd stefnu.   

Í viðtölunum birtist þessi veruleiki mjög skýrt, það er þessi togstreita á milli aðferða, „að ofan 

og niður“ eða „að neðan og upp“.  Innleiðing námskráa á Íslandi frá 2011 með áherslu á 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi var ferli sem var blandað af þessum báðum 

aðferðum. Það kallast á við það sem Labaree fjallaði um í sínum skrifum en heldur því m.a. 

fram að aðferðirnar, að ofan og niður og að neðan og upp, dugi ekki til breytinga á skólakerfi 

einar og sér, þar sem hugmyndir „ferðist“ lárétt eftir lögum kerfisins. Árangursríkast sé að 

nota báðar nálagnir.113 

 

Mat á árangri 

Í innleiðngaráætluninni er fjallað um eftirlit og mat með innleiðingu eins og sagt er frá hér að 

framan. Í handbók um opinbera stefnu og áætlunargerð er kafli um mat á stefnu.  Þar segir að 

annarsvegar fari fram heildarmat á árangri og áhrifum stefnu og aðgerðaráætlunar en einnig 

geti verið árangursríkt að framkvæma slíkt mat fyrr t.d. þegar innleiðingartímabil er hálfnað.  

Hins vegar segir að það sé engin ein rétt leið til þess að meta stefnu.  Skoða þurfi hvort 

útkoman sé í samræmi við markmiðin sem stefnt var að og notuð sé sú aðferð sem hentar 

best hverju sinni.114 

                                                      
112 Lipsky, M., 1980. 
113 Labaree, D., 1999. 
114 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð. Forsætisráðuneytið, 2013. 
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Það er því ekki mikla leiðsögn að finna í þeim útgáfum sem skoðaðar hafa verið varðandi mat 

á árangri á innleiðingu stefnu.  Í viðtölunum sem tekin voru var spurt út í mat á árangri og 

eftirlit.  Viðmælendur voru almennt á því að mjög lítið væri um mat á grunnþáttunum og í 

raun almennt í skólastarfinu.  Einum viðmælanda þótti heldur snemmt að mæla árangur þar 

sem innleiðing grunnþáttanna stæði ennþá yfir.  Flestir nefndu að það væri eðlilegast að innra 

og ytra matið væri réttasti og besti vettvangurinn til þess að taka á grunnþáttunum eins og 

öðrum þáttum í skólastarfinu.  Kom fram í máli viðmælenda að þessum þætti þyrfti að sinna 

betur.  Það væri þó þannig að matsvinnan væri tímafrek og það þyrfti að ráðstafa mannskap í 

að vinna hana ef vel ætti að takast til.   

Samantekt umræðna 

Hér að framan hefur verið sett fram sú niðurstaða að markmiðin í stefnunni um grunnþáttinn 

lýðræði og mannréttindi, hafi ekki verið mælanleg og innleiðingin ómarkviss.  Aðrar 

niðurstöður hafa einnig verið kynntar svo sem að innleiðingarferlið hafi ekki skilað sér til 

skólasamfélagsins og að eftirlit og mat á árangri sé lítið eða ekki sýnilegt.  Ekki verður þó litið 

framhjá því að mikill áhugi virðist vera í skólum á að vanda til verka og skilningur og áhugi á 

mikilvægi borgaramenntunar ungs fólks til staðar. 

Í ávarpi þemaheftanna um grunnþættina tekur Katrín Jakobsdóttir þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra, fram að ef breytingum er ekki fylgt eftir þá skili þær ekki árangri.  Að 

innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem 

bera hitann og þungann af skólastarfinu. 

Við lestur  námskránna birtist ákveðin þversögn í því að annarsvegar er talað um lykilfærni 

nemenda og ýmis konar markmið og hins vegar að segir að námskrárnar eigi ekki að vera of 

stýrandi, eins og ferðalagið í gegnum menntakerfið eigi að vera markmiðið sjálft.   

Eitt af því sem kom ítrekað fram í viðtölunum var að kennarar virtust ekki vita með hvaða 

hætti væri best að sinna kennslu nemenda þannig að markmiðin næðust sem birtast í 

aðalnámskrá framhaldsskóla, um þá lykilhæfni sem gert er ráð fyrir að þeir öðlist í náminu. 

Hvernig er hægt að kenna nemendum að bera virðingu fyrir lífsgildum annarra, taka gagnrýna 

afstöðu til siðferðilegra álitamála og vera virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðissamfélagi?  

Þetta er spurningin sem kennarar standa frammi fyrir. 
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Stjórnmálafræði er ekki skyldufag í framhaldsskólum á Íslandi en víða er boðið upp á námskeið 

í stjórnmálafræði sem valfag.  Það er því ekki starfandi kennari í öllum framhaldsskólum sem 

hefur sérþekkingu í stjórnmálafræði.  Athygli vakti, sem kom fram í viðtölum við nokkra 

viðmælendur, að þeir nefndu að þeir fengju ýmiss konar fyrirlesara til þess að fjalla um 

lýðræði.  Enginn af þeim sem nefndir voru til sögunnar voru menntaðir í stjórnmálafræði.  

Viðmælendurnir í rannsókninni voru spurðir að því hvort það hefðu orðið breytingar á 

stjórnkerfi skólanna og áhrifum nemenda á nám sitt og umhverfi eftir innleiðingu á 

grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi.  Þessi spurning virtist koma þeim á óvart.  

Þeirri hugmynd skal velt upp hér að lokum hvort það sé endilega svo mikið óráð að treysta 

börnum og ungmennum og láta þau hafa aukna ábyrgð? 
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6. Lokaorð 

Stefnur geta verið, og eru oftast, góð og metnaðarfull framtíðarsýn.  Stefnumótun er 

mikilvægt ferli sem mikið er lagt upp úr hjá félögum, fyrirtækjum og stofnunum.  Oft eru 

fengnir sérfræðingar á sviði stefnumótunar til þess að leiða vinnu við að móta stefnuna.  

Starfsmenn eru boðaðir á vinnufundi og starfsdaga.  Kallað er eftir gögnum og mikill metnaður 

er lagður í verkið.  Plaggið fæðist og starfsmenn eru stoltir af vinnunni sem er að baki og 

spenntir fyrir framtíðinni sem stefnt skuli að. Þessi lýsing getur passað við 

stefnumótunarvinnu hvar sem er. En hvað gerist svo? 

Í þessari meistararitgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á innleiðingu grunnþáttarins um 

lýðræði og mannréttindi í íslenskt menntakerfi. Skoðað er hvort það hafi orðið breytingar, og 

þá hverjar, með tilkomu nýrra námskráa og með tilurð grunnþáttarins um lýðræði og 

mannréttindi. Rannsóknarspurningu ásamt undirspurningum ritgerðarinnar er svarað í 

umræðukaflanum, 5. kafla,  en þar er sýnt fram á að þrátt fyrir vandaða vinnu við 

lagasetningu, námskrárgerð og útgáfu nýrra grunnþátta hafi ekki orðið miklar breytingar í þá 

veru sem boðaðar voru.   

Flestum skilyrðum um stefnuskjöl í handbók um opinbera stefnumótum er fullnægt.  Í 

viðtölunum við kennara og skólastjórnendur í framhaldsskólunum kemur fram að þeir eru 

jákvæðir í garð breytinganna og telja að það hafi ýmislegt breyst en þegar þeir eru spurðir út í 

breytingar á einstaka þáttum, þá er svarið yfirleitt nei.  Kannski er hægt að segja að þeir hafi 

tilfinningu fyrir því að það hafi orðið breytingar en geta nefnt fá dæmi um breytt fyrirkomulag 

í raun. 

Í umræðukaflanum er bent á nokkra þætti sem hefðu mátt betur fara. Í stefnumótunarferlinu 

þarf að rýna það vandlega hvað það er sem á að breytast, og útfæra með hvaða hætti er 

líklegt að þær breytingar verði að veruleika.  Í þessu tilfelli, hvernig er hægt að ala upp 

komandi kynslóðir þannig að þær hafi áhuga á og færni til þess að láta sig mál samfélagsins 

varða.  Hvernig er skólakerfi sem nær slíku markmiði? Er hægt að ná þessu markmiði með því 

halda nógu marga fyrirlestra og kenna nemendum að hafa slíkan áhuga og færni eða þarf 

annað til? 

Getur verið að borgaramennt snúist frekar um skilning, samskipti og skipulag fremur en 

námsefni, verkefni og kennslu.  Í ritgerðinni er sagt frá skólalíkani þar sem allt umhverfi 
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nemenda byggist á þátttöku.  Allar ákvarðanir skólans eru teknar sameiginlega og nemendum 

treyst fyrir því að leiða slík samtöl.  Svona fyrirkomulag verður snúið í skólum þar sem 

nemendafjöldi er mikill eins og í íslenskum framhaldsskólum.  Þær aðferðir sem þar eru 

stundaðar eru hér settar fram sem hugmyndir að leiðum og innlegg í umræðuna sem nýta 

mætti til þess að ná markmiðum grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi í íslenskt 

skólakerfi. 

Í veröld þar sem allir hafa svörin við öllum spurningum í hendi sér alltaf, til dæmis í 

símasnjalltækjum, þarf menntun í meira mæli að snúast um sjálfstæða og gagnrýna hugsun.  Í 

svona gríðarlega upplýstu samfélagi þarf menntun að snúast um skilning og hún þarf að 

snúast um öflun, meðferð og mat á upplýsingum og að einstaklingar verði færir um að draga 

réttar ályktanir af gögnunum.  Það er viðfangsefni dagsins í dag og morgundagsins að skilja 

gögn og greina upplýsingar. Án hæfileikans til þess að greina og meta efni má sjá fyrir sér 

veröld fulla af staðreyndavillum og falsfréttum. 

Það er von höfundar að ritgerð þessi verði hvetjandi innlegg inn í umræðu og menntun ungs 

fólks þannig að hún geti orðið til þess að mennta áhugasama framtíðarþegna samfélagsins 

sem taki þátt og láti sig málefni þess varða. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi fyrir skólafólk um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi 

Þekkir þú til grunnþáttanna almennt? Hversu vel? 

Þekkir þú til grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi sérstaklega? Hversu vel? 

Hvernig er unnið með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í þessum skóla? 

Hvert er þitt mat á: 

- Hugmyndinni með grunnþættinum? 

- Innleiðingunni? 

- Mati á árangri? 

Finnst þér hafa orðið breytingar á inntaki náms við skólann í kjölfar innleiðingar 

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi? 

Finnst þér hafa orðið breytingar á stjórnkerfi skólans? 

Finnst þér hafa orðið breytingar á aðkomu nemenda að ákvarðanatöku um nám (sitt og 

almennt) og varðandi ákvarðanatöku almennt í skólaumhverfinu? 

 

Í innleiðingaráætlun frá árinu 2013 þar sem gert er ráð fyrir því að námskrárnar taki að fullu 

gildi 2015.  Hér eru nokkrar spurningar um þá þætti sem koma fram í 

innleiðingaráætluninni115 

- Þekkirðu til fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara? 

- Þekkirðu starfsþróunarvef kennara? 

- Þekkirðu upplýsingar og vinnuvef fyrir skólasamfélag? 

- Þekkirðu þemahefti fyrir kennara? 

- Þekkirðu eftirlitsferla eða matsáætlanir ráðuneytisins vegna innl.grþ.? 

 

                                                      
115 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum námskrám, 
2013. 


