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Ágrip 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2013) er hlutverk grunnskóla að sinna almennri menntun, en slíkt felur í sér að undirbúa 

nemendur fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi, atvinnulífi og frekara námi. Aðalnámskrá 

grunnskóla tiltekur einnig að hluti af þessum undirbúningi sé að kynna nemendum 

fjölbreytta náms- og starfsmöguleika þar sem áhugi og hæfileikar hvers og eins fá að 

blómstra enda auki slíkt á jafnrétti nemenda. Með fjölbreyttri umfjöllun í gegnum 

skólastarfið um ólík störf landsmanna gefst tækifæri til þess að styrkja áhugasviðs- og 

einstaklingsmiðað nám ásamt því að hvetja nemendur til þess að kynna sér ólíka möguleika í 

áframhaldandi námi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða tíðni og samhengi 

birtingarmynda iðnaðar og sjálfbærni í námsgögnum fyrir grunnskólanemendur. Aðferð 

rannsóknarinnar er textaleit í gagnagrunni sem byggður var á útgefnu kjarnaefni 

Menntamálastofnunnar. Valin voru 29 leitarorð sem tengdust iðnaði, atvinnulífi og sjálfbærni 

og var gerð talning á þeim í 393 titlum. Þar sem orð komu fyrir var samhengi skoðað og 

greint út frá eðli og birtingarmynd þeirra í umræðu um iðnað og sjálfbærni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að afar lítil umfjöllun er um iðnað og sjálfbærni í námsefninu. Til eru 

bækur sem fjalla um sjálfbærni og iðnað að einhverju marki en hvergi eru þessir þættir settir 

í samhengi við hvern annan.  Einnig kom í ljós að töluverður kynjahalli er í umfjöllun um 

iðngreinar í námsefni grunnskólanemenda. Helst kom fram umfjöllun um mannvirkja- eða 

rafiðngreinar, sjávarútveg eða landbúnað, en lítið sem ekkert var fjallað um atvinnugreinar 

þar sem konur eru fjölmennari. 

Niðurstöður eru innlegg í umræðu um eflingu iðnnáms þar sem gefin er greinargóð mynd af 

samfélagslegu rými iðnaðar í námsgögnum grunnskólabarna og þeirri umfjöllun og kynningu 

sem af því hlýst.Athyglivert er að umfjöllun um sjálfbærni er lítið tengd umfjöllun um iðnað 

og atvinnulíf á Íslandi. Með þessari úttekt mun vonandi gefast möguleiki á því að nálgast 

sjálfbærnimenntun grunnskólanemenda á gagnrýnan máta þar sem samfélagsleg ábyrgð 

bæði einstaklinga og iðnaðar sé til skoðunar. 
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Abstract 

The discussion of context of industry and sustainability in educational material for 1st 

through 10th grade in Iceland.  

According to the National Curriculum Guide for Compulsory Schools from 2013 (Ministry of 

Education, Science and Culture, 2013), the role of primary and lower secondary school is to 

provide general education, which involves preparing students for participation in society, 

further education and the world of work. The national curriculum guide for elementary 

school also specifies that part of this preparation is to introduce students to a wide range of 

learning and employment opportunities. With varied coverage through the school work on 

different occupations, opportunities are given to strengthen interest-oriented and 

individual-oriented learning, as well as encouraging students to explore different possibilities 

for continuing education. 

The aim of the study was to investigate the frequency and manifestations of the 

discussion of context of industry and sustainability in educational materials for elementary 

and lower secondary school students. The method of the study was text search in a database 

including the published core material of the Educational Institute, Icelands’s official and 

main publisher of educational material. A search for 29 keywords related to industry and 

sustainability was done in 393 titles. Where found, the context of the appearance of the 

word was further examined and the nature and the manifestation of them analyzed.  

The results of the study indicate that there is very little discussion about industry and 

sustainability in the material surveyed. Some books that focus on sustainability and industry 

to a small extent, but nowhere are these factors linked to each other. Considerable gender 

deficit was also found in terms of the subjects under discussion, with more emphasis on 

male dominated fields such as engineering or electronics, fisheries or agriculture, whereas 

female dominated fields were not being discussed.  

The results are a contribution to the discussion of the promotion of vocational education 

and training, which gives a clear picture of the social space of industry in the educational 

materials of primary school children and the discussion and presentation that it makes. It is 

interesting that the discussion of sustainability is not addressed in the contex of industy in 

Iceland. This assessment will hopefully provide a chance to approach primary and lower 

secondary school students' sustainability education critically, considering the social 

responsibility of both individuals and industry.  
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1 Inngangur  

Á þeim tíu árum sem nemendur eru í grunnskóla á sér stað mikilvæg félagsmótun auk 

formlegs náms. Börnunum eru kennd þau fög sem metin eru nauðsynlegur grunnur fyrir 

framtíð þeirra og þátttöku í samfélaginu. En þau meðtaka líka það sem ekki er í 

skólabókunum, þau draga ályktanir byggðar á hinu óyrta og læra að fylgja menningarlegum 

gildum skólasamfélagsins. Slæm eða neikvæð reynsla barna frá grunnskólaárunum getur 

fylgt þeim fram á fullorðinsár og haft afar mikil áhrif á líf þeirra og störf. Því er íslenska 

menntakerfið í sífelldri endurskoðun og núgildandi stefnumótun miðast að þörfum 

einstaklingsins. Grunnþættir menntunar hafa verið skilgreindir í sex megin stoðum 

samkvæmt aðalnámskrá sem eru sameiginlegar leik-, grunn- og framhaldsskólastigunum og 

enduspegla þau gildi og þá framtíðasýn sem menntastefnan markar. Þessir þættir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessum 

þáttum er ætlað að snerta allt nám innan grunnskólans, hvort sem það er formlegt eða 

óformlegt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17).  

 Innan grunnskólans skal allt nám taka mið af þroska, hæfileikum, getu, persónugerð og 

áhugasviði hvers og eins og skulu nemendur fá að velja verkefni sem falla að áhugasviði sínu 

innan þess ramma sem kennarinn setur. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) er skólum skylt að veita nemendum viðeigandi 

námstækifæri óháð getu, færni, uppruna eða annarra þátta sem geta haft áhrif á skólagöngu 

þeirra. Með því er skýrt að skólanum ber að mæta þörfum nemenda sinna svo best megi 

stuðla að alhliða menntun og þroska þeirra í samvinnu við foreldra. Hlutverk grunnskólans er 

því að sinna almennri menntun nemenda þar sem framtíð þeirra og virk þátttaka í 

samfélaginu er höfð að leiðarljósi því á þessum árum er grunnur lagður að frekara námi og 

störfum. Nemendur þurfa því að fá tækifæri til þess að kynnast öllum þeim samfélagslegum 

samverkandi þáttum sem hafa áhrif á þjóðhagslegan vöxt og velferð landsmanna. Til þess að 

uppfylla megi þær kröfur sem aðalnámskrá grunnskóla (2013) setur verður námið og 

námsgögnin að endurpegla sem fjölbreyttastar hliðar íslensks samfélags. Skoðun og greining 

á námsefni grunnskóla getur gefið til kynna hvort efnið endurspegli í raun þá kröfu sem 

aðalnámskrá (2013) gerir um einstaklings- og áhugasviðsmiðað nám.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða birtingarmynd og tengsl iðnaðar og sjálfbærni í 

kjarnanámsgögnum fyrir grunnskóla. Skoðuð verður bæði tíðni og þá hvort fjallað sé 

samhliða um iðnað og sjálfbærni. Einnig verður athugað hvort fjallað sé um allar iðngreinar, 

hvort umfjöllun sé kynbundin og viðhorf til iðnaðar í námsefninu skoðað.   

Með iðnaði er í þessari rannsókn átt við þá hluta atvinnulífsins sem snúa að 

þjónustustörfum og framleiðslugreinum svo sem fiskveiða og landbúnaðar. Þegar fjallað er 
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um iðngreinar er átt við þær löggiltu iðngreinar sem tilgreindar eru í reglugerð nr. 940/1999. 

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að skoða umfjöllun um iðnað og sjálfbærni í námsefni 

er nauðsynlegt að hafa í huga hversu fjölbreyttur iðnaður á Íslandi er. 

Í þessari rannsókn er notast við orðið sjálfbærni sem lykilhugtak í umræðu um 

umhverfisvernd enda bera þessi hugtök sameiginlega merkingu í almennu máli. Þar sem 

menntun til sjálfbærni felur í sér félagslega velferð, jöfnuð og efnahagsvöxt auk 

umhverfisverndar, er nauðsynlegt að miða kennslu nemenda að öllum þessum þáttum.  

1.1 Iðnaður og atvinnulíf 

Ein af áskorunum námsefnishöfunda hlýtur að vera að draga fram samfélagslega þætti sem 

eru hluti af félagslegum veruleika nemendahópsins. Hluti af því er að sýna nemendum fram á 

hið fjölbreytta litróf iðngreina og hvernig þær tengjast virkni samfélagsins í heild. Nemendur 

fá þannig skilning á þeirri samvinnu sem virk samfélagslega þátttaka krefst og skynja þann 

flókna vef sem viðheldur lífrænni samstöðu í samfélagi  þar sem einstaklingar eru háðir hver 

öðrum og réttindi eru tryggð með lögum og reglugerðum (Durkheim, 1893). Nemendur þurfa 

því að fá tækifæri til þess að átta sig á eðli og mikilvægi ólíkra starfa samfélagsins; við getum 

ekki verið án lækna eða lögfræðinga, en efnahagsvöxtur og velferð í samfélaginu verður ekki 

án aðkomu stétta eins og smiða, bakara, bifvélavirkja eða tannsmiða. Ýmsar leiðir eru til 

styrkja menntun til sjálfbærni í grunnskólum, meðal annars með því að auka veg iðnaðar í 

námsbókum, styrkja samtarf atvinnulífs og grunnskóla með það að markmiði að kveikja 

áhuga og skilning nemenda á þessum störfum. Á þann hátt mun vonandi vera hægt að auka 

nýsköpun sem leitt getur af sér, til að mynda, ýmsar leiðir til þess að draga úr mengun sem 

fylgir iðnaði. Ef rýnt er í starfsvettvang iðnmenntaðara einstaklinga má sjá að iðngreinar 

teygja sig vítt og breytt yfir hið samfélagslega svið, allt frá stóriðju til garðyrkju. Skólar eru 

menntastofnanir sem hafa það hlutverk að hlúa að þroska og velferð nemenda í samstarfi við 

foreldra þar sem nemendum á að bjóðast einstaklings- og áhugasviðsmiðað nám (Mennta og 

menningamálaráðuneytið, 2013). Skólar sinna einnig almennri menntun nemenda og þar af 

leiðandi búa þeir nemendur undir áframhaldandi störf og nám. Af þeim sökum er afar 

mikilvægt að vanrækja ekki að kynna nemendum iðnnám, iðnað og tengdar atvinnugreinar í 

íslensku samfélagi. Fjöldi barna blómstrar í list- og verkgreinakennslu í skólanum og því 

verður almennt námsefni að mæta áhugasviði og þörfum þessara nemenda líka. Ef 

niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að lítið sé um umfjöllun um iðnað eða iðngreinar 

eða gefi ekki heildarmynd af störfum og atvinnulífi samfélagsins, má hugsanlega telja að 

efnið endurspegli ekki eða höfði ekki til áhugasviðs og hæfileika allra nemenda.  
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1.2 Sjálfbær nýting auðlinda 

Eitt helsta viðfangsefni nútímans er að draga úr mengun sem fellur til vegna ýmis konar 

framleiðslu og iðnaðar. Afar brýnt er að atvinnulíf og einstaklingar taki höndum saman og 

leiti leiða til þess að auka sjálfbæran iðnað þar sem hagsmunir náttúrunnar skipta höfuðmáli. 

Auðlindir Íslands felast í náttúrunni og þar leynast einnig helstu tekjulindir þjóðarinnar. Það 

er því ljóst að áframhaldandi félagsleg og efnahagsleg velferð íslendinga er háð því að ekki sé 

gengið um of á auðlindirnar. Gæta þarf þess að ofveiðar eigi sé ekki stað svo hinu viðkvæma 

lífríki hafsins sé ekki raskað á sama hátt og nauðsynlegt er að hlúa að náttúru landsins því 

hana koma ferðamennirnir að sjá. Á sama tíma má ekki gleyma því sem felst í orðinu auðlind, 

eitthvað sem felur í sér verðmæti og iðnaður því nauðsynlegur liður í velsæld þjóðarinnar. Ef 

horft er til framtíðar má sjá að skilningur á tengslum iðnaðar og sjálfbærni er undirstaða 

verndunar náttúrunnar. Mikilvægt er að námsbækur fjalli um það og skýri út fyrir nemendum 

áhrif þeirra sjálfra bæði sem neytenda og tilvonandi starfsmanna. Nemendur verða að skilja 

að lausnin við, til að mynda, þeim vanda sem lífríki jarðar stafar af plastnotkun er ekki 

einfaldlega að hætta að kaupa vörur í einnota plastumbúðum, heldur þarf að 

matvælaiðnaðurinn að vera samtaka neytendum og þróa þarf aðrar lausnir í geymslu 

matvæla svo varanleg breyting eigi sér stað. Ábyrgð iðnaðarins er mikil og nemendur verða 

að skilja hver hún er og afhverju atvinnulíf og framtíð þjóðarinnar eru svo samtvinnuð. 

Nauðsynlegt má telja að nemendur skilji hvers vegna ýmis lög og reglugerðir eru til staðar 

sem miða að náttúruvernd, mengunarvörnum og réttindum starfsfólks. Fyrir nemendur í 

íslenskum grunnskólum er auðvelt að útskýra tengingu sjálfbærni og iðnaðar með dæmi um 

sjávarútveg. Ef fyrirtækin sýna ekki ábyrga hegðun í veiðum geta fiskistofnar þurrkast upp, 

það leiðir til þess að enginn er fiskurinn sem veldur því að störfin hverfa og jafnvel heilu 

byggðarlögin þurrkast út. Miklu máli skiptir líka að nemendur skilji að fyrirtæki bera ábyrgð á 

því að losa hættulegan úrgang á viðeigandi hátt svo umhverfið verði fyrir sem minnstum 

skaða. Þó er nauðsynlegt að nálgast samþættingu iðnaðar og sjálfbærni á gagnrýnan hátt og 

skýra út fyrir nemendum að ekki séu allir sammála og ýmis álitamál séu til staðar. Málefni 

eins og virkjanir, framræsing votlendis, rammaáætlanir, uppgræðsluverkefni og veiðibönn 

eru uppspretta mikilla rökræðna enda koma ólíkir hagsmunaaðilar að málunum.  Iðnaður og 

sjálfbærni eru því afar samtvinnuð hugtök sem verður að skoða og ræða í samhengi bæði 

almennt og í grunnskólaumhverfinu. 

1.3 Kynjaskipting starfa 

Í gegnum tíðina hafa iðngreinar og störf flokkast í karlastörf og kvennastörf. Aðsókn kynjanna 

að námi fylgir afar skýrri skiptingu, sem dæmi má nefna að samkvæmt tölum fengnum úr 

samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins og tækniskólans, #Kvennastarf hafa 4026 einstaklingar 
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lokið sveinsprófi í rafvirkjun og þar af einungis 40 konur (#Kvennastarf, e.d.). Haustið 2017 

innrituðust 460 karlar á starfsnámsbrautir og 234 konur en alls innrituðust 1916 konur á 

bóknámsbrautir sama ár og voru karlarnir 1779 (Hagstofa Íslands, 2018). Þessar tölur eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Elsu Eiríksdóttur frá árinu 2017 sem sýndi einnig að 

töluverður kynjahalli er í iðnnámi á Íslandi og hallar þá oftar á konur. Ef litið er til 

háskólanáms má sjá að 128 konur innrituðust í grunnnám í leikskólakennarafræðum árið 

2017 en sex karlar. Sama ár innrituðust 305 konur í grunnnám í grunnskólakennararfræðum 

en 74 karlar (Hagstofa Íslands, 2018). Út frá þessum upplýsingum er einnig afar nauðsynlegt 

að skoða í námsefninu hvort fjallað sé fremur um karllæga atvinnugreinar en kvenlæga og þá 

á hvaða máta. Einnig hvernig kynjaskipting starfa birtist í námsefni og hvort vísbendingar séu 

um að gömlum staðalímyndum um hluverk kynjanna sé viðhaldið. 

1.4 Sambærilegar rannsóknir 

Ekki fundust íslenskar eða erlendar rannsóknir sambærilegar þessari, sem skoða eðli og tíðni 

umfjöllunar um iðnað og sjálfbærni í námsefni grunnskólanemenda. Hins vegar má finna afar 

athygliverðar niðurstöður sænskrar rannsóknar þar sem gerð var innihaldsgreining á 30 

kennslubókum og 20 fræðigreinum sem fjalla um umhverfisheimsspeki. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar bentu til að siðferði og gildi skipta höfuðmáli í sjálfbærnimennt og þarf kennslan 

og námsefnið að taka mið af því (Kronlid og Öhman, 2012). Hins vegar getur hefðbundið 

bóka- og prófamiðað námsumhverfi gert kennurum erfitt fyrir í sjálfbærnikennslu og hvatt er 

til þess að nýta útikennslu sem leið til að dýpka upplifun og skilning nemenda á sjálfbærni 

(Jeronen, Palmberg og  Yli-Panula, 2017). Námsefni hefur þýðingamiklu hlutverki að gegna í 

námi grunnskólabarna (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) og þar af leiðandi er 

nákvæm úttekt á innihaldi þess afar góð leið til þess að sjá þau skilaboð sem það felur í sér 

um ýmiskonar málefni (Chou og Ting, 2016), til að mynda viðhorf í garð iðnaðar og 

sjálfbærni. Þau gögn sem stuðst verður við í þessari rannsókn eru til þess fallin að gefa 

yfirgripsmikla sýn á rannsóknarefnið og þannig svara því hvernig umfjöllun um iðnað og 

sjálfbærni birtist í námsefni grunnskóla á Íslandi. Sér í lagi af þeim sökum að sjálfbærni skipar 

afar veigamikinn þátt í mennta-, umhverfis- og atvinnumálum á Íslandi og unnið er ötullega á 

því að auka sjálfbærni á ýmsum sviðum þjóðfélagsins.   
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2 Sjálfbærni 

Ein siðmenning líður undir lok og önnur tekur við, skyndilega rennur upp fyrir 

manni að heimur okkar sé ef til vill að verða of lítill til að rúma mennina sem 

hann byggja (Lévi-Strauss, 1955, bls.24) 

Í lok sjötta áratugar síðustu aldar taldi mannkynið um þrjá milljarða jarðarbúa, hálfri öld síðar 

var mannfjöldinn orðinn um sjö milljarðar. Þessi mikla fólksfjölgun hefur í för með sér 

gríðarlega mikinn ágang á auðlindir jarðar (McLean, 2009). Á sama tíma hefur tækni fleygt 

fram, bílaeign hefur margfaldast, sífellt meira land hefur verið lagt undir byggð og vegi, 

flugsamgöngur aukist og almenn og ódýr neysla náð hátindi. Með tíðum fregnum af 

skelfilegum aðstæðum í fátækum ríkjum þar sem vörur ætlaðar Vesturlandabúum eru 

framleiddar, regnskógum sem rutt er burt undir beitiland, hlýnun sjávar og 

loftlagsbreytingum hefur meðvitund stjórnvalda og almennings aukist á nauðsyn þess að 

ganga ekki um of á auðlindir jarðar. Orðræðan um kolefnisspor almennings hefur þvingað 

fólk til að horfast í augu við þann raunverulega kostnað sem liggur að baki 

neyslumenningunni: barnaþrælkun, mengun ferskvatns, orkunýtingu og sóun (Sethi, Veral, 

Shapiro, og Emelianova, 2011). Í heimi hnattvæðingar hafa alþjóðleg stórfyrirtæki komist 

upp með að sveigja reglur til þess að svara kröfu Vesturlandabúa um ódýrar vörur. Starfsemi 

hefur verið flutt til ríkja sem hafa lítið reglugerðaverk, launakostnaður í lágmarki og mikill 

gróði (Maryanov, 2010). Smám saman hafa þó vestræn ríki dregið úr notkun mengandi orku, 

en betur skal ef duga má. Mannkynið vaknaði upp við vondan draum þegar ljóst varð að 

ágangur á auðlindir jarðar var orðinn slíkur að ef áfram héldi yrði jörðin óbyggileg. 

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað í neysluvenjum Íslendinga sem birtast meðal annars í 

því að rafbílaeign hefur margfaldast á síðustu árum í ljósi umræðu um nauðsyn nýtingar 

endurnýjanlegrar orku til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttengunda (Verkefnisstjórn 

aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018). Afleiðingar loftlagsbreytinga hafa orðið afar 

sýnilegar, sem dæmi í yfirvofandi vatnsskorti í Höfðaborg í Suður- Afríku eftir að miklir 

þurrkar höfðu geysað í landinu vegna áhrifa frá El Nino (Gizaw og Gan, 2017). Af þessum 

sökum hefur samfélagsumræða um ábyrgari nýtingu auðlinda orðið háværari en fyrr sem og 

krafa um áherslur á náttúruvernd í fjölbreyttum iðnaði. 

2.1 Stefnumótun íslenskra stjórnvalda 

Árið 1992 markaði mikilvægt upphaf að innleiðingu opinberrar stefnumótunnar varðandi 

sjálfbæra þróun. Haldin var ráðstefna fyrir þjóðarleiðtoga í borginni Rio de Janeiro í Brasilíu,  

það sem rætt var um umhverfi og þóun (Umhverfisráðuneytið, 2011). Áratug síðar birti 

Umhverfisráðuneytið stefnumótun Íslenska ríkisins í sjálfbærri þróun til ársins 2020 undir 
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nafninu Velferð til framtíðar – Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 

(Umhverfisráðuneytið, 2002). Helstu markmiðin sem ríkisstjórnin lagði upp með voru fyrst og 

fremst heilnæmt og öruggt umhverfi þar sem áhersla var lögð á vernd náttúrunnar gegn 

mengun og ágangi. Sjálfbær nýting auðlinda bæði á láði og legi var meðal markmiða ásamt 

því að takast á við hnattræn viðfangsefni. Ljóst var að samvinna stjórnvalda, sveitarfélaga og 

atvinnulífsins var nauðsynleg svo ná mætti þeim markmiðum sem sett höfðu verið, sér í lagi 

þeim sem snéru að náttúruvernd. Í því ljósi var samráð haft við fulltrúa atvinnulífsins í reglu- 

og markmiðasetningum á sviði mengunarvarna. Stefnt var að því að fyrirtæki bæru 

meginábyrgð á mengunarvörnum og þeim veitt ákveðið frjálsræði til þess að uppfylla 

kröfurnar á hagkvæman hátt.  

Náttúruvernd – Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands var gefin út af 

Umhverfisráðuneytinu árið 2011 og byggist hún á vinnu nefndar sem sett hafði verið á 

laggirnar tveimur árum áður. Þar eru meðal annars taldar upp helstu niðurstöður ýmissa 

skýrslna og rannsókna ásamt umfjöllun um helstu skuldbindingar stjórnvalda varðandi 

náttúruvernd og sjálfbæra þróun. Ljóst er að nokkur atriði eru afar veigamikil í stefnumótun 

yfirvalda í þessum málaflokki og þá sér í lagi áhersla á jafnvægi nýtingar og verndar 

náttúruauðlinda (Umhverfisráðuneytið, 2011). Auk hagrænnar stjórnunar, laga-, reglugerða- 

og markmiðasetningar var bent á að mikilvægur þáttur í styrkingu náttúruverndar væri 

fræðsla þjóðarinnar sem mætti meðal annars ná með áherslum í aðalnámskrám leik-, grunn- 

og framhaldsskóla. Sú varð raunin því sama ár var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem töluverð áhersla er lögð á menntun til sjálfbærni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).   

2.2 Menntun til sjálfbærrar þróunnar 

Eftir ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Grikklandi árið 1997 varð  þekking á hugtakinu 

menntun til sjálfbærrar þróunnar almennari. Hugtakið sjálfbærni hefur sterka tilvísun í 

náttúruvernd en samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna felst sjálfbær þróun í samspili 

verndar umhverfisins, félagslegrar velferðar og jöfnuðar og efnahagsvaxtar (Stefán 

Bergmann, Auður Pálsdóttir, Erla Kristjánsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 

ofl., 2008). Fjöldi verkefna eru unnin í grunnskólum sem snúa að þætti umhverfisverndar í 

sjálfbærnimenntun svo sem Grænfána verkefni með áherslu endurnýting efniviðs, flokkunar 

sorps og umhverfismenntar (Grænfáninn, e.d.). Hins vegar fer minna fyrir efnahagslegum- og 

félagslegum þáttum sjálfbærnimenntunar þar sem gerð er grein fyrir hlutverki iðnaðar og 

atvinnulífs í sjálfbærri þróun. Helst má þó telja að iðngreinar er teljast til náttúrunýtingar 

komist næst því að vera hluti af sjálfbærnimenntun en sumir skólar leggja áherslu á  

uppgræðsluverkefni. Með aukinni áherslu á sjálfbærnimenntun er mikilvægt að auka 
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þekkingu kennara á því hvað felst í þeirri vinnu en kennarar hafa lýst óöryggi og vanþekkingu 

á þeim málefnum (Stefán Bergmann, Auður Pálsdóttir, Erla Kristjánsdóttir, Eygló 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir ofl., 2008). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2007) skoðaði 

áherslu og rými sem menntun til sjálfbærrar þróunar fær í námskrám og menntastefnum 

sveitarfélaganna. Niðurstöður hans sýndu að slík menntun var samþætt öðrum námsgreinum 

og að mismikil áhersla var á sjálfbærni í skólastefnuskjölum sveitarfélaganna. 

Sjálfbærni er samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ein af grunnstoðum menntunar 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) og má finna nokkrar kennslubækur sem tæpa 

á því málefni. Sem dæmi má þar nefna kennslubók í landafræði fyrir miðstig sem kallast 

Ísland veröld til að njóta en þar er fjallað um auðlindir en námsefni grunnskólabarna skal 

stuðla að menntun til sjálfbærni og umhverfisverndar (Menntamálastofnun, 2017). Meira 

kemur til í menntun barna heldur en eingöngu kennslubækurnar, en til þess að sú 

framtíðarsýn sem aðalnámskrá grunnskóla leggur upp með verði að raunveruleika verður 

umræða og fræðsla um sjálfbærni að vera eðlilegur hluti af skólastarfi, þar á meðal í 

kennslubókum. Íslenskur iðnaður virðist almennt ekki fá mikið rými í námsefni 

grunnskólanemenda, þar sem ekki til námsbók fyrir grunnskóla sem fjallar beinlínis um 

íslenskan iðnað eða atvinnulíf. Ef skilgreining Sameinuðu þjóðanna á menntun til sjálfbærni 

er höfð í huga má sjá að sterk tengsl má finna á milli iðnaðar, umhverfisverndar og sjálfbærni 

og því má telja afar mikilvægt að skoða hvernig þessir þættir birtast nemendum. Mikilvægt 

er þó að menntun til sjálfbærni og umræða um atvinnulíf í því samhengi, snúist einnig um að 

fólk geti verið gagnrýnið og tekið þátt í upplýstri umræðu um hvað þykir í lagi og hvað ekki. 

Með menntun til sjálfbærni gerum við þjóðina upplýstari um þessi málefni og á þann hátt 

setur samfélagið  kröfur á atvinnulíf og iðnað að huga að þessum málum með ábyrgum 

hætti. Umfjöllun um samband iðnaðar og sjálfbærni í námsefni getur þannig einnig bent á 

það sem huga þarf að og þá hvernig atvinnulífið geti unnið markvisst að umhverfismálum.  

2.3 Grunnstoðir menntunnar 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) eru 

grunnþættir menntunar alls sex og byggist allt nám á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi á 

þessum þáttum. Grunnþættirnir eru  

 læsi  

 sjálfbærni  

 heilbrigði og velferð 

 lýðræði og mannréttindi 

 jafnrétti  

 sköpun 
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Hvern og einn þessara þátta má rekja til laga um leik-, grunn- og framhaldsskóla á Íslandi 

sem og annarra laga er snerta meðal annars á jafnrétti kynjanna. Einnig er stuðst við 

opinbera stefnu um náttúruvernd og sjálfbæra þróun, alþjóðlega samninga svo sem 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, stefnumörkun UNESCO um menntun og stefnumörkun 

Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 

16). Þessir grunnþættir byggjast á framtíðarsýn, vilja og getu einstaklingsins til þess að vera 

virkur þátttakandi í samfélaginu. Grunnþættir eru samfléttaðir öllu starfi í skólanum og eiga 

að endurspeglast í samskiptum innan skóla, starfsháttum og skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Grunnþættirnir eru samofnir og tengjast í gegnum nám og 

starf nemenda í skólanum (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Sjálfbærni tengist 

sköpun, heilbrigði og velferð, því til þess að vinna að umhverfisvernd, félagslegri velferð og 

jöfnuði og efnahagsvexti er sköpun og þekking einstaklings afar brýn. Ef þessu er náð leiðir 

þetta af sér heilbrigði og velferð samfélagsþegna. 

2.4 Náttúrvernd og sjálfbærni helstu atvinnuvega Íslands 

Íslenskur iðnaður afar fjölbreyttur og snertir á öllum sviðum atvinnulífisns. Í ljósi þeirra 

viðhorfsbreytinga sem hefur oriðið á síðustu áratugum með aukinni kröfu um 

mengunarvarnir, náttúruvernd og sjálfbærni er ljóst að miklar áskoranir liggja fyrir iðnaði. 

Markmið iðnfyrirtækja stórra sem smárra hlýtur því að vera að finna hagkvæmar og 

sjálfbærar leiðir til starfa sinna. Í því gæti falist sem dæmi, að endurskoða efnisval, 

framleiðsluhætti og losun úrgangs með það að leiðarljósi að draga úr ágangi á náttúruna. 

Mörg fyrirtæki hafa því markað sér stefnu um samfélagslega ábyrgð (e. corporate social 

responsibility) eða  sérstaka umhverfisstefnu þar sem viðskiptahættir fyrirtækjanna taka tillit 

til siðferðislegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta í samfélaginu (Festa, e.d.). Á  þann 

hátt skuldbinda fyrirtækin sig til vinna að sjálfbærum iðnaði. Dæmi um slíka stefnu eru 

vottað umhverfisstjórnunarkerfi Río Tinto, samkvæmt ISO 14001 staðli (Rio Tinto, e.d.) og 

öflug umhverfisstefna Ölgerðarinnar sem felur í sér meðal annars nýtingu þess sem til fellur 

við framleiðslu í þætti eins og svínafóður og snjóbræðslu (Ölgerðin, e.d.). Þessi stefna er því í 

samhljómi við níunda heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem snýr einmitt að nýsköpun og 

iðnaði og mæla þau fyrir að stuðlað verði að sjálfbærri iðnþróun (Félag Sameinuðu þjóðanna, 

e.d.). Árið 1995 setti Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna stefnumótandi 

siðareglur ætluðum sjávarútvegsfyrirtækjum um vernd, viðhald og sjálfbæra nýtingu á 

fiskistofnum (Food and agrucultural organization of the United Nations, 1995). Fjöldi 

sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi eru aðilar að Iceland Sustainable Fisheries eða ISF og leita 

þess að fá vottun samkvæmt hinum alþjóðlega Marine Stewardship Council (MSC) staðli. 

Kappkostað er að halda sjálfbærum fiskveiðum við Íslandsstrendur og ásamt alþjóðlegum 
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stöðlum beitir ríkisvaldið lagasetningu og reglugerðum til þess að tryggja að ekki sé gengið 

um of á fiskistofnanna (Iceland Responsible Fisheries, e.d., Fiskistofa, e.d. og Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Á þennan hátt er mögulegt að uppfylla kröfur Matvæla- og 

landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna ásamt því að sinna áframhaldandi uppbyggingu 

á vörumerki Íslands sem sjálfbærri og náttúruverndarsinnaðri þjóð (Íslandsstofa, e.d). 

Parísarsamkomulag Sameinuðu þjóðanna um loftlagsmál var samþykkt árið 2015 (United 

Nations Climate Change, 2015). Ári síðar var samningurinn fullgiltur á Alþingi en samkvæmt 

honum skuldbinda aðildarríki sig til þess að leggja fram metnaðarfullar áætlanir í 

loftlagsmálum (Stjórnarráð Íslands, 2016). Meðal markmiða er að draga verulega úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og bendir Jón Guðmundsson (2016) á að miklir möguleikar séu til 

þess að vinna að þessum markmiðum innan landbúnaðarins. Ræðir hann sérstaklega leiðir til 

þess að minnka notkun jarðefnaeldsneytis til að mynda geti vinnsla metan gas úr 

búfjáráburði dregið úr þörf á díselolíu, en einnig getur metanvinnsla dregið úr þörf á 

tilbúnum áburði. Í úttekt Jóns er einnig lagt til að greint verði frekar á milli þeirrar losunar 

sem hlýst af beitilandi og síðan annarri vinnslu búanna. Mikilvægt sé að reyna að leita leiða 

til að endurheimta votlendi, auka landgræðslu og skógrækt og á þann hátt minnka 

kolefnisfótspor landbúnaðar (2016). Ljóst er að íslensk iðnaðarfyrirtæki hafa mörg hver lagt 

töluverða vinnu í að auka þátt sjálfbærni í framleiðslu sinni, hvort sem er með innleiðingu 

alþjóðlegra staðla eða með nýtingu affalls við framleiðslu til annarra þátta í rekstrinum.  

Undanfarin ár hefur mikil vinna farið fram á opinberum vettvangi til þess að styrkja 

umhverfisvernd og sjálfbærni bæði með laga- og reglugerðasetningu en einnig með áherslu á 

menntun til sjálfbærni í skólakerfinu. Með sjálfbærni sem eina af sex grunnstoðum 

menntunar hérlendis má telja líklegt að almenn þekking og vitund muni aukast. Mörg 

iðnfyrirtæki hafa einnig tekið upp umhverfisstefnu og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja eykst 

með auknum þrýstingi almennings. Við greiningu námsefnisins verður því leitast við að skoða 

hvort umfjöllun um sjáfbærni endurspegli þá stefnumótun og vinnu sem unnin hefur verið af 

bæði hinu opinbera sem og einkafyrirtækjum við að auka hlut sjálfbærni í iðnaði.   
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3 Ívera í heiminum – starfsvettvangur og fjölþætt færni 

Mannfræðingurinn Michael Jackson (2008) lagði fram kenningarfræðilega nálgun um lífið, 

tilveruna, atburði, fólk og fyrirbæri sem byggja á hugmyndum fyrirbærafræðinnar (e. 

phenomenology) sem og tilvistarheimspeki (e. existentialism). Þessi nálgun nefnist 

tilvistarmannfræði (e. existential anthropology) og skilgreinir meðal annars hvað það er að 

vera manneskja. Megin hugtak í þessari kenningu er ívera í heiminum (e. being in the world) 

(Jackson, 2008, Vala Hrönn Isabel Pétusdóttir, 2015). Að vera manneskja er fyrst og fremst 

að vera meðvituð um okkur sjálf og umhverfi okkar (Jackson, 2008, bls. xiii). Þessi kenning 

felur í sér skoðun á manneskjunni í samhengi við samfélagið, umhverfið og heiminn. 

Umfjöllunarefni þessarar rannsóknar snertir á kjarna tilveru ólíkra samfélagshópa og það 

rými sem þeir hljóta í samfélaginu. Með því að skoða hvernig iðnaður og sjálfbærni birtist í 

námsefni grunnskólanemenda  má  segja að verið sé að skoða birtingarmynd íveru stórs 

hluta samfélagsins í samveruleika hugsanlegs menningarlegs gildis. Samveruleiki (e. 

intersubjectivity) er þéttofin tengsl samfélagsins og við erum háð tilvist hvers annars (Jackson, 

2008). Enginn lifir í tómarúmi og öll samskipti sem við eigum við aðra hafa eitthvað 

merkingabært gildi.  

3.1 Samfélagslegt gildi starfsstéttar 

Í allri þeirri flóru sem finna má í atvinnulífinu er brýnt að muna að á bakvið starfsheitin 

kennari, rafvirki, gullsmiður, hárgreiðslumeistari og snyrtifræðingur eru einstaklingar sem 

hlutar af samfélaginu. Starf einstaklingsins er alltaf þó aðeins einn hluti af tilveru hans, en þó 

hluti sem hefur verulegt gildi. Atvinna einstaklings skilgreinir að ákveðnu leyti hver við erum, 

við búum yfir tiltekinni hæfni sem gerir okkur kleift að takast á við starf okkar. Orðræða 

samfélagsins í garð atvinnugreina tengir einnig oft tiltekna eiginleika við þær, svo sem 

hjálpsamir hjúkrunarfræðingar, handlagnir smiðir, þolinmóðir kennarar, vitrir prófessorar og 

góðhjartaðir leikskólakennarar. Þar af leiðandi virðist okkur skipaður ákveðinn staður í 

samveruleikanum út frá starfi okkar. Veraldleg velferð sem og andleg, er að miklu leyti háð 

okkar starfstétt því þannig borgum við reikninga, fáum þak yfir höfuðið og mat á borðið. 

Starf okkar aðgreinir okkur einnig töluvert frá öðrum því tekjur mynda gjá milli 

samfélagshópa. Börn fá tækifæri sem eru háð atvinnu foreldra sinna því sumir eiga nóg fyrir 

tónlistarnámi og íþróttum á meðan aðrir hafa síðri möguleika. Tekjur, ávöxtur vinnunnar, 

birtist líka í því húsnæði sem við búum í, staðsetningu þess, stærð og gerð; ólögleg leiguíbúð 

eða glæsilegt einbýlishús setur tilveru okkar í samhengi við aðra einstaklinga í samfélaginu. 

Almenn vitneskja er um hvaða starfstéttir þéna vel og hverjar ekki, hvað samfélagið 

skilgreinir sem flott starf á móti því sem talið er síðra og því lítið fjallað um. Þessi skilaboð 
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heyrast reglulega í orðræðu samfélagsins og einkar mikið í dag þegar ólga og órói eru á 

vinnumarkaðinum, verkföll í aðsigi og samfélagslegt gildismat í garð ólíkra starfsgreina og 

samfélagshópa eru dregin í efa og borin saman við þá sem valdið hafa. Ef samfélagið leggur 

of mikla áherslu á að draga starfstéttir í dilka og meta virði þeirra út frá launum hættum við á 

að gera misskiptingu tækifæra að kerfisbundnu normi (Jackson, 2008). Því skiptir miklu máli 

að skoða hvaða viðhorf birtast í námsefni grunnskólanemenda í garð iðnaðar, og þar af 

leiðandi þeirra sem starfa við iðnað. 

3.2 Samveruleiki 

Samveruleiki starfs fólks og sjálfbærni hafa mikið vægi og hvernig samfélagslegt viðhorf er í 

garð þeirrar starfsgreinar sem einstaklingurinn valdi sér. Ef einstaklingurinn starfar á 

vettvangi sem hefur neikvæða samfélagslega merkingu yfirfærist hluti þess á hans íveru. 

Einnig má segja að sjálfbærni hafi fjölþættari merkingu fyrir einstaklinginn þar sem 

félagslegir, umhverfislegir og efnahagslegir þættir sjálfbærni hafa áhrif á hans veruleika. Ef 

víðtæk sjálfbærnimarkmið eru rekin á starfsvettvangi einstaklingsins getur slíkt haft áhrif á 

hegðun og viðmót hans sjálfs, breytt jafnvel neysluháttum og venjum. Ef aukinn tilkostnaður 

fyrirtækis við breytta framleiðsluhætti í samræmi við auknar áherslur á sjálfbærni getur starf 

einstaklings verið í hættu. Einn þáttur samveruleikans er sú innsýn sem nemendur í 

grunnskólum hljóta inn í samfélagið. Það efni sem lagt er til grundvallar kennslu barna leggur 

grunn að heimsmynd þeirra og skilningi þeirra á tilverunni. Nauðsynlegt er því að gera 

gagnrýna og greinargóða skoðun á því efni sem birtist börnum. Námsefni þeirra þarf að 

endurspegla félagslegan veruleika þeirra, en það mótar einnig viðhorf barnanna til 

umhverfisins. Börn skynja umhverfið og lesa í félagsgerð þess. Nemendur þurfa að sjá litróf 

og dýpt mannlegs samfélags því þau sjálf eru þverskurður af þjóðinni. Sum þeirra eru börn 

lækna, önnur kennara, sum börn eiga iðnmenntaða foreldra. Öll þessi börn þurfa að sjá sinn 

veruleika og sína tilveru enduspeglaða í náminu því mikilvægt er að skilja hlutverk og gildi 

hvers og eins í samfélaginu. Einnig skiptir máli að ganga úr skugga um að störf þeirra 

þúsunda Íslendinga sem starfa við fjölbreyttan iðnað séu ekki jaðarsett í kennsluefni barna 

þeirra. Í því samhengi er nauðsynlegt að skoða í hvaða ljósi ýmis störf og fjölbreyttur 

starfsvettvangur er sýndur því slíkt snertir á samfélagslegum vandamálum eins og 

stéttaskiptingu. Mikilvægt er að nám og námsefni endurspegli að einhverju leiti veruleika 

nemenda, því þannig geta þeir séð sig í því. Með því að gefa nemendum rými í skólastarfinu 

til þess að byggja á áhugasviðum þeirra fæst tækifæri til þess að styrkja sjálfsmynd og 

sjálfstraust einstaklingsins. Allir eru góðir í einhverju og því er afar mikilvægt að gefa 

nemendum tækifæri til þess að blómstra og hafa áhrif á nám sitt. Áhugasviðsnám hefur 
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einnig afar sterka tengingu við þá kröfu aðalnámskrár grunnskóla að hver og einn skuli fá 

nám við sitt hæfi (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 42).   

3.3 Fjölþætt færni  

Meginþorri þess tíma sem nemdur eru í skólanum er skipulagður fyrir bóknám en sumir finna 

styrkleika sína frekar í list- og verkgreinum eða þá íþróttatímum. Mikilvægur þáttur í námi 

barna er að fá kennslu í list- og verkgreinum en í gegnum hana kynnast þau ýmsum sviðum 

starfsmenntar. Markmið list- og verkgreinakennslu í grunnskóla er eins og segir í 

aðalnámskrá 

Megintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla er að allir nemendur 

kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, 

sköpunarkraft, samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar, ólíkar 

tjáningarleiðir.... Allt þetta þroskar og eykur hæfni fólks til að tengja milli 

hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar og takast á við síbreytilegan 

heim á persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt. Jafnvægi milli bóklegs og 

verklegs náms stuðlar að jafnrétti nemenda til að finna hæfileikum sínum farveg. 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 141) 

Telja má að miklu máli skipti að umfjöllun í almenna námsefninu styðji við þessi markmið 

og mikilvægt að tengsl séu á milli bóknáms og list- og verkgreina. Ef sögur úr starfi smiðs eða 

textílhönnuðar eru eðlilegur hluti af texta í almennu námsefni má telja líklegt að námsáhugi 

nemenda myndi hugsanlega vakna og verða sterkari ásamt því að skilaboðin til nemenda um 

fjölbreytileika atvinnulífsins yrðu skýrari. Námsefni fyrir grunnskólanemendur þarf að 

endurspegla grunnþætti menntunar á Íslandi sem hluti af þeirri samfélagsmynd sem dregin 

er upp í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013).  

Þar af leiðandi er brýnt að kennarinn hvetji nemendur til þess að finna leið til að flétta 

áhugamál sín inn í fjölbreytt og ólík verkefni. Tengsl menntunar og atvinnulífs, þar á meðal 

iðnaðar, eru afar mikilvæg þar sem menntastofnanir undirbúa og styrkja fjölþætta færni hjá 

nemendum sem gera þeim kleift að taka þátt í ólíkum hliðum atvinnulífsins (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013). Þessi undirbúningur leiðir af sér einstaklinga sem hafa 

áhuga, hæfni og þekkingu sem eykur framþróun öllu samfélaginu til hagsbóta. Hins vegar 

virðist vera brotalöm á því að fræða grunnskólanemendur um möguleika þeirra með 

starfsnámi en aðeins 14% þeirra sem innrituðust í framhaldsskóla árið 2007 beint eftir 

grunnskóla hófu nám á starfsnámsbrautum (Mennta- og menningamálaráðuneytið. (2014). 

Ef tölur frá Evrópusambandinu eru skoðaðar til samanburðar, má sjá að þar innritast um 50% 

nemenda á starfsnámsbrautir (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Tölur um 
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innritunarfjölda nemenda á starfsnámsbrautir eru í samhengi við vísbendingar um neikvætt 

viðhorf í garð iðn- og starfsnáms (Elsa Eiríksdóttir, 2012).   

Brotthvarf úr framhaldsskólum hérlendis er töluvert en aðeins 44% 

framhaldsskólanemenda ljúka námi á skilgreindum námstíma (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014). Hvað veldur því að svo lágt hlutfall íslenskra 

framhaldsskólanema lýkur námi á tilsettum tíma er vafalítið margþætt vandamál. 

Hugsanlega má telja að hluti vandans sé að nemendur hefji nám á brautum sem henta þeim 

síður og skipti svo um námsleið en vísbendingar eru um að nemendur upplifi ákveðinn 

félagslegan þrýsting til þess að velja frekar bóknám í stað starfsnáms (Kristjana Stella 

Blöndal, JónTorfi Jónasson og Anne-Christin Tannhäuser, 2011) en 85% nemenda töldu að 

foreldrar þeirra vildu að þeir lykju stúdentsprófi (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson 

og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016). Þeir nemendur sem hafa meiri áhuga á bóknámi í grunnskóla 

eru líklegri til að útskrifast en karlar eru líkegri en konur til þess að hætta námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Þetta mikla brotthvarf er jafnframt vísbending 

um að endurskoða þyrfti nám, ráðgjöf og fræðslu til grunnskólanema, sérstaklega elstu 

árganganna, og þar gæti gefist rúm til að auka þátt umfjöllunar um starfsgreinar (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014). Hins vegar er atvinnuþátttaka framhaldsskólanema 

töluvert há og eru atvinnutækifæri meðal helstu ástæðna fyrir brotthvarfi úr námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002).  

 Með fjölbreyttri fræðslu um ólíkar hliðar þjóðarbúsins getum við hugsanlega vakið 

athygli og áhuga grunnskólanemenda á framtíðarstarfi og jafnvel dregið úr brotthvarfi á 

framhaldsskólastigi. Því er afar brýnt að skoða hvernig umfjöllun um starfsnám birtist í 

námsgögnum grunnskólanemenda. 
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4  Námsefni – grunnur í aðalnámskrá – kynjahalli 

Námsefni er skilgreint sem það efni sem styður við nám og notað er til kennslu (Aldís 

Yngvadóttir, 2008). Námsefni getur verið afar fjölbreytt og innhaldið meðal annars 

námsbækur, gagnvirkt margmiðlunarefni, kvikmyndir, ljósmyndir, veggspjöld og hljóðefni. Í 

þessari rannsókn er orðið námsefni notað eingöngu yfir námsbækur sem teljast til 

kjarnaefnis. Meginþorri íslensks námsefnis fyrir grunnskóla er gefið út af 

Menntamálastofnun, sem varð til árið 2015 við sameiningu Námsmatsstofnunar og 

Námsgagnastofnunar. Sögu opinberrar námsefnisgerðar má rekja til ársins 1936 en þá tóku 

gildi lög á Íslandi um Ríkisútgáfu skólabóka. Ríkisútgáfa skólabóka var stofnuð árið 1937 og 

hafði það markmið að útvega nemendum ókeypis skólabækur (Kristín Bjarnadóttir, 2019). 

Námsbækur höfðu verið gefnar út hérlendis í nokkra áratugi en með þessum lögum varð 

ríkið útgefandi þess sem kallaðist löggiltar kennslubækur í barnaskólum (Lög um Ríkisútgáfu 

námsbóka nr. 82/1936). 

4.1 Aðalnámskrá og gátlistar sem umgjörð námsefnis 

Með gildistöku aðalnámskrár grunnskóla árið 2011 (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2013) var grunnur alls grunnskólastarfs landsins lagður með hæfniviðmiðum. Með áherslu á 

fjölbreytt námsmat og  leiðsagnarmat er námið einstaklingsmiðað. Stuðst er við hæfniviðmið 

sem taka mið af þroska og aldri nemenda og aukast hæfnikröfur samhliða aldri nemenda og 

miðast við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar. Hæfniviðmiðin eru afar víðtæk og gerð er 

skýr krafa um fjölbreytta þætti sem rækta skal með nemendum. Til að mynda er fjöldi af 

hæfniviðmiðum um nýtingu miðla og upplýsinga, ábyrgð og mat á eigin námi og skapandi og 

gagnrýna hugsun (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 88-90). Allt námsefni 

sem lagt er fyrir nemendur skal miða að því að styðja við hæfniviðmiðin sem skólarnir vinna 

eftir. Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að „við gerð námsgagna og val á þeim skal 

þess gætt að þau taki mið af grunnþáttum menntunar, þ.e. læsi, lýðræði og mannréttindum, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð, menntun til sjálfbærni og skapandi starfa.“ (Mennta -og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 49). Í því ljósi er afar brýnt að greina útgefið námsefni 

og námsgögn eftir birtingarmynd iðnaðar og sjálfbærni.  

Til leiðbeiningar hefur Menntamálastofnun gefið út gátlista sem höfundar námsefnis 

skulu fylgja (Menntamálastofnun, 2017). Gátlistinn felur í sér þó nokkrar kröfur sem snerta á 

ólíkum þáttum útgáfuferlisins meðal annars faglegum og kennslufræðilegum þáttum. Fyrst 

og fremst skal námsefni uppfylla kröfur aðalnámskrár ásamt því að námsefnið skal 

endurspegla nýjustu rannsóknir og þekkingu í tilteknu fagi. Í útgefnu efni skal gæta þess að 

styðja við jafnrétti og mannréttindi ásamt því að forðast að ýta undir hvers kyns mismunun 
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þjóðfélagshópa. Í því felst að námsefnið má ekki innihalda formdóma gegn einstaklingum 

eftir hópum sökum kyns, þjóðernis, trúar, kynferðis eða stéttar. Þar að auki skal gæta þess að 

ekki halli á annað kynið í námsefninu og forðast skal að ýta undir staðalímyndir og 

hefðbundin kynjahlutverk (Menntamálastofnun, 2017). Meyer, Bromley og Ramirez (2010) 

rannsökuðu og greindu umræðu um mannréttindi í 465 kennslubókum gefnum út á árunum 

1970-2008 í 69 löndum. Markmið þeirra var að skoða hvernig umfjöllun um mannréttindi 

birtist í námsefni í skugga þeirra átaka sem höfðu átt sér stað á 20. öldinni. Rannsókn þeirra 

leiddi í ljós að aukning varð á umfjöllun um mannréttindi og þá sér í lagi eftir árið 1995. Hins 

vegar var minni umræða um mannréttindi í þeim kennslubókum sem fjölluðu um sögu 

einstakra þjóða.  Það er því afar áhugavert að sjá hvernig námsefni enduspeglar tíðarandann 

og þá hvort það sé endurnýjað reglulega. 

4.2 Kynjuð saga 

Árið 2009 var gefin út kennslubók í Íslandssögu, Sögueyjan 1 og 2. Þessar bækur ollu 

töluverðum usla sökum þess hversu karllægar áherslur bókanna voru (Þorsteinn Helgason, 

2011). Heitar umræður spunnust á meðal sagnfræðinga vegna þessa kynjahalla og svo fór að 

Jafnréttisstofa gerði úttekt á nokkrum kennslubókum í Íslandssögu ætluðum miðstigi.    

Markmið úttektarinnar var að skoða hvort verulega hallaði á annað kynið í kennslubókunum. 

Tíu titlar voru til skoðunar: Sögueyjan 1, Sögueyjan 2, Merkir sögustaðir – Þingvellir, Merkir 

sögustaðir Hólar/Skálholt, Snorra saga, Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum, Leifur 

Eiríksson – á ferð með Leifi heppna, Frá Róm til Þingvalla, Miðaldafólk á ferð og Ein 

grjóthrúga í hafinu. Úttektin sýndi að konur voru aðeins nafngreindar í 88 tilvikum á móti 

468 nafngreindum körlum en þá var aðeins talin ein birting hvers einstaklings. Heildartíðni 

nafngreininga kvenna voru alls 419 skipti á móti 3131 skipti þar sem karlar voru nafngreindir 

í þeim námsbókum sem rannsakaðar voru. Verst var þó staðan í bókunum Sögueyjan 1 og 2 

en þar kom í ljós að eins fimm konur voru nefndar á nafn á móti 106 körlum og var 

kvennanna ekki getið í atriðaorðaskrá. Ekki var fjallað um líf og afrek þessara kvenna heldur 

einungis um fræg orð eða ljóð sem talin eru frá þeim komin (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011). Í 

úttektinni voru lagðar fram nokkrar tillögur til úrbóta sem fólust í því að gæta að 

kynjahlutverkum og hvernig fjallað er um kyn í námsefni. Þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir krafðist þess að gripið yrði til úrbóta og voru 

bækurnar Sögueyjan 1 og 2 endurútgefnar með nokkrum breytingum árið 2012.  

Úttekt Jafnréttisstofu sýnir nauðsyn þess að fylgjast með efnistökum og umfjöllun í  

námsefni en gátlisti Menntamálastofnunar er ákveðinn liður í því. Hins vegar má ekki gleyma  

því að einstaklingurinn er alltaf hluti af hinum samfélagslega vef sem ofinn er úr þeim 

menningarlegu hugmyndum og gildum sem ríkjandi eru. Því má telja að túlkun höfunda á 
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ýmsum fyrirmælum í gátlista Menntamálastofnunnar fyrir höfunda, sé háð persónulegu og 

félagslegu gildismati hvers og eins. Sem dæmi er krafa um að „kynjum sé ekki mismunað, að 

svipaður fjöldi einstaklinga af hvoru kyni sé til umfjöllunar og að kynin sé ekki aðeins sýnd í 

hefðubundnum kynjahlutverkum“ (Menntamálastofnun, 2017, bls. 2). Þessi fyrirmæli eru 

nokkuð opin og gefa töluvert rými fyrir túlkun því ekki eru allir á eitt sáttir um hvað teljist til 

mismununar. Einnig koma höfundar til starfa mótaðir af sínu umhverfi og hafa jafnvel ólíkar 

hugmyndir um hlutverk kynjanna. Líkt og sjá má með Sögueyjuna má ætla að hvorki 

höfundur né ritstjóri hafi séð neitt athugavert við að afar lítil umfjöllun væri um konur enda 

hefur Íslandssagan að miklu leyti verið saga Ingólfs, Gunnars, Leifs, Snorra, Njáls og félaga en 

konur hafa verið lítið sýnilegar. Erfitt er að segja að konur hafi meðvitað verið útilokaðar úr 

sögubókum  en telja má að vandinn liggi í menningarlægum viðhorfum til hlutverka 

kynjanna. 

Úttekt Jafnréttisstofu sýnir að afar nauðsynlegt er að rannsaka það námsefni sem borið 

er á borð fyrir grunnskólanemendur og skoða hvernig ólíkir samfélagsþættir birtast í því. Þau 

skilaboð sem má lesa úr kvennaskortinum í sögubókum eru þau að konur hafi tekið afar lítið 

rými í samfélaginu og að þeirra framlag sé vart frásagnarvert. Á sama hátt er afar 

nauðsynlegt að skoða námsefnið út frá iðnaði og sjálfbærni með það fyrir augum að meta 

hvernig þessir þættir birtast í námsefninu og hvaða skilaboð felast í því. Ef atvinnuvegir stórs 

hluta þjóðarinnar eru ósýnilegir, fastir í gömlum kynjahlutverkum eða kynntir á neikvæðan 

hátt gæti þurft að endurskoða efnið. Ef í ljós kemur að sjálfbærni er lítið rædd eða kemur 

einungis fyrir að einhæfan máta er mögulega verið að missa af tækifærum til þess að sýna 

nemendum fram á mikilvægi sjálfbærni fyrir samfélagið og hvernig þessir þættir tengjast 

atvinnulífi og iðnaði. 

4.3 Stúdent eða sveinn?  

Í ljósi kynjahalla í námsefni er óhjákvæmilegt að velta fyrir sér hvernig staða ólíkra 

samfélagshópa og stétta birtist í námsefni. Getur verið að ákveðin orðræða eða þema í 

námsefni fyrir grunnskólanemendur viðhaldi þeirri hugmynd að bóknám sé öðru námi æðra. 

Tölur sýna að aðsókn nemenda að starfsnámi síðustu áratugi hefur ekki verið í neinu 

samræmi við fjölda þeirra brauta sem nemendum standa til boða  (Jón Torfi Jónasson, 

1994a).  

Greiningar á námsvali unglinga sýna að aðsókn þeirra í starfsnám að grunnskóla loknum 

er afar lítill (Elsa Eiríksdóttir, 2012, Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014) og er ekki 

hjá því komist að spyrja hvort neikvæð skilaboð gætu verið áhrifaþáttur á námbrautarvali 

nýnema í framhaldsskólum? Ef skoðað er hvers konar nám nýnemar í framhaldsskólum 

stunda kemur í ljós að af um 4675 nýnemum árið 2012 voru 3850 eða 82% sem hófu nám á 
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bóknámsbrautum í framhaldsskóla en 825 eða 18% hófu starfsnám (Hafstofa Íslands, 2018). 

Hugsanlega má greina í innritunartölum neikvæð samfélagsleg viðhorf í garð iðngreina sem 

birtist í því að nemendur telja bóknám vera betri möguleika að grunnskóla loknum (Elsa 

Eiríksdóttir, 2012). Jón Torfi Jónasson (1994a) bendir á að með sveigjanleika á milli 

námsbrauta og sameiningu brauta hafi verið ýtt undir bóknám, sem sé ódýrara og því hafi 

vegur þess aukist um land allt. Nemendur hafa einnig kosið að sækja sér almennari 

menntunar í ljósi örra þjóðfélagsbreytinga og óvissu um þá hæfni sem framtíðin kallar á. Auk 

þess hafa nemendur í ljósi fjölbreyttara náms á háskólastigi fremur kosið að sækja sér 

bóknám þrátt fyrir áhuga á starfsnámi (Jón Torfi Jónasson, 1994a). 

Líkt og sjá má á Mynd 1, (Hagstofa Íslands, 2018) útskrifuðust hlutfallslega flestir 

nemendur úr framhaldsskólum árið 2016 með almennt stúdentspróf á aldrinum 20-21 árs. 

Hins vegar má sjá að um 22 ára aldur eykst hlutfall þeirra sem ljúka sveinsprófi og við 25 ára 

eru hlutfallslega fleiri sem klára iðnnám en stúdentspróf. Enda er meðalaldur starfsnema um 

25 ár en nemenda í bóknámi 19 ár (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Alls voru 

48% þeirra sem brautskráðust 2016 úr þeim árgangi sem hóf framhaldsskólanám haustið 

2012, en það voru alls 4275 nemendur sem innrituðust í framhaldsskóla beint úr 10. bekk 

það árið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 
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Mynd 1. Brautskráningar úr framhaldsskólum árið 2016 eftir próftegund og aldursflokki.  

Ef brautskráningartölur ársins 2016 á Mynd 1 eru bornar saman við innritunartölur ársins 

2012 má sjá að einungis tæpur helmingur nemenda útskrifast á áætluðum tíma sem var fjórir 

vetur. Það er að segja, 4275 tíundu bekkingar innritast haustið 2012 en einungis 2034 

braustskrást árið 2016 eða 48%. Af þessum brautskráningum útrskifast 96% af bóknámsbraut  

eingöngu tæplega 68 iðnnemar á aldrinum 20-21. Þessar tölur vekja nokkrar spurningar, 

hvers vegna ljúka nemendur ekki námi á tilsettum tíma og af hverju útskrifast iðnnemar 

svona seint? Í Hvítbók um umbætur í menntun (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014) 

er fjallað um þann vanda sem birtist í brotfalli úr framhaldsskólum. Samkvæmt þeirri 

greiningu útskrifuðust einungis 44% framhaldsskólanema á tilskildum tíma og um 55% þeirra 

sem innrituðust á starfsnámsbrautir haustið 2007 höfðu ekki útskrifast eftir sex skólaár 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Ástæður brotthvarfs eru fjölþættar, til að 

mynda geta uppeldisaðferðir foreldara haft áhrif sem og námsárangur í grunnskóla (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005) ásamt væntingum foreldra á það nám 

sem börn þeirra stunda (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 

2016). Þá hefur slakur lesskilningur töluverð áhrif sem sést vel meðal þeirra nemenda sem 

hefja nám á almennum brautum í framhaldsskólum. Þeir hafa flestir átt í námsvanda í 
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grunnskólanum og einungis 30% þeirra ljúka námi (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2014). Einnig er hugsanlegt að nemendur velji sér ekki viðeigandi námsbrautir og láti undan 

félagslegum þrýstingi (Kristjana Stella Blöndal, JónTorfi Jónasson og Anne-Christin 

Tannhäuser, 2011) og vísbendingar eru um vankanta á skipulagi náms, námsráðgjöf og 

fræðslu til nemenda (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Þeir nemendur sem hafa 

meiri áhuga á verknámi í grunnskóla eru ólíklegri til að útskrifast og eru karlar líkegri en 

konur til þess að hætta námi (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Einnig má 

telja að félagslegir þættir eins og afar há atvinnuþátttaka hafi áhrif á hæga námsframvindu 

nemenda (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014) en ein helsta ástæða brotthvarfs 

nemenda voru atvinnutækifæri (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Aðrar 

ástæður geta legið að baki því hversu seint starfsnemar ljúka sveinsprófi í samanburði við þá 

sem ljúka stúdentsprófi. Ein möguleg skýring gæti verið að nemendur hefja iðnnám seinna 

en þeir sem kjósa bóknám. Því er möguleiki að 10. bekkingar innritist fyrst á bóknámsbraut í 

framhaldsskólum en skipti síðan um námsleið (Jón Torfi Jónasson, 1994b) þá er einnig vitað 

að sumir hefja starfsnám að bóknámi loknu en menntunarstig þeirra sem sótt hafa sérhæft 

starfsnám hefur hækkað (Jón Torfi Jónasson, 1994a). Að auki taka sumir hlé til að sinna 

atvinnu en snúa svo til baka í skólann (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2017). Ljóst er 

að nauðsynlegt er að gera greinagóða úttekt á því hvernig iðnaður og iðngreinar birtast í 

kjarnanámsefni grunnskólanemenda. Einungis 18% nemenda innritast í starfsnám  að 

grunnskóla loknum og brottfall nemenda er afar mikið. Telja mætti að með því að auka 

áhuga grunnskólanemenda á starfsnámi mætti styrkja það á framhaldsskólastigi en Jón Torfi 

Jónasson (1994a) bendir réttilega á að slíkt sé svolítill misskilningur (bls. 284). Hins vegar er 

nauðsynlegt að gera úttekt á birtingarmynd iðnaðar og iðngreina með það í huga að skoða 

þau félagslega gildi og skilaboð sem birtast í námsefni grunnskólanemenda og þá hvort þau 

hafi einhver áhrif á þau samfélagslegu gildi að bóknám sé hin eina rétta leið að grunnskóla 

loknum.  
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5 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða birtingarmynd og tengsl iðnaðar og sjálfbærni í 

kjarnanámsgögnum fyrir grunnskóla. Skoðuð verður bæði tíðni og hvort fjallað sé samhliða 

um iðnað og sjálfbærni. Einnig verður athugað hvort fjallað sé um allar iðngreinar, hvort 

umfjöllun sé kynbundin og viðhorf til iðnaðar í námsefninu athugað.  

Einn þáttur samveruleikans er sú innsýn sem nemendur í grunnskólum hljóta inn í 

samfélagið í gegnum þær námsbækur sem þeir lesa. Því þurfa nemendur að fá tækifæri til 

þess að kynnast öllum þeim  samverkandi þáttum sem hafa áhrif á þjóðhagslegan vöxt og 

velferð landsmanna. Með því að skoða hvernig iðnaður og sjálfbærni birtist í námsefni 

grunnskólanemenda má segja að verið sé að skoða birtingarmynd íveru stórs hluta 

samfélagsins í samveruleika hugsanlegs menningarlegs gildis.  

Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2013) og með opinberri stefnumótun hefur töluverð áhersla verið lögð á að hvetja til 

sjálfbærrar þróunnar. Til að mynda hafa sveitarfélög lagt töluverða áherslu á náttúruvernd í 

ýmiskonar þróunarverkefnum í skólum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007) en minna fer fyrir 

efnahagslegum- og félagslegum þáttum sjálfbærnimenntunar þar sem gerð er grein fyrir 

hlutverki iðnaðar og atvinnulífs í sjálfbærri þróun. Til að mynda hafa mörg fyrirtæki hérlendis 

mótað sér umhverfisstefnur sem fela í sér nýtingu affalls úr framleiðslu til annarra þátta sem 

tengjast rekstri þeirra í samræmi við níunda heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem 

stuðlar að sjálfbærri iðnþróun (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Sjávarútvegsfyrirtæki hafa 

lagt áherslu á að fá alþjóðlega vottun um sjálfbærar fiskveiðar við Íslandsstrendur og unnið 

er að því að styrkja ímynd Íslands sem sjálfbærri og náttúruverndarsinnaðri þjóð 

(Íslandsstofa, e.d). Hins vegar mætti styrkja frekar velferð og efnhagslegan vöxt 

nærsamfélagsins með aukinni vinnslu afurða í til að mynda sjávarplássum víðsvegar um land. 

Þróun til sjálfbærni krefst breytinga og í kjölfar löggildingar Parísarsamkomulagsins hefur 

Ísland skuldbundið sig til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og leita leiða til þess 

að draga úr kolefnisfótspori í ýmsum atvinnugreinum. Til þess að ná þeim markmiðum þurfa 

að eiga sér stað töluverðar breytingar á sviði iðnaðar og draga þarf úr losun 

gróðurhúsalofttegunda með breytingum á fluttningsmáta, endurnýtingu og endurhönnun 

umbúða með það að markmiði að draga úr sóun. Ein leið til þess að ná þeim markmiðum er 

að auka veg nýsköpunar og þar hefur grunnskólinn kjörið tækifæri til þess að gefa 

nemendum svigrúm til þess að vinna áhugasviðsmiðuð verkefni. Hins vegar verður 

námsefnið að fela í sér umfjöllun um raunveruleg dæmi sem tengja saman iðnað og 

sjálfbærni svo nemendur öðlist skilning á þessum mikilvægu tengslum. 
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Til þess að uppfylla megi kröfur aðalnámskrár grunnskóla um áhugasviðs miðað nám og 

nám til sjálfbærni verða námsgögnin að endurpegla sem fjölbreyttastar hliðar íslensks 

samfélags (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013).  Þar af leiðandi er nauðsynlegt að 

gera gagnrýna og greinargóða skoðun á því efni sem birtist börnum og þarf námsefni þeirra 

að endurspegla þverskurð af þjóðinni. Innihaldsgreining á kennsluefni í Íslandssögu fyrir 

nemendur á miðstigi leiddi í ljós að töluvert hallaði á konur og því  er afar brýnt að greina 

útgefið námsefni með birtingarmynd iðnaðar og atvinnulífs í huga. Ef umfjöllun í námsefni, 

um atvinnulíf er einsleit gæti verið hætta á að ýtt sé undir neikvætt viðhorfi til fjölbreyttra 

starfa. Unglingar í grunnskólum sækja að litlu leiti í starfsnám (Elsa Eiríksdóttir, 2012) sem 

birtist í innritunartölum framhaldsskóla en einungis 14% þeirra sem innrituðust í 

framhaldsskóla árið 2007 hófu nám á starfsnámsbrautum (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014) og hefur þetta hlutfall verið óbreytt í áratugi (Jón Torfi 

Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992). Töluverður vandi snýr að 

framhaldsskólunum því brotthvarf er töluvert en aðeins 44% framhaldsskólanemenda ljúka 

námi á skilgreindum námstíma (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Ýmsar 

ástæður liggja þar að baki, til að mynda slakur lesskilningur, óheppilegt námsskipulag, 

vöntun á námsráðgjöf og og mikil atvinnuþáttaka (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 

2014, Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Ef meðalaldur nemenda er 

skoðaður má sjá að starfsnemar eru að meðaltali 25 ára en nemendur í bóknámi 19 ára 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). Hugsanlega innritast nemendur fyrst á 

bóknámsbraut í framhaldsskólum en skipti síðan um námsleið en er einnig er vitað að sumir 

hefja starfsnám að bóknámi loknu. Ef svo er gæti það verið birtingarmynd neikvæðra 

viðhorfa í garð starfsnáms ef svo fáir unglingar sækja í það. Því má sjá að mikilvægt  er að 

störf þeirra sem vinna við ýmiskonar iðnað sé ekki jaðarsett í kennsluefni barna þeirra. Með 

fræðslu um fjölbreyttan starfsvettvang er hugsanlega hægt að  vekja athygli og áhuga 

grunnskólanemenda á starfsnámi og jafnvel draga úr brotthvarfi á framhaldsskólastigi. Hins 

vegar eru litlar sem engar rannsóknir til á birtingarmynd iðnaðar og sjálfbærni í námsgögnum 

grunnskóla.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á tíðni og birtingarmynd umfjöllunar um 

iðnað og sjálfbærni í kjarnanámsgögnum fyrir grunnskóla, og þá sérstaklega hvort umfjöllun 

um iðnað og sjálfbærni tengist. Einnig verður skoðað um hvaða iðnað er fjallað, hvaða 

viðhorf til iðnaðar birtist í námsefninu og hvort umfjöllunin sé kynbundin. Þær 

rannsóknarspurningar sem lagðar eru til grundvallar rannsóknarinnar eru því: 

 Hversu oft er fjallað um iðnað og sjálfbærni í námsgögnum fyrir grunnskóla? 

 Er fjallað samhliða um iðnað og sjálfbærni? Eða eru þessi efni aðskilin? 

 Um hvaða greinar í iðnaði er fjallað og um hvaða greinar er ekki fjallað? 



 

31 

  Er iðnaður sýndur á jákvæðan eða neikvæðan hátt? Fer það að einhverju leyti eftir 

greinum? 

 Er umfjöllun um iðngreinar kynbundin? Er haldið í hefðbundin kynjahlutverk? 

Leitast verður við að skoða stöðu og tengsl iðnaðs og atvinnulífs innan námsbóka sem 

gefnar hafa verið út af Menntamálastofnun eða forvera hennar Námsgagnastofnunar og eru 

ennþá í notkun. Með þessari vinnu má ætla að ljósi verði varpað á hvort útgefið námsefni 

uppfylli kröfur um sjálfbærnimenntun. Hluti af sjálfbærnimenntun barna og unglinga felst í 

að undirbúa þau fyrir framtíðina þar sem fjölbreyttur starfsvettvangur er kynntur fyrir þeim 

ásamt því að kynna eðli og tilgang iðnaðar og sjálfbærni sem hluti af samfélagslegri heild. 

Þau gögn sem stuðst verður við í þessari rannsókn eru til þess fallin að gefa yfirgripsmikla og 

góða sýn á rannsóknarefnið og þannig svara þeim spurningum sem rannsóknin snýst um.  

 

 



32 

6  Aðferð 

Aðferð rannsóknarinnar byggðist á orðaleit í gagnagrunni sem unninn var upp úr útgefnum 

námsgögnum sem eru í notkun í grunnskólum landsins. Gagnagrunnur var settur upp með 

það að markmiði að flokka allt námsefni útgefið af Menntamálastofnun fyrir grunnskóla. 

Megináhersla var á það efni sem flokkast undir kjarnaefni en með því er átt við það námsefni 

sem byggir markvisst upp tiltekna hæfni nemenda í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Af þeim sökum var áhersla lögð á 

þennan flokk námsefnis, en undir kjarnaefni falla ekki námsvefir, myndbönd, skýrslur, 

kynningarefni eða annað ítarefni heldur einungis grunn kennslu- og verkefnabækur. 

Námsefni gefið út af Menntamálastofnun er skoðað sérstaklega í þessari rannsókn þar sem 

stofnunin er langstærsti útgefandi náms- og kennsluefnis á Íslandi og sinnir námsefnisútgáfu 

fyrir hönd menntayfirvalda.  

6.1 Gagngrunnur 

Við upphaf rannsóknar taldi gagnagrunnurinn 497 titla af kjarnaefni fyrir grunnskóla. Listinn 

var sóttur beint af síðu Menntamálastofnunar með því að leita eftir námsefni fyrir yngsta-, 

mið- og unglingastig sem taldist til kjarnaefnis. Sett var upp Excel skjal sem innhihélt  

upplýsingar um útgáfuár, titil, höfunda, tungumál, kennslugrein og fyrir hvaða stig 

grunnskólans efnið var ætlað. Við uppsetningu gagnagrunnsins var lögð áhersla á að flokka 

efni eftir aðgengi. Safnað var upplýsingum um hvaða námsefni væri aðgengilegt rafrænt og 

hvað þyrfti að sækja til Menntamálastofnunar. Farið var yfir námsefnislistann og ef bækur 

voru skráðar á tvö númer var valin sú bók sem var aðgengileg en hinni útgáfunni eytt úr 

grunninum. Til að mynda ef bók var fáanleg bæði sem raf- og prentuð bók var rafbókin valin. 

Ástæða þess var sú að öruggara var talið að halda þeim titlum á listanum sem vitað var að 

voru aðgengilegir. Einnig voru öll verkefni, námsvefir, kennarabækur, myndefni og verkefni 

fjarlægð af listanum. Þá voru titlarnir 461 og innhélt gagnagrunnurinn aðeins kjarnaefni og 

vinnubækur sem fylgdu því.  

Sumir titlar voru aðgengilegir í svokölluðum gagnvirkum rafbókum en ekki var hægt að 

leita eftir orðum í þeim svo þær töldust óaðgengilegar á vef. Aðrar bækur voru í heppilegra 

formi sem gáfu kost á orðaleit og þær sóttar beint af síðu Menntamálastofnunnar og vistaðar 

hjá rannsakanda. Af  listanum voru 369 titlar óaðgengilegir á netinu og var haft samband við 

tengilið rannsóknarinnar hjá Menntamálastofnun til að fá aðgang að námsefninu. Ýmsar 

leiðir voru skoðaðar en að lokum var tekin sú ákvörðun að vísa úrlausn málsins til 

útgáfusviðsins. Þar skilaði rannsakandi inn minnislykli og fékk þá titla sem upp á vantaði og 

voru til á rafrænu formi. Af þeim 369 sem óskað var eftir að fá afhenta voru 47 ekki lengur til. 
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Við vinnu rannsóknarinnar kom einnig í ljós að sum skjöl voru gölluð eða af einhverjum 

sökum ekki nothæf. Að lokum taldi gagnagrunnurinn til grundavallar rannsóknarinnar því 

393 titla alls.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var leitað eftir tilteknum orðum í námsefninu og merkt 

við í Excel skjali hvort þau komu fyrir og þá hversu oft. Einnig var fjöldi þeirra skjala sem 

orðið birtist í skrásettur. Orðaleit fór fram sem leit að tilteknu orði í því námsefni sem fengist 

hafði. Í niðurstöðuglugga birtist tíðnitalning hvers orðs auk brots úr þeim texta sem 

umhverfis það var. Þannig var hægt að skoða beint samhengi orðanna og ef frekari skoðunar 

var þörf, gat rannsakandi farið beint inn í textann og lesið nánar samhengið.  

Til frekari greiningar var námsefnið flokkað eftir námsgrein og stuðst við flokkun 

námsgreina í  aðalnámskrár grunnskóla (Mennta-og   menningamálaráðuneytið, 2013) en 

flokkarnir voru íslenska, stærðfræði, náttúrugreinar, samfélagsgreinar, erlend tungumál 

(enska og danska), list- og verkgreinar, tónmennt, íþróttir og upplýsingatækni. Ákveðið var 

að flokka ekki námsefni frekar niður í einstakar fræðigreinar eða fræðigreinahluta. Dæmi um 

slíkt hefði verið að flokka samfélagsgreinar niður í sögu, landafræði, siðfræði, 

trúarbragðafræði og lífsleikni. Þessi ákvörðun byggðist á þeirri hugmyndafræði sem ríkjandi 

er í aðalnámskrá að fýsilegt sé að samþætta ýmsar námsgreinar og töluvert af námsefni er 

auðvelt að nýta í ólíkum fögum. Til dæmis má nýta námsefni í landafræði og sögu samhliða 

til þess að dýpka tiltekna umfjöllun eða nálgast frá ólíkum sjónahornum, en bæði fögin falla 

undir samfélagsgreinar. 

Einnig var mikilvægt að skoða hvernig birting leitarorða væri á ólíkum stigum 

grunnskólans. Því var námsefnið flokkað í sex flokka: (1) námsefni ætlað öllum nemendum á 

grunnskólastigi, (2) námsefni ætlað nemendum á yngsta stigi, (3) námsefni ætlað yngsta- og 

miðstigi, (4) námsefni ætlað miðstigi, (5) námsefni ætlað mið- og unglingastigi og (6) 

námsefni ætlað unglingastigi. Hlutdeild þessara flokka í heildarnámsefninu var skoðuð ásamt 

því að gera orðatalningu og skoða samhengið sem orðin birtust í.  

Töluverðum vandkvæðum var þó búið að skipta 393 skjölum í svo marga ólíka flokka 

þrátt fyrir að til væru Excel skjöl sem innihéldu lista vörunúmera sem flokkuð höfðu verið 

eftir bæði námsgrein og einnig eftir námsstigi. Reyndist ógjörningur að nýta hefðbunda leitar 

og afritunarleið til þess að finna svo mikinn fjölda en til að mynda voru 193 námsbækur á 

lista sem íslenskubækur. Afar tímafrekt hefði reynst að leita að hverju og einu vörunúmeri og 

afrita skjalið í viðeigandi möppu. Til þess að nýta möguleika gagnagrunnsins á þann hátt sem 

gert var þurfti að útbúa sérstakt forrit. Sótt voru Excel skjöl sem innihéldu lista með þeim 

vörunúmerum sem notast átti við. Forritið notaði listana til þess að sækja samsvarandi PDF 

skjöl og skila þeim í viðeigandi möppu sem leita átti í. Á þann hátt var hægt að gera orðaleit 
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út frá þeim forsendum sem ákveðið var að notast við og nýta möguleika gagnagrunnsins sem 

best.  

Töluverður fjöldi svara kom fram við leit að orðunum en oft á tíðum féllu þau svör ekki að 

markmiðum rannsóknarinnar. Rannsakandi tók þá ákvörðun að telja allar birtingar leitarorða 

í námsefninu sökum þess fjölda tilvika sem fram komu. Ógjörningur hefði verið að flokka 

tilvik sem féllu undir viðmið rannsóknarinnar frá þeim sem pössuðu ekki í ljósi þess að of 

mikill tími hefði farið í þá vinnu ásamt því að útbúa hefði þurft sérstakt forrit sem væri mun 

stærra í sniðum en það sem búið var til fyrir orðaleit. Ef horft er til umfangs þessarar 

rannsóknar er ljóst að sú vinna og sá tími sem hefði farið í að draga fram leitarorðin í 

einungis því samhengi sem hefði hentað rannsókninni, hefði getað dregið úr möguleikum á 

fjölbreyttri greiningu á námsefninu. 

6.2 Forprófun aðferðar 

Til að forprófa beitingu aðferðarinnar og undirbúa val á orðum sem nota skyldi við textaleit, 

var leitað í sex titlum úr gagnarunninum. Titlarnir voru valdir af handahófi en með þeim 

skilyrðum að þeir voru allir aðgengilegir rafrænt og tveir voru af hverju stigi grunnskólans. 

Orðin sem leitað var eftir í prófun voru eftirfarandi: starf, vinna, atvinna, náttúra, 

umhverfisvernd, smíða, byggja, sauma, mannvirki, málmtækni og iðnaður.  

Forprófunin benti til að þessi aðferð hentaði afar vel við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Hins vegar varð ljóst að miklu máli skipti að skoða niðurstöður orðaleitarinnar og samhengi 

orðanna. Þegar niðurstöður leitar í gagnagrunninum birtust kom hluti af setningunni sem 

innhélt orðið á skjáinn og að auki hlekkur á nákvæman stað hennar í námsefninu. Því var 

auðvelt að skoða niðurstöðurnar og sjá samhengi leitarorðsins í textanum. Við prófun 

aðferðar var meðal annars leitað eftir orðinu vinna. Birtust þá fjölmargar útgáfur orðsins og 

það í ólíku samhengi, til að mynda sem leiðbeiningar, umfjöllun um vinnu og einnig sem 

hluta af samsettum orðum eins og atvinna eða ávinna. Samskonar niðurstöður komu fram 

við leit annarra orða. Að auki kom í ljós að hentugara var að leita eftir stofni orðanna sökum 

þess að ógjörningur var að vita í hvaða föllum orðin birtast í textanum. Í kjölfar prófunarinnar 

var ákveðið að fella burt orðið málmtækni þar sem það orð skilaði engum niðurstöðum og 

var talið of sérhæft til þess að vera líklegt til þess að finnast í námsefni grunnskólanemenda.  

6.3 Orðalistar 

Að lokinni forprófun aðferðar og greiningu á niðurstöðum hennar var ljóst að einn af 

lykilþáttum rannsóknarinnar var að setja saman lista yfir þau orð sem leitað var eftir. 

Réttmæti rannsóknarinnar er að að miklu leyti háð því hversu vel hefur tekist til að skilgreina 

orðalistann sem notaður var. Orðin þurftu að uppfylla nokkur skilyrði, í fyrsta lagi þurftu 
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orðin að ná yfir fjölbreyttan iðnað og störf ásamt sjálfbærni. Orðalistinn varð einnig að 

endurspegla orðaforða grunnskólanemenda og þeirra kennslubóka sem gefnar eru úr fyrir öll 

stig hans. Þar eru börn á aldrinum sex ára til sextán og urðu orðin því að vera nægilega 

einföld til þess að falla að þeim orðaforða sem miðar að þessum hópi. Listinn mátti einnig 

ekki vera of langur vegna þess hve tímafrek aðferðin reyndist í raun. Einnig þurfti að hafa í 

huga að tímafrekt var að leita í námsefninu og því skyldi leitast við að nýta sem skilvirkastar 

leiðir við rannsóknarvinnuna.  

Fyrstu drög að orðalista innihélt heiti allra löggiltra iðngreina, hins vegar kom í ljós við 

skoðun námsefnisins að ekki voru öll heitin að finna því og sú leit myndi ekki skila miklu í 

samhengi við sjálfbærni. Þá var skoðað hvort betur gengi að miða við heiti flokka iðngreina 

en í ljósi markmiða rannsóknarinnar var ákveðið að falla frá því svo áherslan yrði ekki á 

stakar greinar fremur en tengsl iðnaðar í heild við sjálfbærni. Því  var námsefni sérstaklega 

yngstastigs og miðstigs nemenda skoðað og þau orð sem tengdust sjálfbærni og iðnað skráð 

niður. 

Sem hluti af því að ákveða endanlegan lista þeirra orða sem henta myndu best til þess að 

greina námsefnið út frá markmiðum rannsóknarinnar var leitað til kennara sem vinnur að 

miklu leyti með nemendum sem hafa íslensku sem annað mál. Þar er lögð áhersla á orð sem 

gefa góðan grunn svo málskilningur barnanna fái að vaxa og dafna. Lagt var til að nota orðin 

vinna, byggja,  starf, náttúra, sauma, mannvirki, hús. Kennarinn sem leitað var til taldi að 

heppilegt yrði einnig að nota orðin sjálfbærni, sjálfbær þróun, loftslagsmál og matarsóun.  

Til þess að greina betur orðaforðann í því stóra gagnasafni námsefnis sem til er var 

ákveðið að útbúa þrjá flokka leitarorða. Fyrsti flokkurinn var grunnorðaforði sem tengist 

atvinnu, iðnaði og sjálfbærni. Annar flokkurinn innhélt orð sem hafa með sértækari merkingu 

með vísan í rannsóknarefnið og sá þriðji var samansettur af faglegum og sértækum orðum. 

Ástæðan fyrir því að skipta leitarorðunum á þennan hátt var að útbúa verkfæri sem gæfi 

greinargóða mynd af tíðni og eðli umfjöllunar um iðnað og sjálfbærni í námsefni ætlað öllum 

aldri grunnskólans. Mikilvægast var þó að leitarorðin endurspegluðu markmið 

rannsóknarinnar til að tryggja réttmæti hennar, en einnig þurftu þau að hafa sem víðtækasta 

tengingu og merkingu við þau orð sem tengjast iðngreinum og atvinnulífi, auk þess að vera 

innan þess orðaforða sem rúmast innan grunnskólanámsefnis.  

Alls urðu orðin 29 talsins og voru valin með tilvísun í rannsóknarefnið. Í fyrsta flokki var 

grunnorðaforði og algeng orð sem vísuðu í störf og athafnir iðnaðarmanna og annarra í 

atvinnulífinu, til dæmis smíða, byggja og sauma. Í öðrum flokki mátti finna orð sem falla 

undir þroskaðari málnotkun og finnast mikið til í ritmáli en eru síður notuð í talmáli yngri 

einstaklinga, orð eins og matarsóun, mannvirki og velferð. Til þriðja flokksins töldust sérhæfð 

orð sem lýsa meðal annars sérstökum þáttum eða aðgerðum starfa eða námsgreina (Beck, 
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McKeown og Kucan, 2002), en það eru orð eins og loftlagsmál og efnahagur. Orðalistinn 

þurfti að vera samsettur af orðum úr öllum þremur flokkum, en sökum þess orðaforða sem 

finna mátti í kennslubókunum var ákveðið að miða við yfirheiti tiltekinna hugtakaflokka. Í 

lesefni ætlað yngsta stigi grunnskóla mátti telja ólíklegt að mikið af sérhæfðum orðum væri 

að finna og því nauðsynlegt að velja orð eins og starf, atvinna, náttúra, í stað orða eins og 

mannvirkjagerð, málmtækni, fataiðnaður og þjónustugreinar. Einnig þurfti að finna orð sem 

náðu yfir sem flestar iðngreinar en á almennan hátt. Fyrir nemendur á miðstigi mátti gera 

ráð fyrir orðum sem báru meira sérhæfingu og hið sama gilti um námsefni unglingastigs og 

þurfti því að velja leitarorðin með það í huga. Einnig þarf að hafa í huga að þegar leitað var 

að orði í fyrsta flokki eins og vinna gátu niðurstöður skilað tilvikum þar sem orðið kemur fyrir 

í flóknara hugtaki eins og vinnusiðferði eða atvinnuhættir. Það að orð félli í orðflokk eitt í leit 

gat því leitt til talningar á orðum sem tilheyra flokki tvö eða þrjú. 

Með því að setja orð eins og kenna inn í orðalistann gafst tækifæri að skoða einnig 

birtingarmyndir annarra hliða atvinnulífsins og með orðinu velferð var sterk vísun í þá þrjá 

þætti sem sjálfbærni samanstendur af.  

Tafla 1. Leitarorð skipt eftir flokkunum þremur 

Orð í fyrsta flokki Orð í öðrum flokki Orð í þriðja flokki    

Byggja Atvinna Efnahagur 

Elda Auðlind Iðnmenntun 
  

Hús Bygging Loftlagsmál  
   

Kenna Hönnun Mannvirki  
   

Náttúra Iðnaðarmenn Náttúruvernd  
   

Orka Iðnaður Sjálfbær þróun  
   

Sauma Iðngreinar Sjálfbærni     

Smíða Matarsóun Tækni  
   

Vinna Starf Umhverfisvernd  
   

 Umhverfi   
   

 

 

 

Velferð   
  

   

Orðaleitin byggðist á stofni orða með það að markmiði að finna allar beygingar og 

sametningar orðanna. Til að mynda var leitað að orðinu atvinn og þá birtust öll tilvik af 

tengdum orðum, til dæmis ef orðið atvinnugrein kom fyrir í texta. Á sama hátt var leitað eftir 
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orðinu iðnaðarm svo öll föll og tölur orðanna iðnaðarmaður eða iðnaðarmenn birtust í 

niðurstöðum. Að auki var ákveðið að leita einungis á íslensku í öllu námsefninu til þess að 

koma í veg fyrir misþýðingar á orðum eða því að valin yrðu of einhæfar eða flóknar þýðingar 

þeirra.  

6.4 Álitaefni 

Það rannsóknarsnið sem valið var vakti upp nokkur álitaefni. Þá ber fyrst að nefna mikilvægi 

þess að hafa vel mótaðan og afmarkaðan ramma um skilgreind orð sem leita skal eftir. 

Nauðsynlegt var að gæta þess að hafa sem flest algeng hugtök er tengjast iðnaði og 

sjálfbærni til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar. Í ljósi þeirra krafna sem núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla setur um jafnrétti (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) 

verður námsefnið skoðað út frá birtingamynd kyns og kynhlutverka í samhengi við iðnað 

sökum þess að töluverður kynjahalli er innan iðngreina. Ef skýr munur kemur í ljós á 

birtingamyndum kynjanna innan kennsluefnisins gæti það orðið frekara rannsóknarefni. 

Einnig er mikilvægt að gæta þess við orðaleit í rafrænum gagnagrunni að mikið traust er 

borið til tækninnar og hafa þarf í huga að tæknin er ekki óskeikul. Þar af leiðandi er brýnt að 

vera vakandi fyrir ýmsum þáttum sem haft getað áhrif á niðurstöður leitar í rafrænu 

gagnasafni eins og til að mynda samsettum orðum, hvaða áhrif þessi leit hefur í skjölum á 

öðrum tungumálum. Mikilvægt er að leitað sé í réttum skjölum og leitarstillingar séu ávallt 

eins í öllum tilvikum. Kostir þessa sniðs eru þó töluverðir því á þennan máta má leita í stóru 

safni sem mun gefa mun betri og yfirgripsmeiri sýn á umfjöllun um iðnað og sjálfbærni í 

kennsluefni grunnskóla. Hluti greiningarvinnunnar fól í sér skoða samhengi orðanna í þeim 

texta sem fellur undir markmið rannsóknarinnar ásamt samantekt á niðurstöðum hennar. Að 

auki var ákveðið að horft yrði til samhengis umfjöllunnar og myndefnis sem fylgdi. Ef 

ljósmyndir eða teikningar í námsefninu innihéldu skýr skilaboð um iðnað eða sjálfbærni var 

slíkt skráð niður. Einnig ef aðeins mátti finna myndir af körlum við mannvirkjagerð og konum 

að sinna þjónustugreinum gæti það bent til  þess að hefðbundnum kynjahlutverkum væri 

viðhaldið. 
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7 Niðurstöður námsefnisgreiningar 

7.1 Tíðni orða í námsefninu 

Tíðni orða á flokkunum þremur var á þann veg sem búist var við, orð í fyrsta flokki voru lang 

algengust eða komu fyrir í alls 10.665 tilvikum, þá komu orð í öðrum flokki fyrir í 5.283 

tilvikum og fæst voru orðin í flokki þrjú eða einungis 1.476 tilvik. Alls fundust því 17.431 tilvik 

leitarorða (sjá Mynd 4).  

 

Mynd 2. Heildarhlutfall orðflokka í tíðnitalningu orða 

Til þess að varpa betra ljósi á tíðni orða í hverjum flokki verður fjallað um niðurstöður í 

hverjum orðflokki sérstaklega og skoðað í hvaða samhengi orðin birtast í námsgögnunum. 

Fjallað verður um hvert orð fyrir sig og birtingarmynd þess rædd. 

7.1.1 Orðflokkur eitt 

Í orðflokki eitt voru algeng orð sem hafa nokkuð víða merkingu. Þessi orð falla undir 

grunnorðaforða tungumálsins og eru á meðal þeirra sem finna má í léttlestrarbókum yngstu 

grunnskólanemenda og málfræðibókum. Þessi orð komu einnig afar oft fyrir þvert á 

aldursstig enda nafnorð og sagnorð sem eru algeng í fjölbreyttum textum eins og frásögnum, 

skáldsögum, fyrirmælum, verkefnalýsingum og ljóðum. 

Orðið hús birtist langoftast, en þar á eftir orðin vinna og kenna (sjá Mynd 5). Orðin elda 

og orka komu sjaldnar fyrir og fátíðust voru orðin smíða, byggja, sauma og náttúra.  
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Mynd 3. Tíðni orða í orðflokki eitt í gagnagrunni 

Vinna 

Orðið vinna sem kemur 1587 sinnum fyrir í 215 námsbókum. Í einhverjum tilvikum er 

merking eða samhengi orðsins sú að einhver sé að vinna eitthvað, hins vegar í flestum 

tilvikum, kemur orðið fyrir í samhengi við fyrirmæli til nemenda um úrlausn einhverra 

verkefna, til dæmis nú skalt þú vinna verkefnið, slík dæmi eru meðal annars í íslenskubókinni 

Lesrún 2 (Anna þóra Jónsdóttir og Kristjana Pálsdóttir, 2016) og í náttúrugreinabókinni 

Auðvitað – heimilið (Helgi Grímsson, 2013). Í stærðfræðibókinni Skali 2A – stærðfræði fyrir 

unglingastig (Toftenberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2015) kemur orðið vinna fyrir í 

14 skipti bæði sem fyrirmæli um að vinna skuli verkefni, en einnig sem reikningsdæmi um 

starfshlutfall og vinnustundir (bls. 20). Sjá má að orðið vinna er frekar notað í fyrirmælum 

heldur en í þeirri merkingu að einhver sé að vinna eitthvað starf. 

Náttúra 

Umfjöllun um náttúru er nokkuð djúp og mikil í námsefninu sem var til skoðunar eða alls 232 

tilvik þrátt fyrir að orðið komi aðeins fyrir í 44 námsbókum. Fjallað er um það hvernig 

náttúran hefur mótað lífsskilyrði á Íslandi sem og í öðrum löndum (Garðar Gíslason, 2016 og 

Leifur Reynisson, 2012).  Ásamt félagslegum þáttum náttúrunnar og merkingu hennar og 

gildi í samfélagi manna er einnig þó nokkuð af bókum tileinkuðum náttúru landsins. Bókin 

Náttúran allan ársins hring fjallar um árstíðir og þær breytingar sem þeim fylgja á gróður og 

dýralíf ásamt því að fjalla um sólarorku og nýtingu hennar (Sólrún Harðardóttir, 1995). 

Nemendur lesa einnig ljóð um náttúru landsins og þurfa að semja ljóð um hana (Ása Marín 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Vinna Náttúra Smíða Byggja Sauma Kenna Hús Elda Orka

Tí
ð

n
i o

rð
s

Leitarorð í flokki eitt



40 

Hafsteinsdóttir, 2014). Ásamt því er fjallað um samband manns og náttúru í bókmenntabók 

fyrir miðstig þar sem rætt er meðal annars um plast, niðurbrot sorps og sögu húsgagna frá 

skóginum þar sem tréin voru ræktuð (Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2016). Sjá má 

af námsefninu að náttúran skiptir töluverðu máli unnið er að því að festa þau gildi í vitund 

nemenda með öllum þeim ljóðum og textum sem um hana fjalla. 

Smíða 

Orðið smíða birtist einnig oft í textanum eða 508 sinnum í 113 námsbókum. Þrátt fyrir það er 

ekki er jafn greinargóð umfjöllun um smíðar eins og um önnur orð til að mynda orku eða 

náttúru. Hins vegar er nokkuð oft sagt frá því að einhver smíði eitthvað, til dæmis leikföng 

(Elín Elísabet Jóhannsdóttir, 2004), í umræðu um iðnað í Noregi með vísan í skipasmíði 

(Kristín Snæland, 2010) eða sem frásögn af vélmenna- og listasmíðum í sögunni um 

Vélmennið í grasinu (Gunnar Theodór Eggertsson, 2015). Einnig er fjallað um orðið smíða í 

málfræðiverkefnum og í stærðfræði þegar nemendur skulu reikna dæmi sem byggjast á 

smíðum.  

Byggja 

Orðið byggja kom fyrir alls 405 sinnum í 124 námsbókum. Orðið kemur fyrir í nokkrum 

myndum meðal annars sem hluti af samsettum orðum en einnig í setningum þar sem talað 

er um að byggja á einhverju. Minna er um að það sé notað í þeirri merkingu að byggja hús, 

brýr eða á einhvern verklegan hátt. Þó má helst finna þá merkingu í námsefni ætlað 

stærðfræði þar sem nemendur læra meðal annars að reikna rúmmál, flatarmál og vinna með 

mælingar. Í sumum dæmum er afar raunverkleg mynd dregin af þeirri aðferð sem notast á 

við og jafnvel myndskreytt með myndum af húsgrunni til skýringa (Toftenberg, Tangen,  

Stedöy-Johansen og Alseth, 2015 og 2017). Í íslenskubókinni Söguskinna (Edda Pétursdóttir 

og Þórdís Gísladóttir, 2016) er einnig fjallað um manninn sem byggði óvenjuleg hús en þar er 

sagt frá hinum austurríska Friedensreich Hundertwasser sem byggði nýstárleg hús með 

hagsmuni manna og umhverfis að sjónarmiði. Þessi umfjöllun er afar áhugaverð þar sem hún 

getur vakið nemendur til umhugsunar um form, gerð og stíl bygginga. Aðferðir og þann 

efnivið sem þarf í þær og hvernig byggingin fellur að umhverfinu. 

Sauma 

Orðið sauma birtist 192 sinnum í textunum í 56 námsbókum. Líkt og önnur orð sem vísa í 

verk þá er nokkur umfjöllun um sauma í stærðfræðibókum nemenda. Til að mynda í dæmum 

sem snúa að mælingum, námundun og samlangingu. Áhugavert verkefni í stærðfræðibók 

fyrir unglinga felst í því að fylgja vinnuteikningum. Nemendur þurfa að teikna upp snið fyrir 

svuntu í réttri stærð og skala eftir mynd í kennslubókinni. Verkefnið felur í sér að sauma 

bæði barna- og fullorðinssvuntu og svara þarf síðan ýmsum dæmum um verkefnið.  



 

41 

(Toftenberg, Tangen, Stedøy-Johansen, og Alseth, 2017). Nemendur þurfa einnig að leysa 

dæmi og útbúa jöfnur sem fela í sér bestu nýtingu efnis og vinnutíma við saum á svefnpokum 

og kerrupokum. Nemendur sjá þá hvernig hagstæðast er að haga framleiðslu miðað við 

efnismagn og tímaramma og námsefnið er tengt við raunverulegar aðstæður (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2008). 

Einnig eru verkefni sem ætluð eru list- og verkgreinum þar sem samþætting á sér stað í 

smíðum og textíl með verkefni sem krefst hæfni í báðum greinum (Eygló Ragnheiður 

Sigurðardóttir, 2014). Orðið sauma birtist einnig í umfjöllun um þá virðingu sem saumakonur 

á Grænlandi nutu, því þær bjuggu til sterkan og góðan fatnað sem skýldi fólkinu fyrir hinum 

grimma grænlenska kulda (Kristín Snæland, 2010). Í námsefninu er orðið sauma sett í 

samhengi við framleiðslu nauðsynjavara. Afrakstur vinnunnar eru öllum nauðsynlegur en lítið 

er fjallað um skuggahliðar fataiðnaðarins þó slíkt komi aðeins fyrir. 

Kenna 

Orðið kenna birtist 1544 sinnum í 242 námsbókum. Oftast kemur orðið fyrir sem rót orðsins 

kennari. Mjög algengt er að orðið birtist  í samhengi við fyrirmæli eins og spyrðu kennarann 

eða kennarinn segir hvað á að gera (Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 

2016). Hins vegar í Sögueyjunni 1 (Leifur Reynisson, 2012) birtist kenna í orðinu kennari en í 

umfjöllun um samfélagsleg gildi og samveruleika á þennan hátt, „Í skólanum okkar þekkjum 

við hins vegar bekkjarfélagana og kennarann, tölum öll sama tungumálið og vitum hvaða 

reglur gilda í skólastofunni. Við eigum miklu auðveldara með að taka þátt í samfélaginu og 

vitum betur hvernig við eigum að hegða okkur þegar við þekkjum umhverfið.“ (bls. 6). Ljóst 

er að orðið kenna birtist oftast sem kennari sem er í námsefninu kynntur sem leiðtogi, 

stjórnandi og fyrirmynd nemenda enda sá fullorðini aðili sem nemendur eyða stórum hluta 

dagsins með.  

Hús 

Orðið hús er afar áhugavert dæmi úr námsefninu en það birtist í 4564 skipti og var því 

langalgengasta orðið. Hús kemur fyrir í alls 298 námsbókum. Orðið hús var í afar mörgum 

tilvikum hluti af samsettum orðum svo sem piparkökuhús, kaffihús, eldhús, fuglahús, húsdýr, 

eða draumahús. Í einhverjum tilvikum er lesið um hús eða einhvern sem býr í húsi eða á 

heima í húsi en í mörgum dæmum er orðið notað í málfræðiverkefnum sem þá dæmi um 

nafnorð, orð sem skal flokka eftir kyni, sem beygingarverkefni eða fallorð (María 

Garðarsdóttir og og Sigríður Þorvaldsdóttir, 2003). Aðeins 15 tilvik eru í 14 námsbókum um 

orðin byggja hús, eitt tilvik um byggði hús og byggðu hús. Hús kemur einnig nokkuð oft fyrir í 

stærðfræðibókum og birtist þá í dæmum, til dæmis fyrir útreikninga á verðgildi húsa (Alseth, 

Nordberg og Røsseland, 2013), flatarmál (Alseth, Kirkegaard, Nordberg og Røsseland, 2011) 
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og til þess að reikna mælikvarða (Torkildsen, Breiteig, Pedersen og Skoog, 2007). Orðið hús 

birtist gegnum allt námsefnið og myndir þess eru margar, allt frá reikningsdæmum yfir í 

málfræði. 

Elda 

Orðið elda birtist í 204 námsbókum og afar oft sem hluti af orðum eins og auðveldari, 

eldamennska, seldar, velda, eldavél en einnig sem hluti af orðtasambandinu að elda grátt 

silfur saman. Elda birtist hins vegar í samhenginu að elda eitthvað í þó nokkrum bókum svo 

sem í Dagbók Zlötu (Ása Marín Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2016) en einnig í 

leiðbeiningum í heimilisfræði þar sem meðal annars eru útskýrð eru eldhúshugtök og 

mikilvægi þess að elda á jöfnum hita (Jóhanna Höskuldsdóttir og Ólöf Jónsdóttir, 2016). Ljóst 

er að ekki er fjallað mikið um þá sem elda heldur kemur orðið oftast fyrir sem hluti af öðru 

orði.  

Orka 

Orka kemur fyrir í 777 skipti í 70 námsbókum. Töluverður fjöldi þessara tilvika er hluti af 

orðum eins og áorka. Hins vegar er þó nokkur umfjöllun um orku í námsefninu svo sem  

endurnýjanlega orku, sólarorku og vatnsorku í Auðvitað – Á ferð og flugi (Helgi Grímsson, 

2014) og raforku, efnaorku, stöðuorku í kennslubókinni Rafmagn ( Madsen, 2011). Sú bók er 

afar áhugaverð að því leiti að um kennslubók í rafvirkjun er að ræða fyrir unglingastig. Orka 

kemur ekki fyrir í stórum hluta námsefnisins en þar sem orðið birtist er umfjöllunin 

yfirgripsmikil. 

Samantekt 

Umfjöllun um orðin í orðflokki eitt er ekki yfirgripsmikil að orðunum náttúra og orka 

undanskildnum.  Orðin birtast helst sem hluti af öðrum orðum eða sem fyrirmæli, 

málfræðiæfing eða reikningsdæmi. Lítil umfjöllun á sér stað um það hvernig þessi orð 

tengjast atvinnulífi eða sjálfbærni og þrátt fyrir að leitarorðin hafi skýra vísun í þessa þætti. 

Kennslubókatextinn virðist í raun of almenns eðlis til þess að hægt sé að finna einhverja 

skýra tengingu við rannsóknarefnið.  

7.1.2 Orðflokkur tvö 

Orð úr öðrum flokki eru sérhæfðari en orð í flokki eitt en þetta eru þó orð sem koma nokkuð 

oft fyrir í námsefni barna. Þessi orð krefja nemendur þó um ákveðinn skilning og góðan 

orðaforða eða þá innlagnar kennara. Töluverður munur var á tíðni orðanna. Orðin umhverfi 

og starf voru algengust. Hins vegar voru orðin iðnaðarmenn, iðngreinar og matarsóun 

sjaldgæfust. 
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Starf 

Starf kemur fyrir  í alls 1462 tilvikum í 164 námsbókum. Bæði sem hluti af öðrum orðum eins 

og starfsfólk, samstarf og einnig sem sagnorðið starfa. Hins vegar er merking þess ljós í 

námsbókunum og grein er gerð fyrir eðli þess og merkingu, til dæmis þegar atvinnuauglýsing 

um orðasmið er birt í íslenskubókinni Orðspor 2 – Vinnubók (Ása Marín Hafsteinsdóttir og 

Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2016, bls. 82). Sérhæfing og þekking ýmissa atvinnugreina er 

umfjöllunarefni í námsbókum, til dæmis sú þekking á efnafræði sem nauðsynleg er til starfa í 

fatahreinsun auk hvatningar til þess að nýta efnin sparlega til þess að draga úr efnamengun 

(Helgi Grímsson, 2013, bls. 9) vísar í tengsl iðnaðar og sjálfbærni. Starf er einnig nokkuð til 

umræðu í ljóðum (Pétur Hafþór Jónsson, 2012), í samfélagsgreinanámsefni eins og 

sögubókum til að mynda í bókinni Snorri Sturluson og mannlíf á miðöldum er fjallað um 

starfsmenn og störf í miðaldasamfélagi á Íslandi (Birgir Loftsson, 2005) Helst er unnið með 

hugtakið starf og merkingu þess í íslenskubókum. Bókin Kveikjur birtir afar áhugavert viðtal 

við mann sem starfar við kvikmyndagerð og snýst umfjöllunin um takmörkun aðgengis 

almennings að tilteknu kennileiti í nokkra daga vegna framleiðslu kvikmyndar í leikstjórn 

heimsfrægs leikstjóra. Nemendur eiga síðan að búa til fyrirsögn við fréttina í dramatískum 

stíl (Davíð A. Stefánsson og Sigrún Valdimarsdóttir, 2013, bls. 39). Verkefnið gefur 

nemendum þannig sýn inn í þessa atvinnugreinar og möguleika Íslands á alþjóðlegum 
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Mynd 4. Tíðni orða í orðflokki tvö í gagnagrunni 
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vettvangi ásamt því að minnast á samstarfi atvinnulífs og opinberra stofnanna. Námsbókin 

Skrudda sem ætluð er nemendum á miðstigi er með afar brýnt verkefni um störf og tekur 

heilar tvær síður í bókinni. Fyrst er spurt hvað ýmsar starfsgreinar gera, til dæmis vélstjóri og 

setjari, en síðan koma lýsingar á störfum svo sem ég stýri kvikmyndavélum í kvikmyndahúsi, 

ég greiði hár og klippi, ég tengi ofna og blöndunartæki og síðar er spurt hvað geri ég. Þá eru 

nemendur beðnir um að finna þrjú starfsheiti sem enda á maður og önnur sem enda á kona 

og finna heiti yfir nokkur störf. Mikilvægasta umræðan á sér þó stað þegar nemendur eru 

spurðir að því hvort hægt sé að flokka störf í karla og kvennastörf og hvort einhver störf séu 

þess eðlis að aðeins annað kyni geti sinnt þeim (Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason, 1996, 

bls. 4-5). Þessar spurningar eru mjög áhugaverðar og mikilvægar sérstaklega í ljósi 

kynjaskiptingar í atvinnulífinu þar sem rætt er um kvennastéttir og launamismun. Heppilegt 

er að þessi umræða eigi sér stað innan skólastofunnar og að grunnskólabörn fái tækifæri til 

þess að ræða og fræðast um kynjahalla í atvinnulífinu.  

Atvinna 

Orðið atvinna kom fyrir í 702 skipti í námsefninu í 76 námsbókum. Þar sem leitað var eftir rót 

orðsins birtist það í afar mörgum tilvikum sem hluti af orði eins og atvinnufrelsi, atvinnulíf, 

aðalatvinnuvegur, atvinnugrein, atvinnuleysi, atvinnuskipting og atvinnurekendur. Öll eru 

þetta orð sem hafa mikið gildi út frá samfélagslegu sjónarmiði. Þættir eins og atvinnufrelsi 

snerta á grunnréttindum íbúa landsins, að þeir séu ekki bundir vistbandi heldur geti, ef þeir 

kjósa, sótt sér vinnu hvert á land sem er eða menntað sig til hvers sem þeir óska. Mikilvægt 

er einnig að börn og unglingar öðlist skilning á því hlutverki sem atvinnulífið sinnir í 

samfélaginu, sveitarfélögin þarfnast atvinnustarfsemi til þess að byggjast upp og blómstra en 

atvinnurekendur þurfa einnig starfsfólk. Bókin Á ferð um samfélagið gerir þessum þáttum 

afar góð skil og fræðir nemendur meðal annars um atvinnuskiptingu út frá kynjum, með 

karlastéttirnar í iðnaði, landbúnaði og fiskveiðum en kvennastéttir í fræðslustarfsemi, félags- 

og heilbrigðisþjónustu (Garðar Gíslason, 2016, bls. 63). Nemendur fræðast einnig um áhrif 

tækniþróunar í gegnum söguna á atvinnulífið og hvernig nýjir atvinnuvegir urðu til, svo sem 

sjávarútvegur (Sólrún Harðardóttir, 2005) og iðngreinar. Einnig er atvinnulífið notað sem 

dæmi um pólitískar stefnur og með útskýringum á aðkomu hins opinbera að atvinnulífinu í 

samanburði á Bandaríkjunum og Sovétríkjunum. Reyndar er í því tilviki myndefni tengt 

umfjölluninni nokkuð gildishlaðið þar sem Bandaríkjamenn eru sýndir sem heilbrigðir 

einstaklingar en Sovétmenn sýndir fátækir og fölir (Hellerud og Knutsen, 2011, bls. 12). 

Þannig má sjá að atvinna er sett í samhengi við efnahagslega og félagslega velsæld ásamt því 

að vera kynnt fyrir ýmsum utanaðkomandi áhrifum á atvinnulífið til að mynda tækni, 

pólitískar stefnur og samfélagbreytingar.   
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Matarsóun 

Orðið matasóun hefur verið ríkjandi í samfélagslegri orðræðu síðustu misserin, sem eitt af 

þeim mikilvægu hugtökum sem tengjast náttúruvernd og sjálfbærni. Vitað er að óheyrilegt 

landrými fer undir matvælaframleiðslu og síðan er stórum hluta afurðanna hent. Því mátti 

nokkurri furðu sæta að við greiningu námsefnisins kom orðið einungis átta sinnum fram og 

aðeins í einni kennslubók. Í bókinni Á ferð um samfélagið (Gísli Garðarsson, 2016) er rætt 

nokkuð ítarlega um matarsóun og hversu stórt vandamál það sé, nemendur fræðast um að 

talið sé að þriðjungur matvæla á Íslandi lendi í ruslinu og þeir síðan hvattir til þess að íhuga 

hvað þeir geti gert. Í ljósi þeirrar miklu samfélagsumræðu og vitundarvakningar sem átt 

hefur sér stað á síðustu árum sætir furðu að umfjöllun um þetta mikilvæga málefni sé jafn 

lítil og kom í ljós. 

Iðnaður  

Til þess að fá besta mynd yfir tíðni orðsins þá var leitað í öllum föllum þess, þegar leitað var í 

þolfalli voru tilvik birtingar 316 í 45 námsbókum. Nokkuð ítarlega er fjallað um hlutverk 

iðnaðar í samfélögum þar á meðal fataiðnað í fátækari ríkjum heims þar sem rætt er um 

þrælabúðir þar sem fjallað er um kjör og vinnutíma íbúa Bangladesh miðað við Ísland (bls. 

102) og hlutverk stóriðju í efnahag íslensku þjóðarinnar en einnig eru helstu ágreiningsefni 

tengd henni útskýrð (Garðar Gíslason, 2016). Umfjöllun um iðnað er að mestu leytið bundin 

við samfélagsgreinabækur þar sem tækifæri gefst til þess að ræða iðnað í fjölbreyttu 

samhengi. Umfjöllunin er nokkuð yfirgripsmikil og lýsandi en telur þó ekki upp einstakar 

iðngreinar. Bent er gróflega á kynjahlutfall meðal annars í úrvinnslugreinum þar sem hallar 

mikið á konur (Garðar Gíslason, 2016). Eðli umfjöllunar um iðnað er æði misjöfn eftir bókum, 

í Ísland veröld til að njóta er rætt um iðnað sem hluta af atvinnu- og efnahagslífi sveitarfélaga 

en í bókinni Á ferð um samfélagið er nokkuð neikvæðari mynd dregin upp, en í upphafi kafla 

um sérhæfðan vinnumarkmað þar sem iðnbyltingin vegur þyngst er mynd af reykspúandi 

verksmiðju (Garðar Gíslason, 2016, bls. ). Í stærðfræði snertir iðnaður á fjölbreyttum 

dæmum, sem meðal annars fjalla um fjölda starfsfólks í ólíkum atvinnugreinum þar á meðal 

greinum í iðnaði (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttirk, 2008). Umfjöllun um 

iðnað er nokkuð margslungin og fram koma ýmsir þættir eins og kynjahalli, þrælabúðir, 

náttúruverndar- og efnahagssjónarmið. Hins vegar fer minna fyrir umfjöllun um einstakar 

iðngreinar. 

Iðngreinar 

Iðngreinar komu fyrir 18 sinnum í fimm bókum, en til þess að reyna að fá fleiri tilvik var 

leitað eftir orðinu iðngrein. Í bókinni Evrópa eru helstu iðngreinar nokkurra Evrópuríkja til 

umfjöllunar (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2010) og í bókinni Norðurlönd er fjallað um helstu 
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iðngreinar og iðnað á Norðurlöndum (Kristín Snæland, 2010). Einnig er fjallað um hlutverk 

iðnaðar í Bandaríkjunum og nágrannalöndum á sviði þungaiðnaðar og hátækniiðnaðar (Árni 

Júlíus Daníelsson, 2000 og Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2012). Í bókinni Sögueyjan 2 er fjallað 

um nokkrar iðngreinar sem blómstruðu í Reykjavík um 1820 (Leifur Reynisson, 2012) og í 

kennslubók um trésmíði og málmsmíði er fjallað um verfæri ólíkra iðngreina (Kristinn 

Svavarsson, 2008). Í bókinni Stefnan sett – Um náms- og starfsval (Helga Helgadóttir, 2011) 

er fjallað um möguleika nemenda til náms og starfa að grunnskóla loknum eru iðngreinar 

kynntar á eftirfarandi máta „sumir kjósa iðnnám sem lýkur með sveinsprófi og gefur réttindi 

til að starfa við ákveðnar iðngreinar“ (bls. 1). Ljóst er af þessari umfjöllun að iðngreinar eru 

ekki vel kynntar í námsefni grunnskólabarna en helst er fjallað um bygginga – og 

mannvirkjagreinar ásamt rafiðngreinum. Athyglivert var þó að þegar leitað var eftir iðngrein 

komu upp 21 tilvik og þrjár bækur sem eru kennslubækur í iðngreinum. Bókin Rafmagn eftir 

Flemming Madsen (2011) er grunnkennslubók í rafiðngreinum og fjallar um allt frá eðlisfræði 

rafmagns yfir í transistorrásir. Bækurnar Trésmíði og Málmsmíði eftir Kristinn Svavarsson 

(2008) eru á sama hátt kennslubækur í þessum greinum ætlaðar grunnskóla. Þessar bækur 

skáru sig töluvert úr námsefninu sökum þess að engar aðrar kennslubækur voru í 

gagngagrunninum sem voru sérstaklega  ætlaðar iðngreinum og innihéldu fræðilegar 

upplýsingar um það hráefni sem þurfti til vinnunnar. 

Bygging 

Orðið bygging kemur fyrir alls 530 sinnum í 119 kennslubókum. Líkt og mörg önnur orð er 

það oft á tíðum hluti af öðrum samsettum orðum sem dæmi uppbygging, 

hernaðaruppbygging, nýbygging og byggingarefni. Hins vegar eru þó nokkur dæmi í 

kennslubókunum þar sem orðið birtist í þeirri merkingu sem leitað er að í þessari greiningu. Í 

námsefninu sem sótt var úr gagnagrunninum kemur orðið bygging fyrir í umfjöllun um 

samkeppni borgríkja sem leiddi til stórra og sögulegra bygginga víðsvegar um heim sem eru 

jafnvel á heimsminjaskrá UNESCO (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2010, Þorsteinn Helgason, 

2009). Einnig er fjallað um nýtingu náttúruauðlinda til bygginga meðal annars á víkingaöld 

sem og hlutverk ýmissa bygginga í þróun og sögu borgarsamfélagsins (Leifur Reynisson, 

2012). Einnig er orðið bygging notað sem dæmi í stærðfræði þar sem nemendur þjálfast í því 

að reikna út mælikvarða mynda á móti raunverulegri stærð. Nemendur þjálfast einnig í 

reikningi í rúmfræði og fá góða innsýn inn í grunn bygginga með raunveruleikatengdum 

verkefnum eins og að reikna grunnflöt byggingar (Toftenberg,  Tangen, Stedøy-Johansen og 

Alseth, 2014 og 2017). Í námsefni fyrir list- og verkgreinar á yngsta stigi er afar áhugavert 

verkefni sem felst í því að nemendur hanna og byggja draumahúsið sitt. Þau þurfa að ræða 

um og skoða ýmsar byggingar og ræða hvað þær innihalda ásamt því að skoða endurvinnslu 

og valið efni út frá umhverfissjónarmiðum (Eygló Ragnheiður Sigurðardóttir, 2014, bls. 35). 
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Athygliverð fræðsla er um byggingar í samfélagsgreinabók sem fjallar um Ísland, þar er rætt 

um byggingareglugerðir út frá náttúruvernd, atvinnulíf víðsvegar um land, þar á meðal 

byggingariðnað og mikilvægi iðnaðar og atvinnulífs fyrir sveitarfélagið (Björn Hróarsson, 

2007). Sjá má að orðið bygging birstist helst í tvennskonar samhengi, í umfjöllun um 

uppbyggingu borgarsamfélagsins og þeirra hluverka sem byggingar þjónuðu þar en einnig 

sem rúmfræði og skapandi verkefni. 

Umhverfi 

Orðið umhverfi kemur fyrir alls 1690 sinnum í 182 námsbók. Orðið birtist á nokkuð 

áhugaverðan hátt í námsefninu. Í bókinni Norðurlönd (Kristín Snædal, 2010) er fjallað um 

umhverfi í samhengi við áhrif manna. Meðal annars er fjallað um að byggð, samgöngukerfi 

og landbúnaður hafi gengið á náttúrulegt umhverfi landanna meðal annars með framræsingu 

lands til beitar. Þá er bent á að með aukinni áherslu á umhverfisvernd hafi dregið úr mengun 

frá iðnaði og landbúnaði ásamt því að áherslur í tækniþróun fela í sér náttúruvernd (bls. 18). Í 

kennslubókinni Smíðaverkefni (Eygló Ragnheiður Sigurðardóttir, 2014) er mikið fjallað um 

umhverfið. Mikil áhersla er lögð á að nemendur geti nýtt sér umhverfi sitt til þess að finna til 

að mynda náttúruleg form en einnig að þeir skilji mikilvæði þess að endurnýta efniðvið og 

sækja hann úr umhverfinu. Í bókinni Orðspor 3 (Ása Marín Hafsteinsdóttir og Kristjana 

Friðbjörnsdóttir, 2017) sem ætluð er sjöunda bekk í grunnskóla er áherslan í umfjöllun um 

umhverfi sú að þegar nemendur semja ævintýri skulu þeir hafa skýra mynd af umhverfinu í 

huganum því þá sé auðveldara að lýsa því (bls. 80). Sjá má að orðið birtist í þessum þremur 

dæmum á ólíkan hátt en megin þemað er samt sem áður áherslan á meðvitund nemenda 

með nær- og fjærumhverfi sínu og þau áhrif sem þeir sjálfir ásamt þáttum eins og tækni, 

landbúnaði og iðnaði hafa á umhverfið.  

Hönnun 

Orðið hönnun kemur 343 sinnum fyrir í 108 kennslubókum. Í langflestum tilvikum er það 

eingöngu fremst í bókunum þar sem stendur umbrot og hönnun. Hins vegar eru nokkur 

dæmi þar sem fjallað er um hönnun í því samhengi að hönnun sé mikilvæg og krefjist 

lausnaleitar. Í eðlisfræði þurfa nemendur að velta fyrir sér hvernig hönnun hitabrúsa 

einangar hita eða kulda (Undervall og Karlsson, 2014, bls. 90) eða hvernig hönnun skipa eða 

annarra farartækja þarf að vera straumlínulaga til þess að draga úr vindmótstöðu en einnig 

þarf að huga að hitaþenslu við hönnun mannvirkja (Helgi Grímsson, 2013 og 2014). Verkefni í 

trésmíði krefst þess einnig að nemendur íhugi vel og vandlega hvort hönnun verkefnis þeirra 

passi við notkun þess (Kristinn Svavarsson, 2008). Þetta orð er samt ekki algengt í 

heildarnámsefninu og virðist verið örlítið vannýtt hugtak. 
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Velferð 

Velferð er hugtak sem er afar tengt sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum ásamt jafnrétti. Í 

samfélagi þar sem lögð er áhersla á þessa þætti í menntun barna er velferð að öllum 

líkindum markmiðið. Orðið kom fyrir 235 sinnum en aðeins í 19 bókum, en langoftast í 

samfélgsgreinabókum þar sem rætt eru um þróun velferðarsamfélags frá miðri 20. öld. Í 

bókinni Á ferð um samfélagið (Garðar Gíslason, 2016) er orðið velferð kynnt í samhengi við 

sjálfbærni á þennan hátt „Hugtakið sjálfbærni snertir ekki bara umhverfismál heldur einnig 

félagslegt réttlæti, heilsu og velferð, menningarmál og efnahag. Svo eitthvað sé nefnt“ 

(bls.59). Velferð er einnig sett í samhengi við börn og barnasáttmálann, og í þó nokkrum 

tilvikum er rætt um velferð barna (Garðar Gíslason, 2001). Það sem einkennir umfjöllun 

tengda orðinu velferð er hversu einblínt er á börn og að hún er nánast einskorðuð við 

samfélagsgreinar. Í raun var búist við því að orðið velferð væri notað í víðara samhengi og 

meiri þungi væri lagður í umfjöllun um velferð þjóðarinnar og þannig myndi orðið koma fyrir í 

fleiri námsgreinum.  

Iðnaðarmenn 

Ef leitað var að orðinu iðnaðarmenn komu einungis níu tilvik í jafnmörgum kennslubókum. Ef 

leitað er að orðinu iðnaðarmaður birtast aðeins tvö tilvik í tveimur kennslubókum. Til þess að 

gera ráð fyrir tölum og beygingum orðsins var leitað eftir iðnaðarm og þannig birtist 

möguleikinn á að fram kæmu til að mynda iðnaðarmaður, iðnaðarmenn, iðnaðarmennirnir 

eða iðnaðarmönnunum. Við leit að orðinu iðnaðarm komu fram 19 tilvik í 14 námsbókum. 

Þessar tölur hljóta að vekja furðu sökum þess að mörg þúsund einstaklingar eru 

iðnmenntaðir á Íslandi. Umfjöllun um iðnaðarmenn er ekki mikil í námsefninu nema þá helst 

fyrir hlutverk þeirra í gegnum söguna og sér í lagi í iðnbyltingunni.  

Fjallað er um áhrif þeirra á stofnun verkalýðsfélaga (Hellerund og Moen, 2014) og 

samfélagsuppbyggingu í bæjum hérlendis þar sem þeir voru meðal mikilvægustu hópanna 

(Leifur Reynisson, 2012). Umfjöllun um iðnaðarmenn er einnig í stærðfræðibókum þar sem 

ýmis dæmi byggja á launum þeirra og kjörum. Sérstaka athygli vekur prósentureikningsdæmi 

í stærðfræðibók fyrir unglingastig, en þar fá nemendur dæmi sem byggist á fyrirsögn sem 

segir að fjórir af hverjum tuttugu iðnaðarmönnum vinni svarta vinnu. Nemendur eiga síðan 

að reikna út hversu mörg prósent iðnaðarmanna það er (Toftenberg, Tangen, Stedøy-

Johansen og Alseth,2014, bls. 104, dæmi 3.98). Þetta stærðfræðidæmi er afar gildishlaðið og 

undarlegt er að þetta orðalag hafi verið valið, því hægt hefði verið að fjalla um iðnaðarmenn 

og prósentur á marga aðra vegu í námsefni áttundu bekkinga. Til að mynda hefði dæmið 

geta verið á þann veg að fjórir af hverjum tuttugu iðnaðarmönnum væru húsasmiðir, hversu 

mörg prósent eru það? Þetta tiltekna dæmi ýtir undir staðalímyndir og sýnir iðnaðarmenn í 

mjög neikvæðu ljósi og í raun er afar undarlegt að þúsundir Íslendinga skuli vera jaðarsettir 
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sem ólöghlíðnir skattsvikarar í einni af undirstöðunámsgrein grunnskólans. Athygli vekur að 

iðnaðarmenn eru flokkaðir saman sem einn hópur og lítill greinarmunur eða umfjöllun er um 

hin fjölbreyttu störf sem þeir vinna. Ekki er gerð mikil tilraun í námsefninu til þess að skýra 

hvað í raun og veru stendur á bak við orðið eða hvaða iðngreinar eru stundaðar í dag þó 

taldar séu upp nokkrar greinar frá fyrri tíð.  

Auðlind 

Upphaflega stóð til að einskorða leitina við orðið náttúruauðlind, hins vegar er tungumálið 

svo ríkt af orðum og orðasamböndum sem tjá merkingu orðsins náttúruauðlind að það þótti 

of takmarkandi að binda leitina við forskeytið náttúra. Ef eingöngu er leitað eftir orðinu 

náttúruauðlind finnast aðeins 81 tilvik í 11 námsbókum en með því að víkka út leitina með 

því að kalla eftir orðinu auðlind koma 233 tilvik í 32 námsbókum. Orð og hugtök eins 

náttúrauðlind, auðlind, auðlindir hafsins, hráefnisauðlindir, auðlindir náttúrunnar og 

orkuauðlindir eru notuð í kennslubókum þegar fjallað er um auðlindir. Mikið er fjallað um 

auðlindir Íslands í námsbókunum en þá í efnahagslegu samhengi og snýr að því hvað við 

getum framleitt úr auðlindum, til að mynda afrakstur sjávarútvegs því án hans hefði landið 

ekki bolmagn til þess að kaupa inn erlendar vörur og hráefni (Hallgerður Kjartansdóttir og 

Helgi Skúli Kjartansson, 1998). Einnig er fjallað um auðlindir í samhengi við sjálfstæði 

þjóðarinnar því yfirráð Íslands yfir eigin auðlindum sé grundvöllur sjálfstæðisins (Árni Daníel 

Júlíusson, 2000). Nemendur fræðast um endurnýjanlega orku sem framleidd er með nýtingu 

auðlinda en lesa einnig um það hvernig olía eða gas er nýtt erlendis, úr verður rafmagn sem 

við seljum til fyrirtækja og heimila (Madsen, 2011 og Einar Sveinbjörnsson, 2010). Þau 

skilaboð sem nemendur fá í námsefninu einkennast af umræðu um mikilvægi auðlinda og 

sjálfbærrar nýtingu þeirra fyrir efnahagslegan stöðugleika og velferð þjóðarinnar. 

Samantekt 

Orð í orðflokki tvö koma fyrir í afar áhugaverðu samhengi við markmið rannsóknarinnar. 

Mun skýrari umfjöllun má finna um birtingamynd iðnaðar, atvinnulífs og sjálfbærni auk þess 

sem skýra tengingu má finna á milli þessara þátta. Námsefnið felur í sér þau skilaboð að 

starf, atvinna, iðnaður, auðlind og umhverfi feli í sér þá þætti sem liggja til grundvallar 

velferðarsamfélagsins sem heildar. Þrátt fyrir að einstaka atvinnu- eða iðngreinar fái ekki 

mikla umfjöllun. 

7.1.3 Orðflokkur þrjú 

Orðin í orðflokki þrjú voru valin með tilliti til sértækrar merkingar þeirra. Þessi orð krefjast 

töluverðrar þekkingar nemanda og góðs lesskilnings svo þeir geta áttað sig á merkingu 

orðisins í samhengi við önnur í textanum. Orð í flokki þrjú komu lang sjaldnast fyrir í 

námsefninu eða aðeins í 9% tilvika. Eins og í hinum tveimur orðflokkunum þarf leit að 
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orðunum að taka mið af beygingu og tölu til þess að finna sem flest svör. Eins og sjá má á 

Mynd 5 var töluverður munur á tíðni þessara orða. Áberandi er hversu sjaldan orð í flokki 

þrjú birtast í námsefninu ef miðað er við fyrri flokka. Orðin tækni og efnahagur komu lang 

oftast fyrir en iðnmenntun og loftlagsmál aftur á móti aldrei.  

Mynd 5. Tíðni orða í orðflokki þrjú í gagnagrunni 

Sjálfbærni 

Sjálfbærni er lykilhugtak í þessari rannsókn en birtist þó aðeins 36 sinnum í sjö 

kennslubókum. Í ljósi þess að einn af grunnþáttum menntunar á Íslandi er sjálfbærni er 

athyglivert að ekki sé meira fjallað um þetta hugtak. Núgildandi aðalnámsskrá grunnskóla var 

gefin út árið 2011 en þetta hugtak hefur verið í opinberri stefnumótun í um 16 ár. Einnig 

kemur óvart að sjálfbærni skuli aðeins koma fyrir í tæplega tveimur prósentum alls 

námsefnis sem rannsakað var. En í þeim bókum sem fjalla um þetta efni snýst umfjöllunin 

um nauðsyn sjálfbærni og ábyrgð þeirra sem nýta auðlindir. Bent er á að áður fyrr hafi 

efnahagslegir hagsmunir verið æðri samfélagslegum og náttúrusjónarmiðum með 

alvarlegum afleiðingum (Garðar Gíslason, 2016). Ágangur á auðlindir jarðar hafi verið með 

svo miklu offorsi að mengun hefur valdið gróðurhúsaáhrifum með loftlagsbreytingum, 

útrýmingu dýrategunda, uppþurrkun vatnsbóla, uppskerubresti og ógnað lífríki jarðar. Rætt 

er um hvernig þekking og tækni geti stutt við nýtingu endurnýjanlegrar og sjálfbærrar orku. 

Mikilvægi sjálfbærnihugsunar er skýrð í heilli bók ætlaðari unglingstigi sem samtvinnar 

náttúrgreinar og samfélagsgreinar, þar er fjallað um allt frá ljósstillífun yfir í vistkerfi 
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mannsins og ofauðgun vatns og lands (Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilson, Nystrand, Snorri 

Baldursson og Hálfdán Ómar Hálfdanarson, 2011). Ljóst er að með þessari umfjöllun er verið 

leggja grunn að gagnrýnni hugsun nemenda sem krefjast þess að sjálfbærni sé höfð að 

leiðarljósi í atvinnulífi landsins. 

Náttúruvernd og umhverfisvernd 

Umhverfisvernd og náttúruvernd eru sammerk hugtök og notuð til skiptis. Í rannsókninni var 

tekin ákvörðun um að leita að báðum til þess að útiloka ekki niðurstöður út frá orðavali 

þegar merkingin er hin sama. Bæði orðin komu fyrir afar sjaldan, umhverfisvernd í 19 skipti í 

15 námsbókum en náttúruvernd 32 sinnum í 11 bókum. Helst birtist orðið náttúruvernd í 

samhengi við náttúruverndarsamtök eða hópa og störf þeirra fremur en í sérstakri umræðu 

um aðferðir til náttúruverndar aðrar en endurvinnslu. Fjallað er nokkuð um 

náttúrverndasamtök sem berjast fyrir vernd náttúrunnar og vakin athygli á því hversu lengi 

tekur nokkrar gerðir af rusli að brotna niður í náttúrunni (Davíð A. Stefánsson, Sigrún 

Valdimarsdóttir og Ýr Þórðardóttir, 2015). Umhverfisvernd birtist nokkuð í samhengi við 

opinberar stefnur og umræðu um þær (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2012) 

Hins vegar er sérstök umfjöllun um náttúruvernd og umhverfisvernd í 

samfélagsgreinabókinni Ísland veröld til að njóta en hún er ætluð miðstigi. Í bókinni er 

hugtakið náttúruvernd skilgreint á þann hátt að „náttúruvernd felst í því að lifa í sátt og 

samlyndi við landið og náttúruna. Nýta landið án þess að það skemmist eða breytist“ (Björn 

Hróarsson, 2007, bls. 24).  Bókinni fylgir vinnubók en þar svara nemendur spurningum um 

hvað felst í náttúruvernd, skaða af mengun, tilgang friðlýsingar, og notkun náttúruauðlinda 

(Björn Hróarsson, 2008). Það er athyglisvert að í bókinni er einnig mikið rætt um nýtingu 

auðlinda, bæði til fiskveiða sem og til orkuframleiðslu og bent á að þar sé í mörgum tilvikum 

um að ræða helstu atvinnuvegi sveitafélaga sem geti farið saman við náttúruvernd. Til að 

mynda er fjallað um fiskimiðin sem helstu auðlind þjóðarinnar og einnig helsta atvinnuveg 

ýmissa þéttbýlisstaða (bls. 26). Áhugaverð fræðsla um umhverfisvernd er í bókinni 

Lífheimurinn en þar er sagt frá því hvernig nýta má lífverur eins og bakteríur til þess að auka 

umhverfisvernd með til að mynda metangasframleiðslu (Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilson 

og Nystrand, 2010, bls. 26). Þess háttar nýting gæti komið að gagni við orkuþörf farartækja 

eða tækja sem notuð eru við landbúnað (Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilson og Nystrand, 

2010). Markmið námsefnisins virðist vera að ítreka fyrir nemendum mikilvægi 

náttúruverndar og ábyrgrar nýtingar á umhverfinu. 

Mannvirki 

Mannvirki kemur nokkuð sjaldan fyrir í námsefni eða aðeins 37 sinnum í 17 bókum, þrátt 

fyrir að þetta hugtak lýsi oft á tíðum tæknilegum breytingum sem höfðu mikil áhrif á 
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lífsskilyrði manna. Sagt er frá Súesskurðinum sem opnaði á milli Rauðahafs og Miðjarðarhafs 

svo ekki þurfti lengur að sigla suður fyrir Afríku á ferðum  milli Indlands og Evrópu (Hellerud 

og Moen, 2014). Skurðurinn og átök í kringum hann leiddu til nýlendukapphlaups 

Evrópustórvelda sem markaði landamæri Afríkuríkja (bls. 121-122). Sagt er frá fleiri 

sögulegum mannvirkjum eins og hinum dularfulla Stonehenge (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 

2010) og sögulegum minjum mannvirkja á Íslandi til dæmis í Reykholti (Birgir Loftsson, 2005). 

Einnig er fjallað um mikilvægi mannvirkja í samfélaginu og þá sér í lagi samgöngumannvirkja 

sem tengja saman ólíka staði um allt land eða á milli landa. Mannvirkin sem fjallað er um eru 

fjölbreytt, allt frá fornum grafhýsum yfir í jarðgöng fyrir lestir, verksmiðjur, flugvelli, brýr og 

vindmyllur (Undvall og Karlsson, 2013). Athygli vekur að fjallað er um skipulagsmál og 

nauðsyn þess að þau taki mið að sjálfbærri þróun, nemendur eru fræddir um það hver ber 

ábyrgð á skipulagsmálum og hvernig byggingar, gatnakerfi og önnur mannvirki eru byggð á 

langtímahugsun (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2013). Neikvæðar hliðar mannvirkjagerðar eru 

einnig ræddar en bent er á að ósætti er oft á tíðum um landnýtingu þar sem mannvirki og þá 

sér í lagi umferðarmannvirki taka afar mikið landrými. Hins vegar má finna afar góða 

umfjöllun um mikilvægi innviða og nemendur fá fræðslu um hlutverk þeirra í 

samfélagsuppbyggingu. 

Tækni 

Orðið tækni kom oftast fyrir í þessum flokki eða í 895 skipti í 122 námsbókum. Það birtist í 

fjölbreyttu samhengi en merking þess var samt iðulega tengd við framþróun í samfélaginu: 

Tækni hefur breytt lifnaðar-, atvinnu- og búsetuháttum fólks gríðarlega og hefur afar mikil 

áhrif á líf og framtíð fólks. Með aukinni tækni kom iðnbyltingin sem leiddi af sér 

borgarsamfélög með menntun, verksmiðjum og því samfélagi sem þekkist í dag. Í gegnum 

námsefnið eru nemendur fræddir um þau áhrif sem fylgt hafa tækniframförum, þó allra helst 

er fjallað um tækni í samhengi við iðnbytinguna. Áhrif tækni á samfélagið, gildi þess og 

viðhorf eru rædd frá fjölbreyttum sjónarhornum meðal annars út frá minnkandi vægi 

trúarbragða á Vesturlöndum samhliða tækniframþróun (Garðar Gíslason, 2016, bls. 137). 

Nemendur fræðast einnig um hvernig tæknin hefur mótað atvinnulífið; fjallað er um hvernig 

ný störf verða til á meðan önnur hverfa eða breytast í bókinni Þjóðfélagsfræði sem ætluð er 

unglingastigi (Garðar Gíslason, 2014). Upplýsingabyltingin hefur leitt af sér hátæknistörf sem 

krefjast sífellt meiri sérhæfingar, aukins iðnaðar og meiri orku. Ljóst er að þörf fyrir sjálfbæra 

nýtingu auðlinda er sem aldrei fyrr og áskorun framtíðarinnar felst í endurnýtanlegum 

orkugjöfum. Tæknin hefur einnig haft áhrif á náttúruna og hvernig hún er skoðuð, með sífellt 

betri tækni hafa orðið breytingar á því hvernig lífverur eru flokkaðar því upplýsingar úr 

erfðaefni geta verið í mótsögn við útlitsleg einkenni lífvera líkt og kemur fram í 

náttúrugreinabókinni fyrir unglingastig Lífheimurinn (Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilson og 
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Nystrand, 2010). Með þessari fjölbreyttu fræðslu um tækni í námsbókunum hefur skapast 

mikið rými innan skólans til þess að ræða þátt tækni í samfélaginu, gildi hennar, kosti og 

ókosti.  

Iðnmenntun og loftlagsmál 

Athyglivert er að hvorugt orðið iðnmenntun né loftlagsmál koma fyrir í námsefninu. Ástæður 

þessa eru ekki augljósar, sér í lagi þar sem námsefnið sem rannsakað var snertir á svo 

mörgum flötum samfélagsins. Hvergi er heldur fjallað um það hvaða iðngreinar nemendur 

geta lagt stund á né hvar, utan þess að bent er á að sumir kjósi að taka sveinspróf í stað 

stúdentsprófs (Helga Helgadóttir, 2011).  

Í ljósi þess að ágætis áhersla er á umhverfisvernd og sjálfbærni í námsefninu er afar 

áhugavert að loftlagsmál skuli ekki bera á góma. Rætt eru um loftlagsbreytingar en orðið 

loftlagsmál kemur hvergi fram.  

Sjálfbær þróun  

Eftir ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Grikklandi árið 1997 jókst almenn þekking á  hugtakinu 

menntun til sjálfbærrar þróunar. Því leikur forvitni á að vita hversu oft skuli vera rætt um 

sjálfbæra þróun í námsefni grunnskólanemenda. Við greiningu efnisins kom í ljós að  sjálfbær 

þróun kom einungis fyrir 28 sinnum í tíu námsbókum. Bækurnar eru kennslubækur í 

samfélagsgreinum og list- og verkgreinum. Nemendur kynnast því að hugtakið merkir að 

þörfum samtímans sé mætt án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða (Garðar 

Gíslason, 2016, bls. 59). Einnig er útskýrt fyrir nemendum að þeir séu borgarar í samfélaginu 

og því fylgja réttindi og ábyrgð, sem eru meðal annars að ganga vel um náttúruna og landið 

(Aldís Yngvadóttir, 2009). Inntak umræðunnar um sjálfbæra þróun er á þann veg að gæta 

þarf þess að ganga ekki um of á náttúruna og í samhengi við tækni og atvinnulíf vinna lausnir 

til sjálfbærari nýtingu lands. 

Efnahagur 

Efnahagur er hugtak sem fjallað er nokkuð mikið um námsefninu eða alls 436 sinnum í 40 

námsbókum. Þetta er orð sem tengist mörgum samsettum orðum sem börn hafa efalaust 

heyrt marg oft, eins og til dæmis efnahagskreppa, efnahagshrun eða efnahagsbandalag. 

Umfjöllunin um þetta hugtak er fjölþætt og svo virðist sem reynt sé að útskýra á hversu 

marga vegu efnahagur snertir á lífi og tilveru fólks. Nemendur lesa um þörf fyrir 

efnahagslegt öryggi í þarfapíramída Maslows (Garðar Gíslason, 2014) og efnahagshruninu 

2008 eru gerð skil (Garðar Gíslason, 2010). Efnahagur og átök eru einnig sett í samhengi með 

umræðu um áhrif stríðsátaka eins í heimsstyrjöldunum tveimur og tilgang 

Marshallaðstoðarinnar (Helrud og Knudsen, 2011). Einnig eru efnahagskerfi kommúnismans 

og kapítalismans borin saman og dreginn fram munur á þeim hugmyndum sem liggja þar að 
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baki (Hellerud og Moen, 2014). Umhverfisvænn ferðamáti er einnig settur í samhengi við 

efnahag þegar nemendur eru spurðir hvaða áhrif það hefði á íslensk efnahagslíf ef allir 

notuðu rafmagnsbíla (Helgi Grímsson, 2014). En einnig er fjallað um hvernig efnahagur hefur 

áhrif á möguleika fólkst til lánaviðskipta og íbúðarkaupa. Nemendur læra um hvernig 

efnahagsleg misskipting hefur haft áhrif á tækifæri fólks bæði í sögulegu samhengi eins og í 

frönsku byltingunni (Ása Marin Hafsteinsdóttir og Kristjana Friðbjörnsdóttir, 2017) og til 

nútímans þar sem alvarlegir sjúkdómar landlægir í ákveðnum löndum hafa haft afar mikil 

áhrif  á íbúasametningu og efnahag þjóðanna (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2012). Almennt er 

umfjöllunin nokkuð yfirgripsmikil og sýnir vel hlutverk efnahags og áhrif hans á samfélagið. 

Samantekt  

Að orðunum iðnmenntun og loftlagsmál undanskildnum fá leitarorðin nokkuð yfirgripsmikla 

umfjöllun þó þau birtist ekki í mörgum bókum. Nemendur læra um mikilvægi 

náttúruverndar, sjálfbærni, áhrif tækninnar á atvinnu og störf í samfélaginu og þess hlutverks 

sem efnahagur gegnir í til að mynda umhverfisvernd og ólíka samfélagshópa. Það námsefni 

sem innheldur þessi orð er afmarkaðara og skýrari umfjöllun um þessi málefni. Hins vegar 

voru fáar bækur sem innhéldu leitarorðin í flokki þrjú sem gefur til kynna að þessi orð dreifist 

lítið í gegnum námsefnið. 

 

7.2 Námsefni greint eftir námsgrein 

Birtingarmynd leitarorðanna eftir orðflokkum var skoðuð hér að ofan en  einnig er áhugavert 

að skoða í hvaða fögum umfjöllun um þau kemur fyrir. Nemendur á yngsta- og miðstigi eyða 

mesta hluta tímans í skólanum með umsjónarkennara, en á unglingastigi er oftast um meiri 

faggreinakennslu að ræða. Ef Mynd 6 er skoðuð má sjá að langflestar námsbækurnar í 

gagnagrunninum eru ætlaðar til íslenskukennslu. Áhugavert er því og nauðsynlegt að skoða 

hvernig þau orð sem leitað hefur verið eftir birtast og tíðni þeirra í námsefni greint eftir 

fögum og hvort umfjöllun um iðnað, atvinnulíf og sjálfbærni sé meiri í þeim greinum sem 

flestar hafa námsbækurnar eða í greinum sem tengjast frekar þessum viðfangsefnum. 
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Mynd 6. Fjöldi námsbóka í hverri námsgrein í gagnagrunni 

7.2.1 Íslenska 

Námefni í íslensku er 49% af öllu útgefnu námsefni sem til rannsóknar var en niðurstöður 

sýndu að lítil umfjöllun er beinlínis um atvinnulíf, iðnað og sjálfbærni í því efni. Sú umræða 

einkennist þá helst af sagnorðaæfingum eins og í Málrækt 2 en þá eiga nemendur að bæta 

sagnorði aftan við starfsheitið, til dæmis kemur orðið bakarinn og eiga nemendur þá að 

skrifa bakar. Eins og sjá má á Mynd 7 er orðið hús algengast í námsefni fyrir íslensku, þar á 

eftir kenna, starf og vinna. Ein kennslubók í íslensku skarar þó fram úr í umfjöllun sjálfbærni 

en það er bókin Söguskinna (Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2016). Í þeirri bók eru 

sögur um ýmsa þætti áhrifa manna á jörðina og umræða um mengun. Einnig eru þar verkefni 

þar sem nemendur eiga að rekja sögu skrifborðs frá því að það var tré í Taílandi og þangað til 

það var fullunnið húsgagn (bls. 59). Það sem vekur hins vegar mikla athygli er að orð eins og 

matarsóun, iðngreinar og sjálfbærni koma hvergi fram í námsefni fyrir íslensku. Orðið 

náttúruvernd birtist aðeins níu sinnum, umhverfisvernd einu sinni, efnahagur 11 sinnum og 

sjálfbær þróun þrisvar.  
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Mynd 7. Tíðni leitarorða í námsefni í íslensku 

Með tilliti til þessara niðurstaðna má hugsanlega telja að orðaforði í íslenskukennslu 

snúist að litlu leyti um verklega eða umhverfistengda þætti. Ef svo er má telja það 

áhyggjuefni þar sem viðmiðunarstundarskrá aðalnámskrár grunnskóla úthlutar 18,08% 

kennslustíma nemenda í íslensku, íslenskt táknmál eða íslensku sem annað mál. Þetta er 

mun meira en önnur fög fá úthlutað, erlend tungumál fá 10,27%, list- og verkgreinar 15,48%, 

náttúrugreinar 8,33%, íþróttir 8,33%, samfélagsgreinar 11,46%, stærðfræði 14,88%, 

Upplýsinga- og tæknimennt fær 2,68% og síðan er 9,9% val (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 52). 

Hugsanlega gætu þessar niðurstöður bent til þess að umfjöllun í kennslubókum í íslensku 

séu almennari og fjalli síður um verkefni líðandi stundar. Önnur hugsanleg skýring er sú að 

íslenskukennslan byggist á svo mörgum þáttum, allt frá því að kenna yngstu börnunum 

lestur, stafsetningu, málfræði, yfir í fræðslu um ýmsar gerðir frásagna og ritunar, ólíka stíla 

og gerðir bókmennta, þjóðsögur og ljóð, að áherslan í efnistökum höfunda miðast að því að 

uppfylla þessa þætti og því sé hugsanlega öðrum námsgreinum látið eftir að sinna þess 
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háttar fræðslu. Hins vegar má ekki gleyma því að með áherslu aðalnámskrár grunnskóla um 

samþættingu ólíkra námsgreina og einstaklingsmiðað nám (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013) má gera ráð fyrir að umfjöllunin flæði yfir í íslenskutímana á 

einhvern máta.  

7.2.2 Stærðfræði 

Námsefni fyrir stærðfræði er aðeins 13% af heildarfjölda þeirra námsbóka sem rannsakaðar 

voru. Sjá má afar skýran mun á tíðni leitarorða  líkt og sást í íslensku námsefninu.  

 

Mynd 8. Tíðni leitarorða í námsefni í stærðfræði 

Orð sem bera verklega eða  hlutlæga þýðingu koma mun oftar fyrir en huglægari orð í 

stærðfræðibókunum líkt og sjá má á Mynd 8. Til að mynda koma orðin náttúra og orka 

nánast ekkert fyrir í efninu, náttúra er nefnd einu sinni en orka í sex skipti. Orðið hús er 26% 

þeirra orða sem koma fyrir í námsefni fyrir stærðfræðikennslu. Orðið er að finna í 82% allra 

stærðfræðibóka í gagnagrunninum og birtist þá í samhengi við ýmis dæmi. Dæmin eru 

fjölbreytt en helst kemur orðið fyrir í rúmfræðiverkefnum eða hlutföllum. Í bókinni Skali 1A 
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þurfa nemendur að vinna saman að verkefni þar sem húsnæði er breytt og þeir reikna út 

málningarmagn út frá ólíkum forsendum (Toftenberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 

2014).  

Athylgi vekur að 48% heildartilvika orðisns iðnaðarmenn var að finna í stærðfræðibókum. 

Atvinnumál eru nokkuð sýnileg í stærðfræðibókum en 10% af allri umræðu um starf er í 

þessari námsgrein sem og níu prósent umfjöllunar um atvinnu, 23% umræðana um 

byggingar og 29% skipta þar sem hönnun kemur fyrir í heildarnámsefninu.  

Þessar tölur eru um margt áhugaverðar því þær benda til þess að orðin sem koma fyrir 

oftast séu orð með sterka hagræna tilvísun sem auðvelt sé að setja upp sem reikningsdæmi 

með raunveruleikatengdri tilvísun. Hins vegar skekkir orðið hönnun niðurstöðurnar en í 

langflestum tilvikum birtist orðið hönnun í samhenginu hönnun og útlit eða sem kaflaheiti. Í 

tveimur dæmum í stærðfræði er hönnun notuð til þess að lýsa útliti og skipulagi einhvers 

sem á að búa til en í fyrra dæminu er kona að panta hurð og hefur ákveðna hönnun í huga 

(Alseth, Nordberg og Røsseland, 2013) og hinu er verið að sýn algilda hönnun á baðherbergi 

(Toftenberg, Tangen,  Stedøy-Johansen og Alseth, 2017). 

Ljóst er að ekki er rætt um hugtök sem bera huglæga merkingu utan efnahags. Þemað í 

niðurstöðum stærðfræðinnar er ljóst; orð eins og sjálfbærni, sjálfbær þróun og 

umhverfisvernd virðast eiga lítið sem ekkert rými í námsefninu. 

Þessar niðurstöður eru hugsanlegt áhyggjuefni í ljósi áherslu í aðalnámskrá grunnskóla á 

sjálfbærni og sökum þess að stærðfræði er úthlutað tæpum 15% námstíma 

grunnskólanemenda (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Ýmis ráð mætti finna til 

þess að auka hlut umræðu um sjálfbærni, iðnað eða náttúruvernd í stærðfræðibókum með 

til dæmis að dæmum sem fjalla um matarsóun eða losun koltvíoxíð út í andrúmsloftið. Þó er 

ekki hægt að fullyrða að umræða um sjálfbærni eigi sér ekki stað í stærðfræðitímum en slíkt 

yrði þá undir hverjum og einum kennara komið að útbúa slíkt verkefni.  

7.2.3 Náttúrugreinar 

Námsefni fyrir náttúrugreinar er athyglisvert af nokkrum ástæðum. Innan náttúrugreina eru 

fjölbreyttar námsgreinar og skiptast hæfniviðmið viðfangsefna þeirra í eftirfarandi: að búa á 

jörðinni, lífsskilyrði manna, náttúra Íslands, heilbrigði umhverfisins og samspil vísinda, tækni 

og þróunar í samfélaginu (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 169). Í ljósi 

hæfniviðmiðanna mátti búast við því að birtingarmynd iðnaðar, sjálfbærni og atvinnulífs væri 

afar skýr í námsefni ætluðu náttúrugreinum. Náttúrugreinar er úthlutað í aðalnámskrá 

grunnskóla rúmlega 8% kennslutíma nemenda (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) 

og voru námsbækur ætlaðar þessum fögum 8% af heildarfjölda námsbóka í gagnagrunninum. 
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Við greiningu námsefnisins kom í ljós að 59% tilvika þar sem orðið náttúra kom fyrir var í 

náttúrugreinabókum og sama gilti um 72% tilvika orðsins orka. Að auki voru 40% 

heildartilvika orðsins umhverfi í námsefni tengt náttúruvísindagreinum en aðeins 17% tilvika 

orðins auðlind. Velferð kemur aldrei fyrir í námsefni fyrir náttúrugreinar og á óvart kemur að 

matarsóun birtist hvergi í námsefninu þar sem hin miklu umhverfislegu áhrif matarsóunar 

ætti að bera á góma. Ríflega 55% heildatilvika orðsins sjálfbærni kom fyrir í 

náttúrugreinabókum sem sýnir hversu lítið þetta hugtak kemur fyrir í námsefni 

grunnskólabarna.  

Sjá má að orðnotkun í náttúrugreinum er nokkuð sérhæfð þar sem orðin orka, náttúra, 

sjálfbærni og umhverfi vega þungt. Athyglivert er að orð sem tengjast því að vinna eða starfa 

birtast ekki oftar en raun ber vitni. Sér í lagi í ljósi þess að fjallað er um tækni og auðlindir í 

námsefninu og því hefði mátt búast við einhverri umfjöllun um þær starfsgreinar sem vinna 
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Mynd 9. Tíðni leitarorða í námsefni fyrir náttúrugreinar 
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með tilteknar auðlindir. Einnig er áhugavert að hugtakið sjálfbær þróun kemur sjaldan fyrir í 

þessum námsgreinum og sömuleiðis hugtökin umhverfis- og náttúrurvernd. Þetta er 

námsefnið sem sértaklega hefur rými til þess að útskýra samhengi sjálfbærrar þróunar og 

ýmissar framleiðslu eða tækniframfara, nýtingu auðlinda og jafnvel afleiðingar ágangs á 

náttúruna. Hugsanlega hafa verið dregin of skýr mörk í útgáfu kennsluefnis fyrir 

náttúrugreinar en þáttur mannlegrar hegðun sé geymdur fyrir önnur fög. 

7.2.4 Samfélagsgreinar 

Niðurstöður greiningar á kennsluefni ætluðu samfélagsgreinum eru um margt athygliverðar. 

Tíðni orða í námsefni samfélagsgreina er á annan veg en í námsefni náttúrugreina, með 

sterkari vísun í sjálfbærni og iðnað (sjá Mynd 10).  

 

Mynd 10. Tíðni leitarorða í námsefni fyrir samfélagsgreinar  

Ef tíðni orðsins velferð, sem er órjúfanlegur hluti af sjálfbærni, er skoðuð kemur í ljós að 

95% þeirra tilvika þar sem orðið er notað má finna í námsefni samfélagsgreina. Ef tíðni 

orðsins auðlind í námsefni samfélagsgreina er skoðuð, kemur í ljós að 77% heildatilvika 

orðsins er þar að finna á móti einungis 3% í námsefni náttúrugreina.   
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Öll tilvik  orðsins matarsóun í gagnagrunninum er að finna í námsefni samfélagsgreina, í 

bókinni Á ferð um samfélagið eftir Garðar Gíslason (2016) sem ætluð er unglingastigi. 

Athyglisvert er þó að skoða tíðni orðsins iðnaðarmenn en það kemur fyrir í sex skipti í 

samfélagsgreinanámsefni sem jafgildir 32% allrar umfjöllunar um iðnaðarmenn í námsefninu 

sem heild. Af öllum tilvikum sem orðið sjálfbærni birtist eru 14% í samfélagsgreinum, sem og 

66% tilvika orðsins náttúruvernd og 47% tilvika orðsins umhverfisvernd, 54% tilvika orðsins 

mannvirki , 43% tilvika orðsins tækni, 46% tilvika hugtaksins sjálfbær þróun og 76% tilvika 

orðsins efnahagur. Þessar tölur um tíðni orða eru vísbending um að fjallað sé um 

samfélagsleg og þjóðfélagsleg málefni í mun víðara samhengi en í öðrum námsgreinum.  

Einnig gæti verið að sá orðaforði sem finna má í samfélagsgreinabókunum sé fjölbreyttari og 

yfirgripsmeiri en í öðrum námsgreinum.  

Ef miðað er við niðurstöður tíðnitalningar orða er ljóst að mun dýpri og meiri fræðsla er 

um sjálfbærni, atvinnulíf, iðnað, og umhverfisvernd í samfélagsgreinum en öðrum fögum. Þar 

er lítið fjallað um iðngreinarnar sjálfar en taldar eru upp nokkrar þeirra og þær settar í 

samhengi við þróun borgarsamfélagsins og þann þátt sem iðnaður átti í breytingu á 

lífsskilyrðum í samfélögum og mengun sem honum getur fylgt í bókinni Á ferð um samfélagið 

(Garðar Gíslason, 2016). Rætt er um áhrif ýmiskonar iðnaðar á náttúruna með til að mynda 

mengun sjávar og ruðning skóga en einnig um hlutverk þessara starfa í samfélaginu og 

landafræðibækur eins og Evrópa (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2010) og Norðurlönd (Kristín 

Snæland, 2010) tiltaka megin atvinnuvegi og iðnað hvers ríkis. Í námsbókum sem fjalla um 

íslenskt samfélag er iðnaður ræddur á frekar yfirborðskenndan máta undir yfirheitum 

tiltekinna flokka sem hlutfall af veltu þjóðarbúsins og einstaka iðngreinar eru lítið ræddar. 

Helst er þó fjallað um sjávariðnað, landbúnað og mannvirkjagreinar en í umfjöllun um önnur 

ríki er rætt um meðal annars olíu-, fata- og bílaiðnað. Í samfélagsgreinabókinni Sögeyjan 2 er 

sagt frá fjölgun starfsmanna í iðngreinum sem átti sér stað þegar Reykjarvík óx á fyrri hluta 

nítjándu aldar, þar eru taldir upp bátasmiðir, tunnusmiðir, skósmiðir, söðlasmiðir og 

gullsmiðir (Leifur Reynisson, 2012). Athyglivert er að þessum starfstéttum ber sjaldan fyrir í 

námsefninu en skósmiðir koma fyrir 20 sinnum, gullsmiðir alls 14 sinnum, bátasmiðir tvisvar 

og tunnu- og söðlasmiðir aðeins einu sinni. 

Þessar niðurstöður um námsefni í samfélagsgreinum er athyglivert þegar miðað er við að 

aðalnámskrá grunnskóla úthlutar aðeins 11,46% kennslutíma í viðmiðunarstundaskrá 

nemenda til kennslu þessara greina (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). Ljóst er 

að samfélagsgreinakennsla felur í sér tækifæri til þess að víkka út sjóndeildarhring nemenda 

og styrkja tengsl þeirra við samfélagið nær og fjær en til þess er gefin knappur tími. 

Umfjöllun um iðnað og iðngreinar er helst að finna í námsbókum sem ætlaðar eru til 

notkunar við kennslu samfélagsgreina.  
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7.2.5 List- og verkgreinar 

List- og verkgreinar þjálfa verkvit og sköpunarkraft nemenda. Þetta eru þær námsgreinar 

sem geta gefið nemendum innsýn inn í nokkrar greinar atvinnulífs og iðnaðar ásamt að sinna 

þjálfun í sjálfbærni og endurnýtingu efnis. Af þeim sökum er afar áhugavert að skoða hvernig 

orðin sem leitað er eftir birtast í námsefni þessara greina (sjá Mynd 11). Alls voru 18 

námsbækur í gagnagrunninum sem sérstaklega voru ætlaðar fyrir list- og verkgreinakennslu.  

 

Mynd 11. Tíðni leitarorða í námsefni fyrir list- og verkgreinar 

Athyglivert er að skoða niðurstöðurnar á Mynd 11 því þær benda til að frekar sé rætt um 

verklega þætti í kennslubókum fyrir list- og verkgreinar. Námsefni fyrir list- og verkgreinar 

eru einungis 5% af heildarnámsefninu en þrátt fyrir það eru 41% tilvika orðsins sauma í 

námsefni þessara greina og 40% tilvika orðsins smíða. Alls 12% af heildartíðni orðsins 

umhverfi var að finna í þessu námsefni og  33% af heildartilvikum orðsins hönnun. 
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Ljóst er að sum orð eru afar fágæt í námsefni grunnskólabarna. Dæmi um slíkt er orðið 

iðngreinar sem birtist tvisvar sinnum í námsefni list- og verkgreina en það jafngildir 29% 

heildartíðni orðsins og 37% allra tilvika umhverfisverndar, þrátt fyrir að þetta námsefni sé 

einungis 5% af gagnagrunninum.  

Í heimilifræðibókinni Gott og gagnlegt 2 (Guðrún M. Jónsdóttir, Steinunn Þórhallsdóttir, 

Ingibjörg Baldursdóttir, Elísabet Sigurðardóttir Júlía Ágústsdóttir og Hjördís Edda 

Broddadóttir, 2011) eru nemendur beðnir að útskýra hvað sjálfbær þróun er og því má sjá að 

þetta hugtak er hluti af heimilisfræðinámi nemenda ásamt náttúrufræðslu (Jóhanna 

Höskuldsdóttir og Ólöf Jónsdóttir, 2016). 

Ljóst er að umræða um atvinnulíf og kynning á iðngreinum, hönnun, umhverfisvernd, 

sjálfbærni og sjálfbærri þróun er afar mikil í þessum greinum. Einnig þarf að hafa í huga að 

ekki allir kennarar notast við námsbækur við kennslu sína í list- og verkgreinum, svo telja má 

að upplýsingar til nemenda og sá orðaforði sem nýttur er sé miðlað munnlega að miklu leyti. 

7.2.6 Erlend tungumál, tónmennt, íþróttir og upplýsingatækni 

Fá tilvik leitarorða fundust í námsefni fyrir erlend tungumál, tónmennt, íþróttir og 

upplýsingatækni við leit í gagnagrunninum og því er fjallað um niðurstöður þessara 

námsgreina saman. Námsefni sem fellur undir flokkinn erlend tungumál er fyrir kennslu í 

ensku og dönsku og voru einungis 23 titlar til skoðunar í þeim flokki. Ákveðið var að leita á 

íslensku af tveimur ástæðum; orð koma oft fyrir bæði á íslensku og því tungumáli sem verið 

er að kenna og til þess að eiga ekki á hættu að nota aðrar þýðingar á orðum og missa þannig 

af niðurstöðum. Ef Mynd 12 er skoðuð má sjá að tíðni leitarorðanna gefur til kynna að sá 

orðaforði sem finna má í erlendu tungumálabókunum sé í raun svo einfaldur að hann byggist 

einungis á grunnorðaforða, þar sem orðin vinna, byggja, sauma, kenna, orka, elda og hús 

birtast. Námsefni fyrir erlend mál er einungis 5% í gagnagrunninum þrátt fyrir að erlendum 

tungumálum sé skipaður 10,27% kennslutíma nemenda (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2013). Óvíst er hvað veldur þessum fáu tilvikum en hugsanlegt er 

að orðaleitin hafi byggst á of sértækum orðum eða sá orðaforði sem lagt er áherslu á í 

námsefninu snerti á öðrum málefnum og síður sé lögð áhersla á orð sem snúa að iðnaði, 

atvinnulífi og sjálbærni eða umhverfisvernd.  
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Mynd 12. Tíðni leitarorða í námsefni fyrir erlend tungumál, tónmennt, íþróttir og 
upplýsingatækni 

Alls fundust 152 tilvik leitarorða í námsefni ætluðu fyrir tónmennt. Lítið er um námsefni 

fyrir fagið en í þessari rannsókn voru titlarnir sjö talsins. Orðaforðinn á fremur við einföld orð 

sem hafa almennari merkingu og ríma í söngtextum. Einnig var aðeins ein námsbók fyrir 

íþróttir og greining hennar fylgdi sama mynstri og niðurstöðum úr greiningu á efni úr 

tónmennt. Þó er áhugavert að orðið orka skuli ekki koma fyrir í kennslubók ætlaðari fyrir 

íþróttakennslu. Mikilvægt er þó að hafa í huga að íþróttakennsla byggist á verklegum þáttum 

fremur en bóklegum, og telja má að lögð sé áhersla á orðaforða er snýr að líkamlegri færni, 

hreyfingu, hæfni og styrk en síður að málefnum er snúa að atvinnulífi og sjálfbærni.  
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Aðeins ein kennslubók var ætluð upplýsingatækni og fundust afar fá tilvik af leitarorðunum í 

henni (sjá Mynd 12). Þrátt fyrir að svo lítið hafi verið af námsefni fyrir upplýsingatækni kemur 

örlítð á óvart að ekki skuli vera meiri umræða um hlutverk upplýsingatækni og tækniþróunar 

í iðnaði, atvinnulífi og sér í lagi umhverfisvernd þar sem með tilkomu tækni hefur verið hægt 

að draga úr mengun. Leiða má þó líkur að því að almennt sé stór hluti námsefnis í 

upplýsingatækni rafrænn en slíkt var ekki til skoðunar hér. 

7.2.7 Samantekt  

Ljóst er að leitarorðin skiptast misjafnlega eftir námsgreinum. Bæði eru mismargar 

kennslubækur í hverju fagi en einnig er orðaforðinn í þeim afar ólíkur. Af niðurstöðunum má 

sjá að orðaforði ýmissa greina er nokkuð afmarkaður á meðan annað námsefni, eins og það 

sem ætlað er samfélagsgreinum, fjallar frekar um fjölbreyttari þætti samfélagsins, sér í lagi ef 

miðað er við það efni sem hér var til rannsóknar. Einföld orð eins og hús, elda og kenna eru 

algengust í íslenskubókum. Slíkt þarf þó ekki að undra enda eru þessi orð meðal þeirra sem 

fyrir koma í lestrarbókum yngstu nemendanna og í mörgum tilvikum í málfræðiverkefnum. 

Vinna og byggja koma oftast fyrir í samfélagsgreinum en orka er lang algengust í 

náttúrugreinum. Smíða og sauma er algengust í list- verkgreinum en þetta bendir til þess að 

orðaforði í námsgreinum sé nokkuð afmarkaður og lítið flæði sé á umfjöllunarefni milli 

námsgreina. 

Námsefni fyrir samfélagsgreinar stendur þó upp úr varðandi umfjöllun um iðnað og 

sjálfbærni. Orðin starf, atvinna, iðnaður, matarsóun, velferð og auðlind koma þar oftast fyrir 

ásamt hugtökum eins og og sjálfbær þróun, sjálfbærni, náttúru- og umhverfisvernd. En einnig 

var helsta umfjöllunin um þessi orð í samfélagsgreina námsefni. Hins vegar má benda á að 

umfjöllunin um iðnað í samhengi við sjálfbærni er afar grunn og lítil fræðsla um tengsl 

atvinnulífs, iðnaðar og sjálfbærni. Námsefnishöfundar virðast nálgast þessi umfjöllunarefni 

frekar sem sjálfstæðar einingar en samverkandi þætti. 

7.3 Námsefni greint eftir aldurstigi grunnskólanemenda 

Á yngsta stigi grunnskólans eru nemendur í fyrsta til fjórða bekk, á miðstigi eru nemendur í 

fimmta til sjöunda bekk og á unglingastigi eru nemendur í áttunda til tíunda bekk. Námsefni 

fyrir grunnskólanemendur skiptist í sex flokka og tekur mið af þroska, hæfni og getu hvers 

nemendahóps fyrir sig og flokkast það eftir stigi.  

Eins og sést á mynd 13 er aðeins 16% námsefnisins ætlað nemendum á fleiri en einu stigi. 

Hér verður fjallað um birtingarmynd leitarorðanna í námsbókum innan hvers stigs fyrir sig. 

Fyrst er námsefni sem ætlað er öllum nemendum grunnskólans óháð því hvort þeir séu á 

yngsta-, mið- eða unglingastigi. Þá kemur námsefni sem sérstaklega miðar að þörfum 
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nemenda á yngsta stigi. Síðan kemur efni sem ætlað er nemendum á yngsta- og miðstigi, þá 

námsefni sem samið er með miðstigsnemendur í huga. Loks er námsefni sem hentar bæði 

mið- og unglingastigi og síðast en ekki síst efni sem samið er sérstaklega fyrir unglingastig. 

Vægi hvers og eins orðflokks í námsefni er misjafnt eftir skólastigi. 

 

Mynd 13. Hlutfallsskipting námsefnis eftir stigi 

Einungis átta námsbækur var að finna í gagnagrunninum sem ætlaðar voru öllum stigum 

grunnskólans. Þetta eru söngvabækur, náttúrgreinabækur, kennslubók í táknmáli, 

íslenskubækur og námsefni ætlað list- og verkgreinum. Ein af þeim bókum átti afar vel við 

rannsóknarefnið, en það var bókin Ísland – landið okkar (Þóra Kristinsdóttir, 2010). Í henni er 

fjallað um atvinnulíf, sjálfbærni og iðnað. Einnig er sagt frá nýtingu jarðhita við ræktun 

grænmetis, vatnsaflsvirkjanir, helstu útflutningsvörum þjóðarinnar og því að 20% íslendinga 

starfi við iðnað en fáir við sjávarútveg og landbúnað (bls. 32). Þessi bók er nokkuð stutt og 

einföld í orðalagi svo hún myndi hugsanlega höfða mest til yngri nemenda, en hin góða 

umfjöllun um iðnað og sjálfbærni er afar jákvæð. 

Stærsti hluti útgefins námsefnis er ætlaður að yngsta stigi grunnskólans, eða 42%. Stór 

hluti námsefnisins voru íslenskubækur, eða alls 114 titlar og til þeirra töldust meðal annars 

léttlestrarbækur, lestrarbækur, málfræði og einfaldar bókmenntir. Af þeim sökum mátti 

búast við að tíðni einfaldra orða væri nokkuð há og sértækustu orðin sjaldgæf. Þrátt fyrir það 

mátti sjá umfjöllun um atvinnulíf í námsbókum þessa aldurs, umræðan var einföld en áhersla 

var til að mynda á sjávarútveg sem helsta atvinnuveg þjóðarinnar (Sólrún Harðardóttir, 2005, 

bls. 16) og þurftu nemendur að velta fyrir sér hvar í atvinnulífinu speglar séu notaði í bókinni 

Smíða verkefni 1.-4. bekkur (Eygló Ragnheiður Sigurðardóttir, 2014). Þessar niðurstöður 
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benda til þess að orðaforði í námsefni ungra barna beri þess merki að byggja á 

grunnorðanotkun, lestrarþjálfun og þeim málskilningi sem fylgir þroska þessa aldursskeiðs. 

Lögð sé áhersla á að styrkja og auka lesskilning þeirra svo eðlilegt hlýtur að teljast að lítið 

rými sé fyrir sérhæfðari og þyngri orð. Lesefnið var þó fjölbreytt og lesa nemendur til að 

mynda um nokkur starfsheiti í hinum ýmsu sögum. Til dæmis koma fyrir læknir, skósmiður og 

járnsmiður í sögunni um Topp litla og bóndi í sögunni um Litlu gulu hænuna (Steingrímur 

Arason, 2013). Þrátt fyrir að umfjöllun um iðnað og sjálfbærni hafi verið nokkuð rýr í 

námsefni yngsta stigs  er ekki loku fyrir það skotið að fræðslu og umræðu um slíkt sé frekar 

miðlað til barnanna með samtölum og í gegnum kennslu kennarans.  

Námsefni sem er ætlað yngsta- og miðstigi er einungis 6% af námsefni í gagnagrunninum. 

Stærsti hlut námsefnisins tilheyrði íslensku, þá samfélagsgreinum, ensku og síðan sitthvor 

bókin fyrir náttúrugreinar og stærðfræði. Athygliverð en stutt umfjöllun er í íslenskubókinni 

Danski draugurinn en fjallað er um allar þær fjölbreyttu stéttir sem koma að gerð kvikmynda, 

til að mynda hárgreiðslufólk, förðunarfræðinga, ljósamenn og leikmyndahönnuði (Þórdís 

Gísladóttir, 2014, bls. 49). Þessi umfjöllun er afar jákvæð og opnar fyrir frekari umræður um 

ólíkar starfsstéttir þó má gera athugasemd við að ekki sé talað um snyrtifræðing þar sem það 

er löggilt starfsheiti. Þá kom umhverfi fyrir í 22 skipti og var umfjöllunum um orðið afar 

fjölbreytt í námsefninu meðal annars var fjallað um umhverfi í samhengi við vélmenni 

(Gunnar Theodór Eggertsson, 2015), notkun og tilgang felulita (Sólrún Harðardóttir, 1995) og 

þær breytingar sem fylgdu komu manna og búsetu þeirra (Hallgerður Kjartansdóttir og Helgi 

Skúli Kjartansson, 1998). Líkt og með það námsefni sem ætlað er yngsta stigs nemendum þá 

má telja að námsefni fyrir yngsta- og miðstig taki mið af þeim orðaforða og orðskilningi 

nemenda á þessum aldri og því sé grunnorðaforði ríkjandi en þyngri og sértækari orð í litlu 

hlutfalli sem eykst svo með auknum aldri nemenda. 

Námsefni sem sérstaklega er ætlað nemendum á miðstigi grunnskólans er aðeins 16% af 

námsefni í gagnagrunninum eða alls 64 námsbækur sem skiptast í dönsku, ensku, íslensku, 

list- og verkgreinamennt, náttúrugreinar og stærðfræði. Sérstaka athygli vekur í námsefni 

miðstigs að stór hluti tilvika orðanna sjálfsbærni og náttúruvernd mátti finna í því. Alls koma 

fyrir rúmlega 33% allra tilvika orðsins sjálfbærni í námsefni miðstigs en það fannst í aðeins 

tveimur bókum. Í bókinni Smíðaverkefni fyrir 5. – 7. bekk kom sjálfbærni ávallt fyrir sem hluti 

af markmiðum verkefna og nemandi beðinn um að hafa „sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu 

sinni“ (Eygló Ragnheiður Sigurðardóttir, 2014, bls. 5, 8, 9, 15 og 22). Rúm 40% tilvika orðsins 

náttúruvernd var aðeins í fjórum titlum en sérstaklega mikil og góð umfjöllun var í bókinni 

Ísland veröld til að njóta og meðfylgjandi verkefnabók (Björn Hróarsson, 2008, Björn 

Hróarsson, 2007), en þar mátti einnig finna fræðslu um iðnað á helstu þéttbýlisstöðum og 

nýtingu auðlinda. Einnig komu 21% heildatvika orðsins umhverfisvernd fyrir í aðeins þremur 
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námsbókum en það voru heimilisfræðibækurnar Gott og gagnlegt 2 og Gott og ganglegt 2 

vinnubók (Guðrún M. Jónsdóttir, Steinunn Þórhallsdóttir, Ingibjörg Baldursdóttir, Elísabet 

Sigurðardóttir, Júlía Ágústsdóttir og Hjördís Edda Broddadóttir, 2011 og 2007) og 

trúarbragðafræðibókinni Kristin trú (Magnea Sverrisdóttir og Sigrún Björk Cortes, 2015). Í 

námsefnis miðstigs birtust einnig 21% tilvika orðsins sjálfbær þróun  en aðeins í þremur 

bókum og þar af tveimur heimilisfræðibókum. Þetta eru afar áhugaverðar tölur því þær 

varpa ljósi á það hversu fágæt þessi hugtök eru í námsefni grunnskólanemenda og hversu 

lítið orðin dreifast í gegnum námsefnið sem heild.  

Aðeins 8%  námsefnis í gagnagrunninum var ætlað nemendum á mið- og unglingastigi. 

Þetta voru aðeins 32 námsbækur sem skiptust á milli íslensku, samfélagsgreina og 

náttúrgreina. Þar birtast 26% heildartilvika orðsins atvinna í sjö námsbókum og sérstaka 

athygli vakti hversu stórt hlutfall af heildartíðni orðsins náttúrurvernd fannst í námefninu en 

það var 22% af heildartilvikum orðsins en birtist aðeins í einni bók, lestrarbókinni Á flandri 

(Ósk Vilhjálmsdóttir, 2014). Athyglisverða bók er að finna fyrir mið- og unglingastig þar sem 

fjallað er um gróðurhúsalofttengundir og áhrifs iðnaðar á þær (Einar Sveinbjörnsson, 2010) 

þar sem bent er á að iðnaður og efnanotkun orsaki 41% losunar gróðurhúsalofttegunda á 

Íslandi í stað 19% erlendis (bls. 27-28). Hins vegar er bent á að stærsti partur orku á Íslandi 

kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum og rætt um sjálfbæra þróun og áframhaldandi 

minnkun á koltívoxíði í loftinu. Þessi umræða er afar sjaldgæf í námsefni grunnskóla og lítil 

umræða um hvernig draga megi úr losun koltvíoxíðs út í andrúmsloftið. 

Námsbækur ætlaðar elstu nemendum grunnskólans, unglingastigi voru 22% alls 

námsefnis í gagnagrunninum. Bækurnar voru 85 talsins og skiptust í erlend tungumál, 

íslensku, list- og verkgreinamennt, náttúrugreinar, samfélagsgreinar, stærðfræði og 

upplýsingatækni. Ljóst var að þær kennslubækur sem ætlaðar voru unglingastigi innihalda 

mun meiri texta og námsefnisgreining leiddi í ljóst að orðaforði unglingastigs byggir á mun 

sértækari orðum en það efni sem ætlað er yngri nemendum eins og við var að búast. Ef 

einstaka orð eru skoðuð í námsefni unglingastigs má sjá að bróðurpart allra tilvika orðanna 

má finna í námsefninu fyrir þennan aldurshóp. Til að mynda var 88% allra tilvika orðsins orka 

að finna í þessu námsefni og 85% tilvika orðsins náttúra. Eins og komið hefur fram er dreifing 

orða mismikil eftir fögum og ber þá sérstaklega að nefna orð eins og auðlind og velferð. Þessi 

orð tengjast að mestu leiti náttúru- og samfélagsgreinum en þær greinar fjalla helst um 

viðfangsefni rannsóknarinnar þó lítið sé.  

Eftirtektarvert er hvernig námsefni á unglingastigi gerir kröfu um að nemendur geti 

dregið ályktanir af upplýsingum sem þeir búa yfir. Hins vegar er skortur á mikilli umræðu um 

náttúruvernd, sjálfbærni, atvinnulíf og iðnað í námsefni yngri nemenda og því hugsanlega 

lítill grunnur fyrir unglingana til þess að byggja á. Til þess að dýpka orðaleitina frekar og 
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reyna að grípa umræðu sem hugsanlega hefði farið hjá var einnig leitað eftir orðunum 

kolefnisspor og kolefnisfótspor í öllu námsefni. Orðið kolefnisspor kemur fyrir í fjórum 

skiptum í einni bók fyrir unglingastig en það var bókin Um víða veröld – jörðin (Hilmar Egill 

Sveinbjörnsson, 2013). Kolefnisfótspor er hins vegar orð sem birtist hvergi í námsefninu.  

7.4 Kynjuð umræða 

Umfjöllun um iðnað í námsbókunum í gagnagrunninum tæpir ekki á starfssviði einstaka 

atvinnugreina. Í málfræðibókinni Skruddu er fjallað stuttlega um störf og nemendur spurðir 

hvort einhver störf séu til sem einungis henti öðru kyninu og bent á að ekki séu allir sammála 

um það (Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason, 1999, bls. 5). Í gegnum námsefnið koma ýmis 

starfsheiti fram í upptalningu og fjallað er um mannvirkjaiðnað, rafiðnað og umræðu um 

sjávarútveg og landbúnað. Í bókinni Á ferð um samfélagið (Garðar Gíslason, 2016) eru tölur 

um skiptingu kynja á þessum starfssviðum og hallar þar mikið á konur. Þetta eru greinar þar 

sem karlar eru í miklum meirihluta en engin umfjöllun er um iðngreinar þar sem konur eru í 

meirihluta. Sá tilfinnanlegi skortur á kvenfyrirmyndum í hefðbundnum karlagreinum sem 

birtist í námsefni grunnskólanemenda gæti að hluta til viðhaldið viðgefnum hugmyndum um 

kynjuð störf og þannig umfjöllun er ólíkleg til að vekja áhuga stúlkna á þessum greinum 

sökum þess að stúlkur sjá síður fyrir sér störf við iðngreinar (Ragnar F. Ólafsson og Almar M. 

Halldórsson, 2007) 

   

Mynd 14. Mynd sem birtist í bókinni Á ferð um samfélagið á blaðsíðu 111, eftir Garðar 
Gíslason frá árinu 2016 

Mynd 14  birtist í umfjölluninni um störf og kynjaskiptingu og endurspeglar huganlega 

þær tölur sem gefnar eru upp varðandi hlutföll kynjanna í tilteknum atvinnugreinum en 

umfjölluninni lýkur á orðunum „Taflan sýnir að enn sem fyrr leitar fólk í hefðbundin störf 
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eftir kyni“ (Garðar Gíslason, 2016, bls. 111). Ekki er gerð tilraun til þess skilgreina hvað getur 

legið að baki svo kynjaskiptum atvinnumarkaði eða draga úr þeim sjónrænu skilaboðum sem 

nemendum eru send með þessari mynd. Kokkurinn og heilbrigðistarfsmaðurinn eru ókynjaðir 

en kennarinn eða fjármálastarfsmaðurinn er sýnd á afar kvenlegan hátt í pilsi en 

iðnaðarmaðurinn á mjög karlmannlegan máta með alskegg. Þessi mynd og sú umræða sem á 

sér stað í námsefninu viðheldur þeirri mynd sem máluð hefur verið af staðalímyndum 

kynjanna og er að hluta til ástæða þess að nauðsyn var á herferð á borð við #Kvennastarf. 

Með þetta í huga er ljóst að mikilvægt er að skoða þær myndir sem fylgja kennslubókum og 

rýna í þau óyrtu skilaboð sem nemendum eru send. Skoða þarf hvort þessi skilaboð geti 

viðhaldið hefðbundnum kynjahlutverkum og þá hvort slíkt hafi áhrif á námsval nemenda 

þegar í framhaldsskóla er komið.   
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8 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á tíðni og birtingarmynd umfjöllunar um 

iðnað og sjálfbærni í kjarnanámsgögnum fyrir grunnskóla. Leitast var við að skoða hversu oft 

og þá  hvort fjallað væri samhliða um iðnað og sjálfbærni. Einnig var skoðað hvort fjallað væri 

um allar iðngreinar, hvort umfjöllunin væri kynbundin og einnig hvort það viðhorf sem birtist 

í námsefninu væri jákvætt eða neikvætt í garð iðnaðar. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að umfjöllun um iðnað og sjálfbærni í námsefni grunnskóla sé til staðar en hún er 

hvorki algeng né djúp. Greining námsefnis eftir skólastigi sýnir að hlutdeild umfjöllunar um 

iðnað, atvinnulíf, sjálfbærni og umhverfisvernd eykst með hækkandi aldri nemenda. Það 

kemur hins vegar á óvart hversu afmörkuð umræðan er við tiltekin fög eða námsstig í stað 

þess að hún dreifist meira í gegnum námsefnið sem heild. 

 Í nýlegum bókum virðist áhersla vera lögð á umfjöllun um sjálfbærni í samræmi við 

gildandi aðalnámskrá grunnskóla og jákvætt var að sjá heilan kafla í íslenskubókinni 

Söguskinna (Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir, 2016) þar sem  nemendur þurfa að velta 

fyrir sér ýmsum hliðum á samspili manna og náttúru og skoða hvað þeir standa sem 

einstaklingar og við sem samfélag gagnvart þeirri ábyrgð sem við berum. Sjálfbærni birtist 

oftast í samhengi við umhverfisvernd en þó koma þrír þættir sjálfbærrar þróunar í samræmi 

við skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna fyrir námsefninu þar sem þeir eru ræddir og fjallað um 

þá út frá auðlindum og nýtingu þeirra (Hilmar Egil Sveinbjörnsson, 2012). Auðlindir eru að 

miklu leiti settar í samhengi við þá endurnýjanlegu orku sem finna má á Íslandi og þá 

samtímis fjallað um iðnað. Þrátt fyrir að hægt sé að benda á nokkrar bækur þar sem fjallað er 

um sjálfbærni eða náttúruvernd er ljóst að í meginþorra námsefnisins er lítil sem engin 

umræða og fræðsla um þessi málefni sem verða þá hluti af hinni ósýnilegu eða duldu 

námskrá skólans. Telja má að með aukinni endurnýjun á skólabókum muni áherslur breytast 

og frekari umræða um sjálfbærni eiga sér stað enda er hún einn af grunnþáttum menntunar 

á Íslandi, en þangað til verða kennarar mest megnis að sjá um undirbúning slíkrar fræðslu og 

framþróun hennar.  

Skortur á námsefni sem fjallar um samhengi sjálfbærni og iðnaðar út frá gagnrýnu 

sjónarhorni er mikill. Í þeim tilvikum þar sem dæmi birtast um samþættingu iðnaðar og 

sjálfbærni leynast þau helst í samhengi umræðunnar án þess að orðin iðnaður eða sjálfbærni 

komi fyrir. Dæmi um slíkt er stutt umfjöllun um nauðsyn yfirgripsmikillar þekkingar á 

efnifræði fyrir störf í fatahreinsun svo draga megi úr efnamengun (Helgi Grímsson, 2013, bls. 

9) en þarna er vísað í tengsl iðnaðar og sjálfbærni. Hugtakið byggingareglugerð kemur fyrir í 

samhengi við náttúruvernd auk umfjöllunar um mikilvægi iðnaðar og atvinnulífs fyrir 

sveitarfélög (Björn Hróarsson, 2007). Meðal verkefna sem samþætta iðnað og sjálfbærni 
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þurfa nemendur að hanna og byggja draumahúsið sitt. Þau þurfa að ræða um og skoða 

ýmsar byggingar og ræða hvað þær innihalda ásamt því að skoða endurvinnslu og valið efni 

út frá umhverfissjónarmiðum og að þeir skilji mikilvægi þess að endurnýta efniðvið og sækja 

hann úr umhverfinu (Eygló Ragnheiður Sigurðardóttir, 2014). Þá eru nemendur fræddir um 

áhrif manna og iðnaðar á umhverfi, byggð, samgöngukerfi og að landbúnaður hafi gengið á 

náttúrulegt umhverfi meðal annars með framræsingu lands til beitar. Fjallað er um 

skipulagsmál og nauðsyn þess að þau taki mið að sjálfbærri þróun, hver ber ábyrgð á 

skipulagsmálum og hvernig byggingar, gatnakerfi og önnur mannvirki eru byggð á 

langtímahugsun (Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2013). Bent er á að með aukinni áherslu á 

umhverfisvernd hafi dregið úr mengun frá iðnaði og landbúnaði ásamt því að áherslur í 

tækniþróun fela í sér náttúruvernd (Kristín Snædal, 2010, bls. 18). Í námsefninu kemur fram 

að iðnaður og efnanotkun orsaki 41% losunar gróðurhúslofttegunda á Íslandi í stað 19% eins 

og erlendis (Einar Sveinbjörnsson, 2010, bls. 27-28). Þrátt fyrir það eru engin dæmi um 

hvernig sú mengun birtist í framleiðslu íslenskra fyrirtækja, hvernig þau gætu dregið úr 

mengun frá vinnslu sinni eða aukið þátt sjálfbærni i framleiðslu. Mengun af völdum iðnaðar 

er kynnt nánast sem óbreytanleg staðreynd en mun meiri umfjöllun á sér stað um hlutverk 

einstaklingsins í náttúrurvernd. Hins vegar eru umhverfisstefnur og samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja grundvallarþættir fyrir skilning nemenda á hlutverki iðnaðar og atvinnulífs í 

umhverfisvernd. Afar mikilvægt hlýtur að teljast að nemendur séu meðvitaðir um samverkan 

þáttanna þriggja sem standa að sjálfbærri þróun, verndar umhverfisins, félagslegrar velferðar 

og jöfnuðar og efnahagsvaxtar og hvaða hlutverki þeir, nærsamfélagið og alþjóðasamfélagið 

gegna til að ná þeim markmiðum. Segja má að endurskoðunar sé þörf á því hvernig 

sjálfbærni er kynnt fyrir nemendum og frekari áhersla ætti að vera lögð á sameiginlega 

ábyrgð atvinnulífsins og einstaklinga. Gagnrýnin hugsun er eitt af því sem nemendur skulu 

læra að beita (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013) og þurfa námsbækur að nálgast 

mikilvæg málefni út frá því sjónarhorni.  

Umfjöllun um tvö af mikilvægustu málefnum samtímans, loftlagsmál og matarsóun, 

vöktu sérstaka athygli. Orðið loftlagsmál kom hvergi fram í öllu því námsefni sem rannsakað 

var þrátt fyrir að umræða í kennslubókunum falli undir skilgreiningu á orðinu. Þetta vekur 

nokkra furðu sér í lagi þegar um nýlegar bækur er að ræða enda hafa loftlagsmál verið afar 

mikið í samfélagsumræðu síðustu misseri. Það kemur því nokkuð á óvart að ekki skuli vera 

rætt um til að mynda Parísarsamkomulagið sem hefur afar mikil áhrif á iðnað og atvinnulíf í 

aðildarlöndum. Orðið matarsóun kom einungis fyrir í bókinni Á ferð um samfélagið – 

Þjóðfélagsfræði eftir Garðar Gíslason (2016). Sú bók er í raun lykilbók í umfjöllun um iðnað 

og sjálfbærni í námsefni grunnskóla. Við orðaleit birtist þessi bók í sífellu í niðurstöðum og 

ljóst er að innan þessarar bókar eru helstu upplýsingar um iðnað, atvinnulíf og sjálfbærni 
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sem grunnskólanemendur fá í námsefninu. Þessi bók er gríðarlega yfirgripsmikil og af þeim 

sökum er umfjöllunin nokkuð yfirborðskennd sem sýnir að miklu efni er skammtað lítið rými. 

Sem vekur upp þá spurningu hvað skiptir mestu máli að kenna börnum og unglingum? Hvaða 

hæfni viljum við að þau búi yfir og taki með sér í frekara nám eða störf?   

Umfjöllun um atvinnulíf í gagnagrunninum var nokkuð yfirgripsmikil. Félagsleg merking 

starfs er ljós í námsefninu og sýnir hversu mikil áhrif starfsgrein, stétt og staða hefur á íveru 

einstaklinga í heiminum. Skilaboðin sem nemendum eru send í gegnum námsefnið eru skýr, 

starf skiptir máli í félagslegu samhengi  og staðsetur einstaklinginn innan lagskiptingar 

samfélagsins. Þar af leiðandi getur umræða um starf einstaklingsins mótað viðhorf til 

stéttarinnar og nauðsynlegt er að vanda til verka þegar verið er að fjalla um starfsstéttir í 

námsefni. Mikill kynjahalli var á umfjöllun um iðnað og iðngreinar því nær eingöngu var 

fjallað um karllægar iðngreinar. Mikill skortur var í námsefninu á jákvæðum 

kvenfyrirmyndum sem vísuðu í atvinnulíf en ítrekað var að vinnumarkaðurinn sé kynjaskiptur 

án þess að reyna að útskýra ástæður þess.  

Áhyggjur af samfélagslegu viðhorfi í garð iðnmenntunnar og iðnaðarmanna vakna í 

samhengi við birtingamynd þeirra í námsefninu. Upplýsingar um iðnmenntun koma hvergi 

fram og aðeins þrjár bækur í öllu gagnasafninu voru beinlínis ætlaðar iðngreinum. Athygli 

vekur að námsefni grunnskólanemend eru iðnaðarmenn flokkaðir saman sem einn hópur og 

lítill greinarmunur eða umfjöllun er um hin fjölbreyttu störf sem þeir vinna. Minnistæðasta 

tilvik umfjöllunar um iðnaðarmenn var stærðfræðidæmi sem fjallaði um hversu mörg 

prósent þeirra sviku undan skatti (Toftenberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth,2014, bls. 

104, dæmi 3.98). Þegar námsefni felur í sér jafn litla umræðu og fræðslu um íslenskan iðnað 

og atvinnulíf og raun ber vitni, má telja furðulegt að birta í kennslubók efni sem felur í sér 

styrkingu á neikvæðum ímyndum og að meint lögbrot og skattsvik tuttugu prósenta 

iðnaðarmanna skuli verið áherslan í þessu tiltekna dæmi. Ef litið er til þessarar einhæfu 

umfjöllunar um iðngreinar og skort á fyrirmyndum í námsbókunum væri áhugavert að vita 

hvort það gæti haft áhrif á námsval nemenda í framhaldsskólum. Þessi rannsókn svarar þeirri 

spurningu ekki en frekari rannsókna á áhrifum námsbóka á námsval nemenda er þörf. 

Mikilvægt er að líta ekki á grunnskóla og framhaldsskóla sem tvo aðskilda hluti þegar litið er 

til námsbrautarvals eða brotthvarfls (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005) heldur fremur sem samfellt ferli einstaklingsins þar sem undirbúningur fyrir framtíðina 

fer fram.    

Þrátt fyrir að þessi rannsókn gefi einungis afmarkaða sýn inn í efnistök námsbóka hefur 

hún leitt í ljós að nauðsynlegt er að gera reglulega úttekt á því námsefni sem er í notkun. 

Nokkur mikilvæg atriði hafa verið leidd í ljós varðandi þær námsbækur sem rannsakaðar 

voru. Fyrst og fremst kom í ljós að umfjöllun um iðnað og sjálfbærni er afar takmörkuð og 
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gagnrýnislaus í námsefni grunnskóla. Umfjöllun um þessa þætti virðist vera afmörkuð við 

tilteknar námsgreinar og þá einstaka námsbækur, í stað þess að vera samofin námsefni 

grunnskólans. Helsta umfjöllunin átti sér stað í námsefni samfélagsgreina en ljóst er að því 

yngri sem nemdendur eru því minni er umfjöllunin um iðnað, atvinnulíf eða sjálfbærni. 

Nokkuð neikvætt viðmót virðist vera í garð iðngreina og töluverður kynjahalli er í 

umfjölluninni. Nota mætti niðurstöður rannsóknarinnar til þess að endurskoða umfjöllun um 

sjálfbærni í kennslubókum og nálgast umræðuna á heildstæðari máta með gagnrýnum 

augum. Dýpka mætti umfjöllun um sjálfbærni í kennslubókum og sýna nemendum fram á 

raunveruleg dæmi um nauðsyn sjálfbærrar þróunar ekki einungis út frá náttúruvernd heldur 

einnig út frá velferð og efnahagsvexti. 
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