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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er staða sögukennslu í framhaldsskólum og 

hvernig hún hefur breyst í kjölfar styttingar á námi til stúdentsprófs. Með 

styttingunni fengu skólar mun meira vald yfir námskrárgerð. Fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á áhrifum styttingar á námsframboð, kennara og nemendur, 

en telja má að margar greinar hafi þurft að lúta í lægra haldi í nýjum námskrám, 

og saga er ein af þeim. Viðfangsefnið er sett í fræðilegt samhengi við 

sögukennslu og sérstaklega kannað út frá markmiðum og tilgangi hennar. 

Einnig er veitt yfirlit yfir aðdraganda styttingar og þátt hennar í námskrám 

framhaldsskóla.  

Rannsóknin í ritgerðinni er tvískipt. Fyrst er yfirlit yfir núverandi framboð 

í íslenskum framhaldsskólum á skylduáföngum í sögu. Tilgangur þess er að fá 

tilfinningu fyrir stöðu sögunnar sem skyldufags í framhaldsskólum.  Skólar 

skiptast í tvo hópa, annars vegar þá sem hafa sögu sem skyldufag á öllum 

brautum og og hins vegar þá sem geta útskrifað nemendur án þess að hafa tekið 

nokkurra sögu. Til að varpa frekara ljósi á þessar niðurstöður voru tekin viðtöl 

við fjóra sögukennara í íslenskum framhaldsskólum. Niðurstöður viðtalanna 

voru síðan greindar með eigindlegum aðferðum.  

Helstu niðurstöður eru að staða sögunnar hefur veikst verulega í kjölfar 

styttingar á námi til stúdentsprófs. Viðhorf viðmælenda til styttingar eru 

almennt slæm og vilja margir stíga skref til baka. Í um þriðjungi 

framhaldsskóla er saga ekki skyldugrein á öllum brautum og framboð á 

söguáföngum er mjög mismunandi. Viðtölin gefa ákveðnar vísbendingar um 

þennan mun á milli skóla þar sem saga þarf oft að lúta í lægra haldi. 

Skólastjórnendur og skólahefð virðist skipta mjög miklu máli þegar 

námsgreinar eru valdar og ýmislegt bendir til þess að sagan sé að verða valfag 

í sumum skólum og í ríkara mæli er hún tengd sérhæfingu brauta.  

 





 

Abstract 

The topic of this thesis is the current status of History education in Icelandic 

junior colleges (ages 16-19), following changes in curricula and the 

compression of education time down to three years from four for matriculation 

examination. School administrations issue a school curriculum and have wider 

freedom when making the study programme descriptions. No research is 

currently available with pure focus on history education and effects of 

compression on teachers, students and study programmes. The topic was put 

in context with scholarly discussion about history education from Icelandic and 

foreign sources. Special emphasis is put on aim of history education and its 

place in Icelandic curricula.  

The research is divided in two parts. The former part was overview of 

current status of history in study programmes. The schools were divided in two 

groups, those with history on all programmes and those where students can 

finish matriculation examination without any history education. The latter part 

were interviews with four history teachers. The goal was to explain the 

different emphasis in history education between schools. The findings were 

analysed using qualitative methods and four themes put forward and discussed 

in context with the former part. 

The main findings were that history education has declined following 

changes in curricula and compression of education in junior colleges. 

Interviewers views to the compressed curriculum is generally bad and most 

want to take a step back. One of three junior colleges do not have history 

courses on all study programmes and supply of courses differs greatly between 

schools. The interviews give hints regarding the difference between schools 

where history is cut back. School administrations and school traditions seem 

to have great impact when subjects are chosen and this research indicates that 

history is turning into optional subject in many schools and more connected to 

specialization of study programmes.  
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1. Inngangur  

Viðfangsefni þessa verkefnis er staða sögukennslu í framhaldsskólum í kjölfar 

styttingar náms til stúdentsprófs. Núna eru fyrstu árgangar 

framhaldsskólanemenda útskrifaðir eftir styttingu náms, og einhver reynsla 

komin á framkvæmdina. Líklegt má telja að einhverjar greinar hafi lent undir 

við samþjöppun náms. Í því samhengi er freistandi að kanna áhrif breytinganna  

á rótgróna námsgrein eins og sögu í framhaldsskólum.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar tengist persónulegum áhuga höfundar á 

sögukennslu. Áhugi höfundar er mjög mikill og vill hann auka skilning sinn 

frekar á viðfangsefninu. Kveikjan að þessari ritgerð kom þegar höfundur fór í 

vettvangsnám í gamla framhaldsskólann sinn haustið 2017. Skólinn var þá 

tiltölulega nýbyrjaður að kenna eftir nýrri námskrá. Í ljós kom að engir 

söguáfangar voru kenndir á þeirri önn og vakti það mikla forvitni höfundar um 

stöðu sögunnar í framhaldsskólum. Eftir samtal við leiðsögukennara í 

Háskólanum á Akureyri var viðfangsefnið fastmótað, og ljóst að þörf var á 

slíku verkefni. Áhrif styttingar á nám til stúdentsprófs hafa einnig lítið verið 

rannsökuð, og skaut það frekari stoðum undir mikilvægi verkefnis. 

Meginrannsóknarspurning verkefnisins er því „hver er staða sögunnar í 

framhaldsskólum í kjölfar styttingar?“ Þessi spurning er mjög víðtæk og því 

var ákveðið að búa til nokkrar undirspurningar. Sú fyrsta er „hver er staðan á 

námsframboði í sögu í íslenskum framhaldsskólum í dag?“ Þessari spurningu 

er svarað með samantekt úr námsbrautarlýsingum framhaldsskóla á skólaárinu 

2018–2019. Í framhaldi var ákveðið að spyrja „hvert er viðhorf sögukennara 

til breytinganna og áhrifa á sögukennslu?“, „af hverju ákveða sumir skólar að 

hafa sögu sem skyldufag“ og „hvort sagan sé að breytast í valfag í 

framhaldsskólum?“ Til að svara þessum spurningum var framkvæmd eigindleg 

viðtalsrannsókn meðal nokkurra sögukennara í framhaldsskólum. 

Takmarkaðar rannsóknir eru til um sögukennslu á framhaldsskólastigi á 

Íslandi. Einnig er tilfinnanlegur skortur á þeim í kjölfar styttingar á námi. 

Undanfarin ár hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á sögukennslu í 

framhaldsskólum. Fyrst ber að nefna doktorsritgerð Jóns Árna Friðjónssonar 

(2013) um sögukennslu í íslenskum framhaldsskólum. Önnur dæmi um 



2 

nýlegar rannsóknir eru rannsókn Kolbrúnar Soffíu Arnfinnsdóttur (2016) um 

sögukennslu utan Evrópu í íslenskum framhaldsskólum. Og starfendarannsókn 

Valgarðs Reynissonar (2016) þar sem reynt er að líta inn á við, hvort settum 

markmiðum hafi verið náð með kennsluaðferðum og verkefnum. Margrét 

Gestsdóttir (2013) hefur fjallað um breytingar á sögukennslu með nýrri 

Aðalnámskrá framhaldsskóla árið 1999 og loks má nefna greiningu Rúnars 

Más Þráinssonar (2015) á kennsluaðferðum í sögu í framhaldsskólum. En hluti 

af rannsókn Rúnars var að kanna viðhorf sögukennara til stöðu sögunnar í 

framhaldsskólum. Í þessum rannsóknum er þó ekki fjallað um sögukennslu í 

kjölfar styttingar á námi og því er ætlun höfundar að þetta verkefni geti verið 

innlegg í þá umræðu.  

Þetta verkefni skiptist í fimm hluta og er fyrsti hlutinn inngangur. Annar 

fjallar um fræðilegan bakgrunn og er honum ætlað að veita frekari stuðning við 

verkefnið. Þar verður annars vegar veitt yfirlit yfir markmið og tilgang með 

sögukennslu, en það er grundvallaratriði áður en hægt er að velta fyrir sér stöðu 

sögunnar og mikilvægi hennar. Hins vegar verður aðdragandi styttingar á námi 

til stúdentsprófs skoðaður og hvernig hlutur sögu hefur breyst í námskrám frá 

upphafi áfangaskóla til dagsins í dag, ásamt því að skoða viðhorf skólafólks 

erlendis varðandi þennan málaflokk þar sem áhyggjur hafa vaknað um að 

sagan sé á undanhaldi sem námsgrein.  

Þriðji hluti verkefnisins snýr að könnun og yfirliti á söguframboði 

framhaldsskóla veturinn 2018-2019 eins og hann birtist í námsbrautarlýsingum 

framhaldsskóla, og er þar grunnur lagður að fjórða kaflanum. Fjórði kaflinn er 

eigindleg viðtalsrannsókn þar sem rannsóknarefni er afmarkað og viðtöl 

greind. Í kjölfarið eru búin til fjögur þemu úr niðurstöðum viðtala. Í fimmta 

hluta eru niðurstöður þriðja og fjórða kafla svo ræddar í samhengi við 

fræðilega hlutann, og reynt að varpa frekara ljósi á þær í samræmi við 

rannsóknarspurningar. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Sögukennsla – sögulegt yfirlit 

Færa má rök fyrir því að sagnfræði í Evrópu hafi fyrst haslað sér völl sem 

ríkjasaga á 16. og 17. öld. Sagan var þá oftast tengd konungum og söguritun 

„var skipulögð í þjónustu ríkjanna og konunganna“. Líklegt er að hvatinn hafi 

því fyrst og fremst verið pólitískur (Þorsteinn Helgason, 1998, bls. 37). Það 

var svo í upphafi 19. aldar sem sagan fór að koma í ríkari mæli inn í skólana 

(Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 179). Gunnar Karlsson prófessor segir að þá 

hafi sú hugmynd slegið almennilega í gegn að „mannleg samfélög væru 

breytileg fyrirbæri fremur en stöðug“. Sagan fór að snerta alþýðuna og varð 

kennd í skólum í ríkari mæli þrátt fyrir að byrjað hafi verið að kenna hana í 

einhverjum skólum strax á 16. öld (Gunnar Karlsson, 1982, bls. 177). 

Sögukennslan ruddi sér fyrst til rúms í prússneskum menntaskólum en þar var 

henni ætlað að vera kennsluefni fyrir verðandi embættismenn. 

Sagnfræðingurinn Jón Árni Friðjónsson segir að hlutverk hennar hafi verið að 

„styrkja þjóðerniskennd og virðingu fyrir ríki og valdhöfum og miðla kunnáttu 

um hefðir þeirra og siði“ (Jón Árni Friðjónsson, 2010, bls. 136). 

Gunnar Karlsson veltir því fyrir sér hvað það var í þjóðlífi 19. aldar sem 

kallaði á sögu. Hann telur óhætt að segja að borgarabylting 19. aldar hafi haft 

þessi áhrif, það er að segja „þá grundvallarbreytingu sem varð á stjórnkerfi og 

þjóðfélagsgerð Vestur- og Mið-Evrópuríkja þegar fulltrúalýðræði og 

kapítalískt efnahagskerfi leysti konungseinveldi og lénskerfi af hólmi“ 

(Gunnar Karlsson, 1982, bls. 179). Þessi borgarabylting kallaði á söguiðkun 

og sögukennslu af þremur ástæðum að mati Gunnars. Í fyrsta lagi var 

sögufræðslan ein af leiðum ríkisins til að ala upp hæfa stjórnendur. Í öðru lagi 

telur hann að tilfinningin um breytingar hafi sjálf kallað á aukinn söguáhuga. 

Loks nefnir hann að borgarabyltingin hafi gert út af við konungsvaldið með 

margvíslegum hætti. Ríkin urðu frekar þjóðríki en konungsríki og eitt af 

þjóðlegum, sameiningartáknum þjóðar var þjóðarsagan (Gunnar Karlsson, 

1982, bls. 180-181).  
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Segja má að fyrstu tilraunir með sögukennslu á Íslandi hafi verið gerðar í 

íslenskum latínuskólum um miðja 18. öld. Lítið var um formlega sögukennslu 

í öðrum skólum, enda var nær ekkert skipulegt barnaskólastarf á 19. öld. 

Sagnfræðingurinn Ólafur Rastrick nefnir dæmi um reglur Barnaskóla 

Reykjavíkur frá 1866 þar sem saga er ein af níu námsgreinum. Hann telur að 

markmiðin með kennslunni hafi verið óhlutstæð og óaðgengileg börnum, „ekki 

síst í ljósi þess að ekkert sérsniðið námsefni var til taks.“ Skortur á námsefni 

einkenndi því þetta tímabil og fyrsta kennslubókin í Íslandssögu, 

Íslandssöguágrip Þorkels Bjarnasonar, kom ekki út fyrr en árið 1880 (Ólafur 

Rastrick, 2008, bls. 163). Með fræðslulögunum frá 1907 urðu nokkrar 

breytingar á þessu en þó eru gerðar nokkuð hógværar kröfur um sögunám. 

Einungis er talað um að fjórtán ára börn eigi að kunna merkilegum mönnum 

nokkur skil og gefur þetta litla hugmynd um raunverulegt gildi námsins (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 84). 

Fyrri hluti 20. aldar einkenndist af aukinni þjóðernishyggju og 

þjóðernisvitund í mörgum löndum og sögukennsla á Íslandi fór ekki varhluta 

af því. Hlynur Ómar Björnsson sagnfræðingur segir að Íslandssögukennslan 

hafi byggt „á arfleifð sjálfstæðisbaráttunnar en markmið skólagöngunnar var 

réttlæting á málstað Íslendinga í sjálfstæðisbaráttu 19. og 20. aldar, vopnabúr 

þeirra í deilunum við Dani og sameiningartákn þjóðarinnar“ (Hlynur Ómar 

Björnsson, 2013, bls. 23). Á árunum 1915-16 komu út tvær kennslubækur í 

sögu. Önnur þeirra var Íslandssaga Jóns J. Aðils fyrir framhaldsskóla og hin 

var hin fræga Íslandssaga Jónasar frá Hriflu. Gunnar Karlsson segir að báðar 

þessar bækur hafi verið „furðu langlífar í skólunum,“ en bók Jónasar kom 

síðast út á árunum 1961-62. Gunnar tekur dæmi um sögu af Haraldi hárfagra 

og telur að þar sé komin eins konar „uppskrift að íslensku þjóðinni“ og að 

„þessi þjóðernishyggja gegnsýrir alla bókina“ (Gunnar Karlsson, 1982, bls. 

184-186). Ólafur Rastrick telur að í kennslubókum af þessu tagi takist á 

sjónarmið þar sem annars vegar var lögð áhersla á „að miðla eins mikilli 

þekkingu og unnt væri í sem stystu máli,“ en hins vegar var markmiðið að 

„gera textann lifandi fyrir börnum og vekja áhuga þeirra á viðfangsefninu með 

fjörlegri frásögn.“ Íslandssögu Jónasar hafi því beinlínis verið ætlað að vekja 

áhuga skólabarna á efninu þar sem Jónas taldi það mun mikilvægara en að 

kunna eingöngu staðreyndir (Ólafur Rastrick, 2008, bls. 197).  

Með fræðslulögum frá 1946 opnaðist leið fyrir almenning í framhaldsskóla 

í gegnum landspróf. Breyttar samfélagsaðstæður kröfðust fleiri einstaklinga 
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með aukna menntun, og var þetta hluti af því ákalli. Jón Árni Friðjónsson segir 

að landsprófið hafi verið strangt og að menntaskólarnir hafi haft verulegt vald 

yfir því. Kennslubækurnar Íslandssaga eftir Jón J. Aðils og Mannkynssaga 

handa æðri skólum eftir Ólaf Hansson voru notaðar lengi og sem dæmi voru 

þær notaðar í Menntaskólanum í Reykjavík allt fram á áttunda áratuginn þegar 

nokkrar breytingar urðu á áherslum í sögukennslu (Jón Árni Friðjónsson, 2013, 

bls. 352- 353).  

Jón Árni Friðjónsson (2010) telur að sögukennslan hafi tekið sífelldum 

breytingum í ólgusjó fræðanna frá 19. öld og til dagsins í dag. Upprunalega 

tengdist hún vaxandi þjóðernishyggju og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar 

féll vel að þessari nálgun. Jón segir að þessi söguhefð hafi verið ríkjandi í 

skólabókum „allt þar til ný uppeldisviðhorf komu til skjalanna á 

eftirstríðsárunum“ (bls. 136). Jón segir að eftirstríðsárin á Vesturlöndum hafi 

einkennst „af almennri bjartsýni, framfarahyggju og þeirri sannfæringu að 

vísindin hefðu í sér fólgna framtíðarvon mannkyns“ (bls. 137). Á sjöunda 

áratugnum varð sagan fyrir auknum áhrifum frá félagsvísindum og virtist 

augljóst að hina hefðbundnu skólabókasögu skorti samtímalega merkingu fyrir 

nemendur. Var þá brugðið á það ráð að samþætta námsgreinar og móta nýja 

kennslugrein, samfélagsfræði (bls. 137-138). Í kjölfarið urðu ein mestu átök 

sem hafa átt sér stað um skólamál á Íslandi sem voru eftir á kölluð 

„Sögukennsluskammdegið.“  

Upphaf átakanna má rekja til nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 

1977 og snerust þau aðallega um hlut Íslandssögunnar í samfélagsfræði. 

Deilurnar náðu hámarki veturinn 1983-84 þar sem vart engin opinber umræða 

fór varhluta af þessu máli. Var þá helst gagnrýnt að Íslandssagan væri ekki 

lengur sjálfstæð námsgrein „heldur hluti af nýrri grein með annars konar 

formgerð“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008, bls. 138-139). Harðasti hluti 

deilunnar sneri jafnframt að því hvort skólar ættu að leggja megináherslu á 

staðreyndakennslu. Í umræðunni örlaði einnig á þjóðerniskennd því 

andstæðingar samfélagsfræðinnar komu með þá kröfu að „mikilvægasta 

hlutverk Íslandssögu væri einmitt að rækta þjóðerniskennd“ (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2008, bls. 140).  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor telur að mikilvægur þáttur í viðleitni 

manna til að skilja deilurnar hafi verið „sú staðreynd að nývæðing skólastarfs 

krafðist umtalsverðra breytinga“. Ein af þeim breytingum sem olli misskilningi 

var að einungis hluti áformaðs námsefnis var kominn og var hann mjög ólíkur 
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fyrra námsefni. Deilunum lauk síðan með afsögn samfélagsfræðihópsins 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008, bls. 142). Jón Árni Friðjónsson telur að  

að þrátt fyrir að átökin hafi minnkað, þegar leið að aldamótum, væri hæpið að 

segja að „ríkt hafi fullur einhugur um áherslur“ (Jón Árni Friðjónsson, 2010, 

bls. 138). 

2.2 Markmið og tilgangur sögukennslu 

Að mati menntavísindamannsins Wolfgang Edelstein þurfum við jafnvel að 

fara alla leið til Friedrich Nietzsche til að finna markmið sögukennslu. 

Wolfgang telur að hann hafi haft mikinn áhuga á að komast að því hvers vegna 

við þyrftum að leggja stund á sögu. Hann vitnar þó einungis í Nietzsche til að 

undirstrika eðli og aldur vandamálsins. Nietzsche vildi leita orsakanna og 

reyna að setja náminu markmið en Wolfgang segir að sagan sé flóknari en það. 

Hann varpar þeirri spurningu jafnframt fram hvort sögukennslan hafi einhvern 

uppeldislegan tilgang, þar sem markmið námsgreinarinnar virðast ekki eins 

augljós eins og í mörgum öðrum greinum (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 179-

180).  

Sagnfræðingurinn Dennis Gunning segir að saga sé bæði til sem akademísk 

grein fyrir fræðimenn og námsgrein fyrir skóla. Hann telur enga augljósa 

ástæðu fyrir því að þetta þurfi að vera einn og sami hluturinn. Gunning skiptir 

námsmarkmiðum sögu í tvo flokka og nálgast þá út frá mismunandi 

sjónarhonum. Fyrri flokkurinn snýr að mikilvægi þess að skilja hugtök til að 

átta sig á sögulegu efni, en síðari flokkurinn leggur áherslu á að þroska 

vitsmunahæfileika nemenda (Gunning, 1978, bls. 13). Með báðum flokkum 

eru tilteknir hæfileikar lagðir til grundvallar í sögukennslu og þjálfun þeirra er 

aðalatriði námsins. Gunnar Karlsson telur að kostir þessara aðferða séu að „þær 

stefna að skýrum uppeldislegum markmiðum“, sem flestir eru sammála um 

(Gunnar Karlsson, 1982, bls. 206). Gunnar segir að sögukennarar og 

kennslubókahöfundar standi frammi fyrir ákveðnum vanda. Ekki sé lengur 

hægt að hafa skýrar línur þjóðernishyggjunnar til grundvallar þegar móta á 

sögukennslu; „Sennilega verðum við að sætta okkur við að þeir sælu tímar séu 

liðnir og komi ekki aftur um okkar daga“ (Gunnar Karlsson, 1982, bls. 219).  

Margir líta á söguna sem endalausa upptalningu af ártölum og 

dagsetningum, og almennt ónothæfum og leiðinlegum staðreyndum (Weiner, 

1995, bls. 5). Sú gagnrýni virðist stundum eiga fullan rétt á sér, en spurningin 
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er hvað veldur. Borgþór Arngrímsson, blaðamaður Skólavörðunnar í 

Kaupmannahöfn, segir frá danskri rannsókn sem var gerð árið 2016 í dönskum 

framhaldsskólum þar sem rætt var við nemendur og kennara í efri bekkjum 

grunnskóla. Stærstur hluti nemenda telur sögunámið of staðreyndamiðað og 

það einkennist af páfagaukslærdómi, en finnst vanta einhverja heildarmynd. 

Skortur á samhengi virðist einkenna námið og sem dæmi nefnir einn nemandi 

að hann vissi allt um Hitler og Þjóðverja og hverjir hefðu unnið síðari 

heimstyrjöldina, en skorti yfirsýn yfir ástæðum styrjaldarinnar og fleiri atriði 

sem honum finnst skipta máli. Margir nemendur segjast ekki sjá tilganginn 

með sögukennslu í hendi sér en athygli vekur að sumir telja að sögunámið auki 

skilning þeirra á samtímanum, það er hvernig heimurinn er í dag (Borgþór 

Arngrímsson, 2016, bls. 30-31).  

Wolfgang Edelstein segir að söguleg staðreynd, ein og sér, sé vissulega 

merkingarlaus. Máli sínu til stuðnings tekur hann dæmi af krýningu 

Karlamagnúsar. Ein og sér eru þetta aðeins ómerkilegar upplýsingar um 

einhvern konung. Edelstein segir að þessi staðreynd verði ekki söguleg fyrr en 

innviðir hennar séu ljósir. Staðreyndin getur tengt saman ákveðna 

menningarlega þræði og verður þá að sögulegum viðburði (Wolfgang 

Edelstein, 2008, bls. 182). Þó verður þessi sögulega staðreynd sjaldan til í 

tómarúmi. Edelstein segir að tilgangur sögunnar sé samtímalegur, og hafi í 

raun verið viðurkenndur frá upphafi. Þessi tilgangur sé eins konar „leit að 

reglum til að túlka formgerðarlögmál mannlífsins, með vitneskju um það að 

gildi þeirra er tímabundið og niðurstöðurnar eru tilgátur, spurningar fremur en 

svör“ (Wolfgang Edelstein, 2008, bls. 183).  

Hér þarf að athuga nánar hvernig sagan getur haft skírskotun til samtímans 

án þess að vera föst í fræðunum. Gunnar Karlsson ræðir um gildi 

söguþekkingar og vísar í skiptingu enska fræðimannsins Burston í þeim efnum. 

Burston skiptir þessum gildum í þrennt (Gunnar Karlsson 1982, bls. 215): 

• Saga skýrir uppruna nútímans, hvernig og hvers vegna hlutirnir hafa 

orðið eins og þeir eru. 

• Saga er andstæða nútímans, veitir innsýn í samfélag sem er allt öðru vísi. 

• Saga er til að draga af henni lærdóma. Ákveðnar aðstæður endurtaka sig 

á einhvern hátt, ákveðin þjóðfélagsleg lögmál orka alltaf eins, og ef við 

lærum á þau getum við ráðið betur við hliðstæð samtímavandamál. 

Því er stundum haldið fram að sagan endurtaki sig og því verði menn að þekkja 

hana til að læra af henni. Nærtækasta dæmið, sem við höfum, tengist 
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efnahagsmálum og bankahruninu árið 2008 sem hefur verið haldið mjög á lofti 

undanfarinn áratug. Breski sagnfræðingurinn John Tosh segir að það sé 

algengur misskilningur að sagan endurtaki sig, því „enginn sögulegur atburður 

hefur, eða getur nokkurn tímann, endurtekið sig að öllu leyti“ (Tosh, 2006, bls. 

38-39).1 Bragi Guðmundsson prófessor tekur undir þetta en segir að hins vegar 

megi „draga vissa lærdóma af því sem áður hefur gerst“ (Bragi Guðmundsson, 

2009, bls. 25). 

Það hljómar kannski nokkuð óljóst að sagan skýri uppruna nútímans, á 

sama tíma og við segjum að hún sé andstæða hans. Gunnar Karlsson segir að 

sagan sem andstaða nútímans geti sýnt okkur það að hægt hafi verið að lifa 

öðru mannlífi áður fyrr, „ekki á einhvern sérstakan hátt heldur á óendanlega 

fjölbreytta vegu“ (Gunnar Karlsson, 1982, bls. 218). Robert Weiner telur 

söguþekkingu þannig geta gefið einstaklingum ný sjónarhorn á það hvar við 

höfum verið og hvert við gætum verið að stefna í framtíðinni (Weiner, 1995, 

bls. 7). Í því samhengi hlýtur sagan að hafa mikla skírskotun til nútímans. 

Nemendur sem læra um óendanlega fjölbreytt mannlíf fortíðar geta á sama 

tíma áttað sig á að mannlífið í nútímanum er einnig mjög fjölbreytt. Þannig 

getur sagan verið mikilvægur hluti af skilningi manna á því hvernig heimurinn 

virkar í dag. 

Í kjölfarið er hægt að skoða hvort nemendur þurfi að vera meðvitaðir um 

sjálfa sig í sögulegri framvindu til að skilja nútímann. John Tosh segir að við 

séum í raun öll sagnfræðingar. Mannkynið byggir meira á reynslu heldur en 

innsæi og því sé ekki hægt að lifa lífinu án fortíðar. Hann segir að sem 

einstaklingar drögum við ályktanir út frá eigin reynslu, til dæmis til að styrkja 

sjálfsmynd eða sjá fyrir möguleika í framtíðinni. Til að skilja aðstæður 

fullkomlega verðum við að skynja hvort það passi inn í samfellt ferli eða hvort 

það hefur gerst áður. Tosh segir jafnframt að öll samfélög hafi sameiginlegt 

minni sem er eins konar reynslubanki sem byggir meðal annars upp 

sjálfsvitund (Tosh, 2006, bls. 1-2). Bragi Guðmundsson segir að þegar 

einstaklingurinn áttar sig á hver hann raunverulega er verði sjálfsvitund hans 

skýr. Hver einstaklingur hefur þannig einkenni sem hann deilir með öðrum 

innan sama kynþáttar, trúarhóps eða einhvers annars hóps. Auðveld 

skilgreining á sjálfsvitund er sú að hún nái til einstaklinga en samvitund til 

hópa fólks. Margar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi þetta málefni, þar á 

                                                      
1 Á frummálinu: „No one historical situation has been, or ever can be, repeated in 

every particular.“ 
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meðal á sjálfsvitund og samvitund einstaklinga, hópa og þjóða (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 11). Hér verður fjallað betur um tvær gerðir vitundar 

sem snerta sögukennslu sem eru menningarleg samvitund og söguvitund. 

Bragi Guðmundsson fjallar um skilgreiningu félagsfræðingsins Stuart Hall 

á menningarlegri samvitund þar sem Hall skilgreinir sjálfsvitund með þrennum 

hætti: Skilgreining upplýsingarinnar, skilgreining félagsfræðinnar og loks 

póstmódernísk skilgreining sem leggur áherslu á breytileikann, „það að 

sjálfsvitundin taki sífellt mið af aðstæðum“. Þrátt fyrir að sú skilgreining 

virðist við fyrstu sýn „fremur losaraleg“ telur Bragi að hún feli í sér ákveðna 

túlkunarmöguleika (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 17-18). Hall telur að 

nálgast megi menningarlega samvitund út frá tveimur sjónarhornum. Fyrra 

sjónarhornið skilgreinir menningarlega samvitund sem heildstæða, 

sameiginlega menningu (Hall, 1990, bls. 223). Síðara sjónarhornið er skylt 

hinu fyrra en þar er gengið út frá því að það megi finna djúpstæðan og 

mikilvægan mun á okkur og öðrum, þrátt fyrir að finna megi líkindi með okkur. 

Þarna skiptir sagan miklu máli og menningarleg samvitund snýst ekki síður um 

að „verða heldur en að vera“.2 Menningarlegar samvitundir spretta því 

„einhvers staðar upp og eiga sér sögu“3 (Hall, 1990, bls. 225).  

Einföld skilgreining á söguvitund er sú að einstaklingur hefur vitund um að 

vera staddur í einhverri sögulegri framvitund og þessum einstaklingi finnst 

hann jafnframt vera liður í þróun samfélags sem stefni í einhverja átt. Skoðanir 

einstaklingsins hafa því mikil áhrif á það við hverju hann býst við af 

framtíðinni (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 12). Alison 

Kitson segir að allir hafi einhverja söguvitund, lítillega eða hefur mikil áhrif á 

skilning þeirra á heiminum, eins og hann er og spáir fyrir um hvernig hann 

verður (Kitson, 2011, bls. 112). Söguvitund snýst því ekki eingöngu um áhuga 

eða þekkingu á sögulegum atburðum. Hún er mun flóknari blanda af hvernig 

fortíðin er túlkuð, og tengist skilningi á samtímanum og framtíðarsýn. 

Fortíðarskynjun einstaklings getur verið mjög ólík skynjun hans á nútíðinni. 

Hún er mjög persónubundin og hver einstaklingur verður að skapa fortíðina í 

sínum huga með því að blanda saman því sem hann lærir í skóla, öðrum 

upplýsingum og reynslu sinni og annarra (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 24). 

Því fer sögunám ekki eingöngu fram í kennslustofunni. Það getur átt sér stað 

                                                      
2 Á frummálinu: „Becoming as well as of being.“ 
3 Á frummálinu: „Cultural ideas come from somewhere, have histories.“ 
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annars staðar, og viðkomið öðrum þáttum í lífinu þar sem söguvitund er að 

verki (Rüsen, 1994, bls. 68).  

Tæknibyltingin og innreið snjalltækja hefur gert okkur kleift að nálgast 

upplýsingar á örskotsstundu, og því vakna spurningar hvort sögubækur og 

sögukennsla sé ekki tilgangslaust þegar við getum nálgast allar sögulegar 

staðreyndir í símanum. Hér verður að hafa í huga að Internetið hefur vaxið 

gríðarlega á undanförnum árum og flestir eru sítengdir með mikið 

upplýsingaflæði inn á símanum. Á sama tíma hefur vefsíðum fjölgað mikið 

sem vekur upp spurningar um notagildi þeirra. Sam Wineburg, prófessor í 

kennarafræðum, hefur skoðað töluvert sögukennslu í dag og segir að „kennarar 

geri stundum ráð fyrir því að handan við smelli nemenda í tölvum og símum 

liggi víðtæk þekking um stafræna heiminn“.4 En að hans mati er þessi ályktun 

röng, því þegar nemandi standi frammi fyrir vandamáli á Netinu leitar hann 

oftast beint til Google og þekkingarlottósins sem þar er að finna (Wineburg, 

2018, bls. 139-140). Wineberg segir mikilvægt að átta sig á því hvað standi á 

bak við niðurstöðurnar sem birtast á skjánum. Rafræna samfélagið krefst þess 

að við hugsum og meðtökum upplýsingar á nýjan hátt en það gefst oft ekki tími 

til að átta sig á því (Wineburg, 2018, bls. 152-153). Því er spurning hvort 

sögukennsla geti verið einn liður í að efla gagnrýna hugsun nemenda, og til að 

gera þá betri í upplýsingalæsi. En báðir þessir þættir eru fyrirferðarmiklir í 

aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 16). 

Gagnrýnin hugsun er eitt af hugtökunum sem við heyrum oft fleygt fram í 

umræðu. Þorsteinn Helgason prófessor skilgreinir hana á þann veg að „til þess 

að taka gagnrýnið á hlutunum þarf að skilja þá, inntak þeirra og samhengi“. 

Undirstaða gagnrýninnar hugsunar er jafnframt „siðferðileg afstaða og vönduð 

vinnubrögð sem taka fullyrðingum ekki gefnum án þess þó að tortryggja allt 

og fara í þrætu þrætunnar vegna“ (Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 2). Þorsteinn 

segir að kennslubækur í sögu hafi venjulega ekki verið taldar „kyndilberar 

gagnrýninnar hugsunar“ (Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 8) en telur að kennarar 

geti nýtt þær á gagnrýninn hátt. Hann telur að hægt sé að nýta kennslubækur 

til að kenna gagnrýna og sögulega hugsun en segir jafnframt að aðrar vænlegar 

leiðir séu að þessu marki, til dæmis að láta nemendur gera eigin rannsókn með 

aðferðum munnlegrar sögu. Á þann hátt er ekki eingöngu kennd gagnrýnin 

hugsun heldur hjálpar það við „að styrkja sjálfsvitundina, efla tillitssemi, brúa 

                                                      
4 Á frummálinu: „Teachers sometimes assume that beyond students’ tapping and 

clicking lies a vast reservoir of knowledge about the digital world.“ 
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bil milli kynslóða og skapa tengsl við samfélagið utan skólans“ (Þorsteinn 

Helgason, 2011, bls. 14-15).  

Samfélagið breytist hratt og jörðin virðist aldrei hafa verið minni. Þessi 

staðhæfing hefur verið notuð margoft í gegnum tíðina en kannski á hún, eins 

og áður, sjaldan eins vel við og nú. Gunnar Karlsson segir að við ættum að geta 

lært ýmislegt af fjölbreytileika tilverunnar og meðal annars að „læra að líta á 

lífshætti okkar sem eina meðal ótalmargra og kannski engu mikilvægari eða 

betri en hverja aðra.“ Þannig eigum við að geta notað söguna til að „kenna 

okkur að meta og virða aðra tilveruhætti en okkar eigin“ (Gunnar Karlsson, 

1992, bls. 96). Jón Árni Friðjónsson segir í þessu sambandi að sagan „getur í 

rauninni verið allra námsgreina best til þess fallin að eyða fordómum gegn því 

sem er framandi og skapa samkennd með öðru fólki, svo sem þegar hún beinir 

athyglinni að því sem er sammannlegt fremur en því sem réttlætir vald hins 

sterka yfir hinum veika.“ Sagan er því eins konar verkfæri fyrir samfélög til að 

skoða eigin framandleika eins og hann birtist í fortíðarmynd þeirra sjálfra (Jón 

Árni Friðjónsson, 2010, bls. 149). Gunnar telur jafnframt að sagan sé einungis 

eins og hver annar efniviður hvað viðhorfum kemur (Gunnar Karlsson, 1992, 

bls. 97-98): 

…það sé hægt að skapa úr henni nánast hvaða viðhorf sem er, alveg eins 

og við getum byggt hvort sem er brú eða víggirðingu úr sama efninu, 

eftir því hvaða teikningu við fylgjum. Sé það rétt verðum við að horfast 

í augu við og viðurkenna að nú á okkar dögum er nauðsynlegra en 

nokkru sinni fyrr, kannski lífsnauðsyn mannskynsins, að nota söguna til 

að byggja úr henni brýr fremur en víggirðingar. Ríki verða nú æ 

fjölþjóðlegri… þessari blöndun litanna, þjóðanna og trúarbragðanna 

verður ekki hætt; mér finnst allt benda til þess að hún muni aukast.  

Þá komum við að þeirri þversögn sem hefur verið í umræðunni um skaðleg 

áhrif þjóðernisvitundar. Sagan hefur jú verið notuð til að réttlæta ýmsar 

róttækar skoðanir og endurspegla tíðarandann, til dæmis í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga. Gunnar Karlsson tekur þetta atriði fyrir og segir að þegar rætt er 

um mótun viðhorfa sé sagan í nokkrum vanda. Sagan hefur mótast sem saga 

þjóða og er „eitt af mörgum tækjum þjóðríkjanna til að virkja þegna sína“ og 

„gera þá holla ríkinu“, en á sama tíma sé hlutverk skólanna að „stuðla að 

víðsýni og umburðarlyndi“ (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 72). Hann spyr sig í 

framhaldinu hvort þjóðarsagan sé orðin úrelt í skólum, sem beinlínis tefur fyrir 

markmiðum skólans. Gunnar telur nauðsynlegt að börn og unglingar læri „það 

sem við höldum að sé lifandi menningararfur í samtíð okkar“ og að „fjölmargt 
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í máli okkar og menningu skilst ekki nema með einhverri sögulegri þekkingu“ 

(Gunnar Karlsson, 1992, bls. 74).  

John Tosh telur að sagan hafi meðal annars þann styrkleika að hægt sé að 

nota hana „til að efla tilfinninguna að tilheyra hópi (landi eða samfélagi)“ með 

„sameiginlegum sögum“.5 Hann segir að sagan eigi sér viðurkenndan sess í 

námi þegnanna en þó sé fyrst og fremst litið svo á, að sagan auki hættuna á að 

nemendur verði „óvirkir neytendur að fyrirfram ákveðnum sjálfsmyndum“ 

(Tosh, 2008, ix).6 Þetta geti því óneitanlega leitt til þeirrar hugmyndar að 

varasamt sé að kenna börnum um sögu og menningararf þar sem það leiði 

einungis til róttækra, fyrirframgefinna skoðana. Þó er líklegt að það sé hægt að 

læra sögu án einhvers konar þjóðernishyggju. Gunnar telur okkur vanta 

„þjóðrembulausa sögu þar sem þó er lögð feimnislaus áhersla á það sem er 

sígilt og virðingarvert í fortíð þjóðarinnar“ (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 70). 

Jón Árni Friðjónsson segir að sagan eigi að „geta afhjúpað hættulegar 

goðsagnir“ en verði jafnframt að „gefa fólki og samfélögum sanngjörn 

tækifæri til að virða eigin fortíð og sögulega sjálfsmynd“ (Jón Árni 

Friðjónsson, 2010, bls. 150). Bragi Guðmundsson telur að sagan sé „sívirkur 

þáttur í nútíðarskilningi einstaklinga og þjóðfélagshópa“ og að söguvitund sé 

skynjun á henni. Bragi segir jafnframt „alveg skýrt að öflug söguvitund er 

örugglega ein af styrkustu stoðum skýrrar sjálfsvitundar og þar með 

grundvallarþáttar í sjálfsvitund og um leið ímynd samfélaga“ (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 25). 

2.3 Stytting náms til stúdentsprófs 

Ólafur G. Einarsson menntamálaráðherra ákvað í mars 1992 að skipa nefnd til 

að endurskoða lög um grunn- og framhaldsskóla. Nefndin birti áfangaskýrslu 

árið 1993 og lagði til ýmsar breytingar í málaflokknum. Má þar nefna upptöku 

samræmdra prófa í ákveðnum greinum framhaldsskóla og lengingu 

skólaársins, auk þess sem stúdentsbrautum yrði fækkað 

(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 32). Nefndin birti lokaskýrslu árið 1994 

um áherslur sínar í menntamálum. Skýrsluhöfundar lögðu mikla áherslu á 

                                                      
5 Á frummálinu: „Intensify the sense of belonging to a group (be it nation or 

community)… in shared narratives of the past.“ 
6 Á frummálinu: „Passive consumers of pre-determined identities.“ 
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vanda framhaldsskólanna og breyttar kröfur til þeirra. Aðsókn í framhaldsskóla 

jókst mikið eftir 1970 og þangað færi hópur mjög ólíkra nemenda með 

mismunandi undirbúning, þroska, áhugasvið og námsgetu. Að mati 

skýrsluhöfunda höfðu stúdentsbrautir alltaf verið vinsælastar en mörgum 

nemendum vegnaði þar illa, oft á tíðum sökum lengri námstíma en námskrá 

gerði ráð fyrir. Nefndin taldi þurfa að endurskoða námsframboð 

framhaldsskólanna frá grunni í þeim tilgangi að miða námið „við þarfir 

einstaklingsins, atvinnulífsins og þjóðfélagsins í heild“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 48). 

Ein af áherslum nefndarinnar var að lengja starfstíma skólanna í tíu mánuði. 

Rökin sem nefnd voru fyrir því er að breyttir lífshættir þjóðarinnar ásamt 

breytingum í atvinnulífi hefðu aukið nauðsyn þess að auka skólaveru barna og 

unglinga. Auk þess bar á almennri gagnrýni meðal almennings um lengd 

skólaársins með tilliti til tíðra fría nemenda, starfsdaga kennara og annarra fría 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 15). Nefndin lagði mikla áherslu á 

tímanýtingu og nefndi sem dæmi að lengri tíma væri varið til skólahalds hjá 

öðrum þjóðum. Nefndin taldi að líta þyrfti á menntakerfi okkar sem hluta af 

alþjóðlegri heild og ef nemendur annarra þjóða fengju nægan undirbúning til 

framhaldsnáms við átján eða nítján ára aldur, væri full ástæða fyrir Íslendinga 

að endurskoða eigin stefnu (Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 18).  

Nefndin lagði til ákveðnar breytingar á uppbyggingu námsbrauta í 

framhaldsskólum. Ein stærsta breytingin var sú að skipta námsbrautum upp í 

brautarkjarna, kjörsvið og frjálst val. Samræming einstakra brauta og áherslur 

í innihaldi yrðu ákvarðaðar í aðalnámskrá en námsgreinar á stúdentsbrautum 

áttu jafnframt að vera í samræmi við lokamarkmið brautarinnar og í samhengi 

við annað nám. Nefndin gerði ráð fyrir því að lengd námsbrauta væri 

mismunandi en eðlilegur námstími til stúdentsprófs verði þrjú ár 

(Menntamálaráðuneytið, 1994, bls. 58-59). Lög um framhaldsskóla frá 1996 

tóku síðan inn þessar breytingar um uppbyggingu námsbrauta en áform um 

styttingu náms til stúdentsprófs urðu ekki að veruleika.  

Jón Árni Friðjónsson telur að margt í skýrslunni bendi til takmarkaðrar 

þekkingar á hinum nýrri framhaldsskólum. Sem dæmi um þetta nefnir hann 

samanburð á áfanga- og bekkjakerfi sem hann segir vera frekar grunnan. 

Skýrsluhöfundar töldu að minna væri um hegðunarvandamál í áfangakerfinu 

þar sem nemendum tekst ekki að byggja upp jafn sterkan bekkjaranda. Jón Árni 

telur þetta skýr merki um takmarkaða þekkingu nefndarmanna á íslensku 
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framhaldsskólakerfi þar sem „helsti kostur áfangakerfisins virðist vera sá að 

nemendum sé haldið félagslega sundruðum svo að þeir ná ekki að sameinast 

til óspekta!“ (Jón Árni Friðjónsson, 2013, bls. 347). Jón Árni fjallar einnig um 

gagnrýni nefndarinnar sem taldi of mikið brottfall meðal framhaldsskólanema, 

of mikil áhersla væri lögð á hefðbundið bóknám og auka þyrfti framboð á 

verknám og starfsmenntun. Að mati Jóns Árna taldi nefndin að fjöldi og 

fjölbreytileiki bóknámsbrauta hefðu valdið „e.k. offramboði eða ofvexti í 

bóklegu námi“ og þannig hefðu verknámsbrautir orðið útundan. Þetta verði 

ekki skilið öðruvísi en svo að „nefndin hafi talið vaxandi sókn nemenda í 

bóklegt nám stafa af sjálfu skipulagi skólanna,“ eða að aðgengi að þeim hafi 

einfaldlega verið of auðvelt (Jón Árni Friðjónsson, 2013, bls. 346).  

Umræður um styttingu náms til stúdentsprófs héldu áfram á næstu árum og 

Björn Bjarnason menntamálaráðherra ákvað að skoða þyrfti þetta viðfangsefni 

frekar. Menntamálaráðuneytið stóð fyrir lokuðu málþingi um styttinguna þar 

sem málið var rætt frá ýmsum hliðum. Í framhaldi af því var skipuð 

verkefnisstjórn til að sinna verkinu enn frekar. Skýrsla með afrakstri vinnu 

nefndarinnar kom svo út í ágúst 2003 þar sem settar voru fram hugmyndir um 

námsskipan í þriggja ára námi (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 8). Sem fyrr 

var fjallað um töluverðan mun á kennslutíma milli Norðurlandanna og ljóst að 

íslenskir nemendur vörðu mun fleiri árum og klukkustundum í nám til 

stúdentsprófs en nágrannaþjóðir okkar. Í framhaldi af því var athugað hvort 

tengsl væru á milli aukins námstíma og betri námsárangurs en niðurstöðurnar 

bentu til þess að lengri námstími skilaði ekki hæfari einstaklingum ef miðað 

væri við PISA-kvarðann (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 18). 

Megintillögur verkefnisstjórnar ráðherra voru að stytta námstíma til 

stúdentsprófs um eitt ár. Stjórnin mat það svo að mikilvægt væri að fara eins 

einfalda leið og hægt væri og breyta eingöngu skipulagi framhaldsskólans, með 

því að „stuðla að nauðsynlegri hæfni og þekkingu á skemmri tíma“ með 

lágmarkstilbreytingu og kostnaði. Skólaárið yrði lengt um viku og prófatími 

styttur um viku og þá myndi kennslustundum fækka úr 2.707 á fjórum árum í 

2.170 á þremur (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 21-22). Nokkuð ljóst var 

að einhver samþjöppun þyrfti að eiga sér stað í námskrám framhaldsskólanna 

við þessar breytingar. Stjórnin gerði tillögur um hlutfall námsgreina í 

uppbyggingu námsins en miðaði einungis við þær kennslustundir sem væru til 

ráðstöfunar í náminu, en ekki innihald kennslunnar. Hún taldi nauðsynlegt að 

huga vandlega að því hvernig námstíminn yrði styttur þar sem inntak námsins 
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og námsmarkmið þyrftu að vera í fararbroddi með það markmið að tryggja 

nemendum nauðsynlegan undirbúning fyrir nám á háskólastigi 

(Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 25). 

Með nýjum lögum um framhaldsskóla árið 2008 urðu verulegar breytingar 

á uppbyggingu námsbrauta. Ný Aðalnámskrá framhaldsskóla kom svo út árið 

2011. Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson könnuðu 

viðhorf reyndra framhaldsskólakennara til nýrrar námskrár og viðhorf 

viðmælenda voru yfirleitt jákvæð. Helstu áhyggjur sem komu fram í 

viðtölunum sneru að innleiðingarferli námskrárinnar og voru margir óvissir um 

skilgreiningu á nýjum hugtökum í henni. Aðrir kennarar sögðu þó að 

grunnþættir aðalnámskrár væru „þegar gegnumgangandi í kennslu þeirra og 

þau þyrftu því ekki að breyta miklu vegna nýju námskrárinnar“. Viðhorfin voru 

þó margvísleg þar sem „sum fólu í sér miklar væntingar“, en „önnur áhyggjur 

vegna óvissu um framtíð skólanna“ (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls. 10-11). Leiða má líkur að því að margir 

kennarar hafi haft styttingu náms í huga þegar rætt var um nýja aðalnámskrá.   

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf síðan út Hvítbók um umbætur í 

menntun árið 2014. Þar komu fram markmið um að fjölga nemendum sem 

útskrifuðust á réttum tíma úr framhaldsskólum, úr 44% í 60% nemenda. Í 

kaflanum um markmið námsframvindu var talið að það væri hægt með því að 

endurskipuleggja námstíma og stytta nám til stúdentsprófs í þrjú ár. Tekin voru 

dæmi frá tveimur skólum sem byðu upp á þriggja ára námsbrautir, 

Kvennaskólinn og Menntaskóli Borgarfjarðar. Þar hafði stór hluti nemenda 

kosið að ljúka námi á tilsettum tíma, eða 70% nemenda í Kvennaskólanum og 

57% í Borgarfirði. Báðir skólarnir höfðu lengt skólaárið og endurskoðað 

námsmat og námsbrautir og gert almenna gangskör að betri nýtingu á 

skólaárinu. Árangur nemenda þessara skóla benti til þess að hægt væri að 

endurskoða uppbyggingu námsbrauta og námstíma á ólíkum brautum og bæta 

með því námsframvindu nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014, bls. 32-33).  

Framhaldsskólar hófu síðan almennt að kenna eftir þriggja ára námskrá 

haustið 2015 og því voru margir árgangar af nemendum sem útskrifuðust eftir 

þriggja ára nám vorið 2018. Því er nokkuð erfitt að ætla að leggja mat á árangur 

verkefnisins eftir svo stuttan tíma. Þó er vert að benda á úttekt sem 

Verzlunarskóli Íslands gerði á styttingu námstímans og áhrifum á skólastarf. 

Stjórnendur töldu ljóst frá upphafi að eitthvað af námsefni yrði að skera niður 
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en þó „voru nokkur lykilatriði sem hjálpuðu til við að styttingin væri yfirhöfuð 

framkvæmanleg“. Eitt af því var aukið símat kennara í mörgum áföngum og 

þar með var lokaprófum sleppt. Á þann hátt var hægt að fækka prófdögum úr 

30 á önn niður í 25. Annað veigamikið atriði var að gert var ráð fyrir að fjórir 

grunnáfangar í stærðfræði, íslensku, ensku og dönsku væru komnir í 

grunnskólann og því var hægt að taka 12 einingar af náminu (Verzlunarskóli 

Íslands, 2018, bls. 3). Ákveðið var að skipuleggja brautirnar á þann hátt að 

bjóða áfram upp á sömu þrjár brautirnar, en auk þess svokallaða opna braut, 

sem lið í því að auka námsframboðið, sem þróaðist síðar í nýsköpunar- og 

listabraut (Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 4).  

Vorið 2018 var einnig sérstakt að því leyti að þá útskrifuðust saman fyrsti 

árgangur í þriggja ára námi og síðasti árgangur í fjögurra ára námi. 

Skýrsluhöfundar Verzlunarskólans sögðu að menntayfirvöld hefðu ekki haft 

„hug á að nýta tækifærið og gera úttekt á þriggja ára náminu nú þegar þessir 

tveir árgangar útskrifuðust á sama tíma“, og þessi tímapunktur hefði verið 

„kjörið tækifæri á að gera samanburð á þessum tveimur hópum.“ Úttektin fól 

meðal annars í sér samræmd próf sem voru lögð fyrir báða nemendahópana í 

íslensku, spurningalista og rýnihópaviðtöl við bæði nemendur og kennara 

(Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 6). Niðurstöður prófanna voru þær að 

samanburður á einkunnum benti „sterklega til þess að stytting námstíma til 

stúdentsprófs hefur lítil sem engin áhrif á getu nemenda til þess að tileinka sér 

það efni sem lagt er til grundvallar í undirstöðugreinunum stærðfræði og 

íslensku“ (Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 10). Skýrsluhöfundar töldu að  

niðurstöður bentu til þess að styttingin hefði tekist vel. Þó væru nokkur atriði 

sem þyrfti að laga og meðal annars að koma til móts við athugasemdir nemenda 

að þeir hefðu minni tíma fyrir félagslíf í þriggja ára náminu. Álag á kennara 

jókst samhliða auknu símati en misjafnar skoðanir voru varðandi símat meðal 

kennara og nemenda (Verzlunarskóli Íslands, 2018, bls. 14).  

2.4 Sagan í námskrám framhaldsskóla 

Breytingar á námskrám fela oft í sér breytingar á námsframboði einstakra 

námsgreina. Saga sem námsgrein hefur ekki farið varhluta af því og fróðlegt 

er að skoða hvernig framboðið hefur breyst með nýjum námskrám. Höfundur 

tók þá ákvörðun að reyna að fá yfirlit yfir söguna, eins og hún birtist í 

aðalnámskrám framhaldsskóla. Með nýju áfangakerfi í framhaldsskólum varð 
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til þörf fyrir ákveðna námsvísa sem skólarnir gáfu út, ýmist einir eða í samstarfi 

við aðra skóla. Hér verður stuðst við þrjár síðustu aðalnámskrár í 

framhaldsskólum og gerður samanburður á framboði á sögukennslu. Hér er um 

að ræða aðalnámskrár fyrir framhaldsskóla frá 1999 og 2011, en einnig 

Námskrá handa framhaldsskólum frá 1990.  

Ný lög um framhaldsskóla tóku gildi árið 1988 og árið 1990 kom út 

endurbætt námskrá sem gilti jafnt um skóla sem kenndu eftir áfanga- og 

bekkjarkerfi. Í Námskrá handa framhaldsskólum voru þær brautir tilteknar sem 

voru í boði fyrir framhaldsskóla með nákvæmum leiðbeiningum um 

einingafjölda og kröfur á hverri braut. Saga var nokkuð fyrirferðarmikil í 

námskránni og skyldufag á öllum bóknámsbrautum. Um markmið sögunáms 

segir meðal annars að þar sé „stefnt að fjölbreyttum markmiðum í senn“ og 

þeim skipt í annars vegar þjálfunarmarkmið og hins vegar þekkingar- og 

skilningsmarkmið. Mikil áhersla er lögð á heimildaleit og mat á heimildum, en 

nemendur áttu einnig að „kynnast uppruna nútímaþjóðfélags, hagkerfa þess, 

stofnana, hugtaka og hugmynda“ (Menntamálaráðuneytið, 1990, bls. 308). 

Allar brautir voru með sameiginlegan fimm eininga kjarna en 

félagsfræðabrautin skar sig úr með tólf skyldueiningum í sögu. Auk þess gátu 

nemendur tekið frekari sögu í vali ef þeir vildu, og í námsframboði skólanna 

var boðið upp á slíkt. Skylduáfangarnir voru yfirlitsáfangar í Íslandssögu frá 

landnámi til dagins í dag (Menntamálaráðuneytið, 1990, bls. 309). Ljóst er að 

aðaláhersla í námskrá frá 1990 var á Íslandssöguna. Allir nemendur þurftu að 

ljúka tilskyldum skylduáföngum og ekki var mikil áhersla lögð á 

mannkynssögu, nema kannski í sérhæfðu námi. Þó er ekki loku fyrir það skotið 

að flestir nemendur hafi fengið einhverja kennslu í mannkynssögu. Jón Árni 

Friðjónsson bendir á að „svo fjölskrúðugir valkostir brauta“ hafi almennt ekki 

verið á boðstólum og að skólar hafi áfram notað sína námsvísa og lagað 

„valkosti nemenda að eigin möguleikum.“ Hann telur stöðu sögunnar ekki 

sérlega sterka, nemendur þyrftu aðeins fimm einingar, en að flestir skólar hafi 

gert ráð fyrir sjö einingum í námsvísum á flestum brautum (Jón Árni 

Friðjónsson, 2013, bls. bls. 216).  

Með nýrri Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 1999 skiptust námsbrautir í 

brautarkjarna, kjörsvið og val. Þá voru áfangar ýmist ein til þrjár einingar að 

stærð og nemendur þurftu 140 einingar til að ljúka stúdentsprófi. Nám í kjarna 

var 98 einingar og var mjög svipað milli námsbrauta. Nemendur völdu svo 30 

einingar af kjörsviði ákveðinnar brautar og loks var frjálst val hluti af náminu 
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(Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 20-22). Að mati Atla Harðarsonar dósents 

þarf hlutverk aðalnámskrár að vera skýrt, en „hún átti að vera tæki til [að] 

tryggja samræmi þannig að allir skólar sem byðu upp á sömu námsbrautir ynnu 

að sömu markmiðum þótt þeir færu e.t.v. ólíkar leiðir að þeim“ (Atli 

Harðarson, 2010). Ein af þeim breytingum sem fylgdi þessum markmiðum var 

að stúdentsbrautir urðu aðeins þrjár: Málabraut, náttúrufræðibraut og 

félagsfræðibraut.  

Sagan varð eitt af skyldufögum í nýrri aðalnámskrá og meðal annars var 

fjallað um sögu að hún hefði „almennt menntunargildi þar sem til hennar er 

vísað í daglegu lífi“, og að „söguleg þekking og innsæi getur dýpkað skilning 

og aukið víðsýni og lífsnautn í mannlegu félagi“. Einstaklingur, eða 

nemandinn, er jafnframt alltaf nálægur og er sífellt að miða sig við söguna. 

Sögunám á að leitast við að túlka fortíð, skilja nútíð og móta framtíð þar sem 

nemendinn er í raun virkur þátttakandi í sögunni og er vísað til hugtaksins 

söguvitundar í því samhengi (Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 75). 

Hin nýja námskrá var jafnframt sögð bjóða upp á mikið svigrúm fyrir 

kennara og nemendur og þannig væri hægt að „sveigja námið að þeim 

áherslum sem skóli, kennari eða nemandi“ hyggst hafa að markmiði og „að 

þeim vinnubrögðum sem talin eru henta á hverjum stað“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b, bls. 78). Atli Harðarson gerði rannsókn á því 

hvernig kennarar ynnu að markmiðum sem voru tilgreind í almennum hluta 

nýrrar aðalnámskrár frá 1999. Atli ræddi við nokkra sögukennara og þegar þeir 

voru spurðir um markmið í námskránni voru svörin misjöfn. Það sem 

einkenndi þó mál sögukennara var að þeir töldu að námsgreinin væri „í sjálfri 

sér til þess fallin að þjóna almennum markmiðum og kennari ynni að þeim með 

því einu að kenna á forsendum greinarinnar“. Atli telur að almenn markmið 

námskrárinnar væru ekki efst í huga viðmælenda, heldur töldu þeir að bestum 

árangri náð með því að kenna sögu „eins og hún hefði verið kennd“ og stefna 

þannig að markmiðum námsins (Atli Harðarson, 2010, bls. 98-99).  

Öllum nemendum á náttúrufræðibraut og málabraut var skylt að taka sex 

einingar í sögu í kjarna, en nemendur á félagsfræðibraut þurftu að ljúka níu 

einingum í sögu í sínum kjarna (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 22). Þessi 

áætlaði niðurskurður á skylduáföngum birtist í skýrslu forvinnuhóps hjá 

menntamálaráðuneytinu og mætti töluverðri andspyrnu frá sögukennurum. 

Skömmu fyrir jól 1998 héldu nokkrir kennarar á fund með 

menntamálaráðherra og ræddu meðal annars um stóraukna sérhæfingu 
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námsbrauta. Ráðherra benti á góða stöðu sögunnar á félagsfræðibraut, sem og 

frjálst val þar sem nemendur gætu valið sér hvaða áfanga sem væri. Valfrelsi 

nemenda var því mikilvægur þáttur í nýrri námskrá (Margrét Gestsdóttir, 2001, 

bls. 147-148). Allir nemendur þurftu að klára áfangana SAG103 og SAG 203, 

auk þess sem nemendur á félagsfræðibraut tóku SAG303 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 81). Ljóst var að eitthvað þurfti undan að 

láta með nýrri námskrá og urðu hörð skoðanaskipti í kjölfarið. Þó var alveg 

ljóst að skyldueiningum í sögu fækkaði með nýrri námskrá. Sagnfræðingurinn 

Margrét Gestsdóttir segir að þarna hafi tvímælalaust verið dregið úr 

sögukennslu (Margrét Gestsdóttir, 2001, bls. 137):  

Sagan hefur nú fengið það hlutskipti að vera aðeins lítíll hluti af almennu 

námi allra bóknámsnemenda, í námskránni er fremur litið á hana sem 

nokkurs konar „sérgrein“ sem eigi einkum erindi til þeirra sem ætla að 

sérhæfa sig í samfélagsfræðum.  

 Atli Harðarson (2010) gerði rannsókn á breytingum í kennslu samkvæmt 

nýrri aðalnámskrá 1999 og segir að skyldunám í sögu hafi minnkað. Einnig 

hafi orðið ákveðnar breytingar á innihaldi námsins þar sem Íslandssaga var 

ekki lengur kennd sér heldur skyldi hún samþætt mannkynssögunni. 

Sögukennarar sem hann ræddi við voru almennt fylgjandi þessari breytingu en 

þó voru nokkrir sem skautuðu framhjá Íslandssögunni og töldu að 

mannkynssagan yrði aðalviðfangsefni kennslunnar. Atli ræddi breytingar á 

námskránni við marga kennara og segir að bekkjarskólar hefðu bætt fyrir þessa 

minnkun að einhverju leyti með því að binda viðbótaráfanga á einstaka brautir. 

Kennarar voru einnig misjafnlega sáttir við kjörsviðsfyrirkomulagið og töldu 

að of litla sögu væri að finna utan félagsfræðibrautar.  

 Árið 2008 urðu svo töluverðar breytingar á námskrám framhaldsskóla. 

Sérhver skóli átti að gera skólanámskrá sem skiptist í almennan hluta og 

námsbrautarlýsingar. En þær átti að byggja upp í samræmi við almennan hluta 

aðalnámskrár og skólanámskrár hvers skóla. Námsbrautarlýsingar áttu 

jafnframt að innihalda upplýsingar um innihald og vægi áfanga í einstökum 

greinum, samhengi í námi, vægi allra námsþátta og lokamarkmið námsins (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008, 22. og 23. grein). 

 Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 segir að nú færist aukin ábyrgð á 

námskrárgerð til framhaldsskóla, þar sem „þeim er nú falið að gera tillögur um 

fyrirkomulag, samhengi og inntak náms í samræmi við reglur og viðmið um 

gerð námsbrautarlýsinga“. Þetta ætti að gefa framhaldsskólum aukið umboð til 
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að byggja upp nám þar tekið væri mið af sérstöðu skóla, þörfum nemenda, 

nærsamfélags og atvinnulífs (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

7). Í kjölfarið urðu miklar breytingar á uppbyggingu námsbrauta þar sem öll 

vinna nemenda skyldi metin í stöðluðum námseiningum. Þá var lagt til 

hugtakið framhaldsskólaeining (feining) og heildareiningafjöldi námsins 

breyttist líka þannig að fullt nám gaf nemendum 60 feiningar á skólaári 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 50). Nám til stúdentsprófs 

varð þar með 200 feiningar og miðaði við þriggja ára námsframvindu. 

Námsbrautir áttu jafnframt að vera byggðar þannig upp að settar voru fram 

kröfur um hvernig námsáfangar ættu að dreifast á mismunandi hæfniþrep. 

Þessi krafa var höfð breytileg „til að gefa skólum og nemendum möguleika á 

að skipuleggja námið með mismunandi mikilli sérhæfingu.“ Þessar kröfur 

mynduðu svo ákveðið sniðmát sem var liður í gæðatryggingu námsins og 

framhaldsskólar áttu að nota við skipulag námsbrauta. Nám á þriðja hæfniþrepi 

byggðist þannig á námi á öðru þrepi og fól því í sér forkröfur af öðrum þrepum. 

Þetta þrep verður því vísir að sérsviði sem hægt er að kenna námsbrautir við 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 54-56). Aðalnámskrá tiltók 

þrjár greinar sem kjarnagreinar framhaldsskóla: Íslensku, stærðfræði og ensku. 

Þannig áttu stúdentsbrautir að innihalda 45 feiningar að lágmarki í þessum 

þremur námsgreinum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 53). 

Að öðru leyti höfðu framhaldsskólar nokkuð frjálsar hendur þegar kom að 

samningu námsbrauta og voru ekki eins bundnir og áður.  

Eitt af því sem einkenndi nýja aðalnámskrá framhaldsskóla var að hún 

byggðist á sex grunnþáttum sem byggðust á viðhorfi í löggjöf um skóla þar 

sem unnið sé „að samfélagslegum markmiðum og markmiðum er varða 

menntun sérhvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 

bls. 14). Grunnþættirnir voru því mjög mikilvægir og áttu, ásamt lykilhæfni, 

að mynda markmið um hæfni nemenda þegar þeir lykju námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 31). Atli Harðarson telur að með þessari 

nýju aðalnámskrá sé reynt að „kerfisbinda framhaldsskóla meira en áður“ þar 

sem starfið er skipulagt út frá lokamarkmiðum námsins og getu nemenda að 

námi loknu. Hann segir að þessi áhersla á markmið í námskrám sé afsprengi 

bandarískrar hefðar í námskrárfræðum þar sem áhersla var lögð á „að nota 

vísindalegar aðferðir til að leiða kennsluhætti, námsefni og skipulag skólastarfs 

af fyrir fram skilgreindum markmiðum“ (Atli Harðarson, 2012, bls. 72-73). 
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Gert er ráð fyrir því að markmiðin séu ákveðin fyrst, og síðan er leitt af þeim 

hvað skuli kennt (Atli Harðarson, 2012, bls. 84).  

Ekki er hægt að segja að fyrirmæli um sögukennslu í nýrri námskrá séu 

mjög ljós. Menntamálaráðuneytið gaf út eina dæmabraut árið 2015 sem viðmið 

fyrir stúdentspróf á bóknámsbraut á hæfniþrepi 3. Þessi braut skiptist upp í 110 

feininga kjarna, og mismunandi pakkaval eftir línum. Hægt var að velja mest 

á opinni línu (90 feiningar) þar sem nemendur gátu valið hvaða einingar sem 

er í samræmi við náms- og starfsráðgjafa. Kjarninn samanstóð af mörgum 

hefðbundnum greinum en ljóst var að nokkrar áherslubreytingar hafa orðið í 

námsframboði. Dæmabrautin gerði ráð fyrir einum áfanga í sögu og var það 

áfangi í mannkynssögu til 1800 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019) 

sem var töluvert minna en áður.  

Ljóst er að töluvert hefur dregið úr sögukennslu í íslenskum 

framhaldsskólum. Jón Árni Friðjónsson hefur fjallað um söguna sem 

námsgrein í vanda á síðari hluta 20. aldar. En oftar en ekki hefur þurft að 

réttlæta gildi þess að kenna sögu í íslenskum skólum. Einhverjum fannst sem 

svo að ekki þyrfti að kenna söguna í „góðæri frjálshyggjunnar“ og 

menntamálaráðherra sagði að kennslubækurnar „væru hvort sem er áróðursrit“ 

(Jón Árni Friðjónsson, 2013, bls. 27-28). Jón Árni telur jafnframt að á þessum 

tíma hafi orðið breytingar í framhaldsskólum sem einkenndust af vaxandi 

einstaklings- og markaðshyggju. Staða sögunnar hefði veikst töluvert þar sem 

hún þurfti sífellt að vera í samkeppni við aðrar greinar um athygli og vinsældir. 

Hann nefnir dæmi um áfanga eins og sögu drykkjuskaparins og sögu 

kvikmynda sem hann telur áhugaverða námskeið en „bera þess þó merki að 

vera skilgreind með það í huga að þau séu girnilegir valkostir á 

„einingamarkaði áfangakerfisskólanna““ (Jón Árni Friðjónsson, 2013, bls. 

355). Margrét Gestsdóttir segir að yfirvöld menntamála hafi með nýrri 

aðalnámskrá árið 1999 „horfið frá því viðhorfi að sagan sé almenn grein, 

sjálfsagður hluti af almennri menntun og þekkingu“ en í staðinn „litið svo á að 

saga sé sérgrein sem eigi lítið erindi til þorra nemenda“ (Margrét Gestsdóttir, 

2001, bls. 165).  

2.5 Erlendar áhyggjur 

Eins og stiklað hefur verið á stóru taka námskrár breytingum og virðist eins og 

sumar greinar þurfi að berjast fyrir tilveru sinni. Alison Kitson segir að 
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skólanámskrár breytist hratt og sumstaðar risti breytingarnar mjög djúpt. 

Námsgreininni sögu stafi veruleg ógn vegna samþjöppunar í námskrám, 

samkeppni við aðrar greinar og á því leiki vafi „hvað námskráin þarf að hafa 

til að undirbúa ungt fólk fyrir líf á tuttugustu og fyrstu öldinni“.7 Hún er á þeirri 

skoðun að sagan hjálpi í þessu sambandi og að síbreytilegar aðstæður í 

breyttum heimi setji meiri pressu á að nemendur læri um fortíðina (Kitson, 

2011, bls. 1). Hlutur sögu í skólakerfinu hefur verið gagnrýndur í nokkrum 

vestrænum löndum. Hér verður fjallað um áhyggjur kennara af minnkandi 

áherslum í sögukennslu í Englandi, í Danmörku og Bandaríkjunum. 

Breski sagnfræðingurinn Robert Tombs segir að England sé óvenjulegt að 

því leyti að lítil áhersla sé lögð á sögu í skólakerfinu, samanborið við önnur 

vestræn ríki. Hann segir að skólasagan sé brotakennd, það skorti samræmi og 

hún sé full af endurtekningum með lélegu prófakerfi. Tombs segir að „sagan 

virðist vera orðin námsgrein fyrir elítuminnihluta, fyrir greindari nemendur“.8 

Það leiði til þess að fáir nemendur velja hana á GCSE-stiginu,9 aðeins einn 

þriðji nemenda, og margir skólar bjóði ekki einu sinni upp á hana. Tombs telur 

að þarna séu nemendur sviptir tækifæri til að skilja sína eigin sögu (Tombs, 

Waldman og Moule, 2012, bls. 1). Kitson segir að námsgreinin saga sé undir 

miklum þrýstingi frá öðrum þáttum í námskránni og stefnumótunaraðilum þar 

sem lærdómur um fortíðina telst jafnvel vera jaðargrein í undirbúningi 

nemenda fyrir tuttugustu og fyrstu öldina (Kitson, 2011, bls. 18). Áherslan sé 

lögð á að búa til nýjar námskrár sem undirbúa nemendur fyrir síbreytilegan 

heim og sumsstaðar eru námsgreinar álitnar hluti af vandamálinu. Námsgreinar 

búa þannig frekar til hindranir í stað þess að byggja grunn að þekkingu og 

hljóta þá gagnrýni á að þær byggi á 19. aldar hugmyndum sem endurspegla 

ekki breytingar í samfélaginu (Kitson, 2011, bls. 20).  

Á unglingsárum fá nemendur í enskum skólum aukið frelsi til að velja 

sjálfir námsgreinar. Ef við skoðum hlutfall þeirra sem velja sögu vekur athygli 

að fjöldi nemenda með sögu á GCSE-stigi var mjög breytilegur eftir eðli 

skólanna, samkvæmt skýrslu Ofsted.10 Þannig völdu aðeins um 30% nemenda 

                                                      
7 Á frummálinu: „What the curriculum needs to be if it is to prepare young people for 

life in the twenty-first century.“ 
8 Á frummálinu: „History seems to have become a subject for an elite minority, for 

the brighter pupils.“ 
9 GCSE (e. General Certificate of Secondary Education) er undirbúningur fyrir 

samræmd próf sem eru tekin á 4. stigi menntunar (14-16 ára). 
10 Ofsted er opinber eftirlitsstofnun með menntamálum í Englandi. 
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í opinberum skólum (e. maintained schools)11 sögu árið 2010, en 48% nemenda 

í einkaskólum (e. independent schools). Jafnframt kom í ljós í skýrslunni að 

óróleiki með námskrána á þriðja lykilstigi leiddi til þess að nemendur í einum 

af hverjum fimm skólum hættu að læra sögu fyrir 14 ára aldur (Ofsted, 2011, 

bls. 6). Þetta er í takt við niðurstöður úr könnun breska sögufélagsins (e. The 

Historical Association) frá 2010 sem bentu til þess að sagan sem sérstök 

námsgrein væri að hverfa úr mörgum skólum. Margir kennarar voru sagðir 

hafa áhyggjur af þessari þróun, og þá ekki síst varðandi þá auknu skoðun hjá 

yfirkennurum að lærdómur um fortíðina hefði lítið námsgildi (The Historical 

Association, 2010).  

Á þessum árum var jafnframt verið að vinna að nýrri námskrá fyrir 

sögukennslu í enskum skólum. Uppkast af henni kom svo út í febrúar 2013 þar 

sem áherslan var lögð á söguna í tímaröð og fyrst og fremst á enska en ekki 

breska sögu. Uppkastið fékk strax hörð viðbrögð um inntak og uppbyggingu 

og fannst sumum eins og það væri ofhlaðið af efni sem myndi skapa aukið álag 

á kennara, og alls ekki leiða til betri kennslu. Gagnrýnt var að yfirferð á efninu 

yrði erfið og að veita þyrfti meiri tíma í sögukennslu í skólum (Gyuver, 2013, 

bls. 14). Einnig var gagnrýnt hvaða árgangar þurftu að læra eða sleppa sögu. 

Sagan var skyldufag allt til 14 ára aldurs en vonir höfðu verið bundnar við 

yfirlýsingar menntamálaráðherra um mikilvægi sögunnar í námskrám ásamt 

því að hugmyndir voru uppi um að kenna söguna til sextán ára aldurs. David 

Abulafia sagnfræðingur sagði það staðreynd að sagan væri meira í umræðunni 

en nokkurt annað fag og það benti til aukinnar vitundar um mikilvægi hennar 

í menntun (Abulafia og Tombs, 2013, bls. 3). Því voru það ákveðin vonbrigði 

að sagan yrði ekki gerð að skyldufagi til 16 ára aldurs (Gyuver, 2013, bls. 13). 

Breska sögufélagið leggur fyrir áðurnefnda könnun meðal sögukennara á 

hverju ári um stöðu sögunnar. Nýjustu niðurstöður hennar bentu til þess að 

staðan mætti vera betri. Sagan er vinsælt fag á yngstu stigum en vaxandi 

áhyggjur eru um að ungt fólk þurfi að velja á milli sögu og landafræði. Hlutur 

hennar hefur minnkað með árunum og einungis 43% nemenda á GCSE-stigi 

völdu söguna samkvæmt nýjustu könnunum. Kennarar á GCSE-stigi hafa 

flestir fengið einhverja menntun í sögu og það leiðir til þess að einungis 

helmingur nemenda fær menntaðan sögukennara í tvö ár á sinni skólagöngu 

(The Historical Association, 2017).  

                                                      
11 Flestir skólanna eru reknir af sveitarfélögum og þurfa að fylgja námskrá. 
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Svipaðar áhyggjur hafa heyrst frá dönskum sögukennurum. Jens Aage 

Poulsen og Peter Yding Brunbech telja að söguáhugi sé mikill í Danmörku og 

fari vaxandi. Sömu sögu er ekki hægt að segja um áherslur í skólum því 

rannsóknir benda til þess að sagan sé orðin algjör minnihlutanámsgrein í 

dönskum grunnskólum (2015, bls. 50-51). Sérhæfðir sögukennarar eru sagðir 

of fáir og sagan er ein verst stadda greinin í þeim efnum. Rannsóknir benda 

jafnframt til þess að sagan sé tekin alvarlega hjá skólastjórnendum en lendi 

þrátt fyrr það aftarlega í forgangsröðun. Greinar eins og móðurmál og 

stærðfræði eru fyrst mannaðar, síðan sérhæfðari greinar eins og erlend 

tungumál, en þegar röðin kemur loks að sögu er henni deilt á kennara sem eru 

að kenna aðrar greinar til að nýta þá betur (2015, bls. 54-55).  

Poulsen og Brunbech telja nauðsynlegt að nemendur þurfi sérhæfða 

kennara ef markmið sögukennslu eiga að nást (2015, bls. 56). Poulsen skrifar 

einnig um þetta mál í Politiken og er mjög harðorður um stöðu sögunnar. Að 

hans mati kenni eru nemendur sífellt minna fræddir um fortíðina og að 

þekkingin komi mest úr ýmsum miðlum. Þannig læri flestir um millistríðsárin 

í Danmörku í gegnum þekkta sjónvarpsþætti eins og Matador, svo dæmi sé 

tekið. Poulsen telur að markmið sögu eigi að vera að kenna nemendum um 

fortíðina sem samfellda heild en ekki sem samansafn af einstökum atburðum, 

og þannig geti nemendur skilið brot og þróunarlínur í sögunni. Sagan ætti 

þannig að kenna ungum nemendum að átta sig á sögulegum upplýsingum sem 

verða á vegi okkar, hvort sem það væri á söfnum eða þegar við heyrðum 

pólitískar kappræður (Poulsen, 2015).  

Loks má minnast á áhyggjur sem hafa heyrst um minnkandi áherslur á 

sögukennslu í Bandaríkjunum. Rannsókn sem var gerð í Maryland árið 2006 

benti til þess að tími sem var tileinkaður sögukennslu hefði dregist mikið 

saman. Þarna skipta viðhorf kennara og skólastjórnenda nokkru máli. 

Meirihluti kennara sagði að sagan væri álitin í litlum forgangi á meðan rúmur 

helmingur skólastjórnenda sagði mikilvægi sögunnar blikna í samanburði við 

námsgreinar eins og lestur og stærðfræði. Þetta er í takt við rannsóknir sem 

voru gerðar á landsvísu sem bentu til þess að sagan væri smátt og smátt að 

hverfa úr bandarískum grunnskólum. Sumir kenndu því um að hún væri fléttuð 

saman við aðrar greinar í einhverskonar samfélagsfræði. Þetta væri í þversögn 

við yfirlýst markmið yfirvalda en á pappír á sagan að vera miðpunktur í allri 

samfélagsfræðikennslu í grunnskólum. Sagnfræðingurinn Bruce VanSledright 

telur að hægt sé að rekja þetta að hluta til þess, að ef sagan er ekki prófuð, þá 
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verður hún ekki kennd. Hann segir að það muni þó ekki vinna upp á móti 

lélegum undirbúningi kennara í sögugreinum, „þú getur ekki kennt það sem þú 

veist ekki.“12 VanSledright telur að taka þurfi á þessu máli strax því annars 

gæti það einungis hraðað endalokum sögunnar í grunnskólum (VanSledright, 

Reddy og Walsh, 2012).  

2.6 Samantekt 

Markmið með umræðunni hér á undan er ætlað að vera undirstaða fyrir 

viðfangsefni þessarar rannsóknar sem lýtur að stöðu sögunnar í íslenskum 

framhaldsskólum í dag. Gefið var yfirlit yfir sögukennslu frá því hún spratt 

fram upp úr borgarabyltingu og breytingum á stjórnkerfi og hvernig hún varð 

að almennri námsgrein í skólum. Sögukennsla hefur verið við lýði á Íslandi allt 

frá 18. öld en sögukennslan hefur gengið í gegnum miklar breytingar á 20. öld 

eftir því sem þörfin fyrir þjóðernismiðaða sögukennslu hefur farið minnkandi. 

Sumir gætu haldið að saga sem námsgrein sé í vanda stödd en hér hefur verið 

reynt að tína til rök um mikilvægi sögukennslu og gildi hennar sem 

námsgreinar. Sögukennsla getur haft uppeldislegan jafnt sem vitsmunalegan 

tilgang en mest áhersla er lögð á samtímatilgang hennar. Einstaklingur með 

sterka söguvitund gerir sér grein fyrir sögulegri framvindu og getur þannig nýtt 

sér það við að skýra uppruna nútímans og jafnvel við hverju menn megi búast 

í framtíðinni. Sagan getur þannig skapað menningarlega samkennd milli 

einstaklinga en á sama tíma verið mikilvægt verkfæri í baráttu gegn fordómum 

og fáfræði. 

Þáttur sögunnar í framhaldsskólum var jafnframt skoðaður frá upphafi 

áfangakerfis á áttunda áratug síðustu aldar til dagsins í dag. Ljóst er að 

skylduáföngum í sögu fækkaði talsvert til 1999 þegar heildstæð Aðalnámskrá 

framhaldsskóla kom út. Árið 2015 hófst svo nýr kafli í sögu framhaldsskóla 

þegar flestir nemendur hófu nám til þriggja ára stúdentsprófs í nýju kerfi sem 

hafði verið í undirbúningi í tæpan aldarfjórðung. Hér var farið yfir aðdraganda 

þess og reynt að leggja grunn að rannsóknarefninu sem er áðurnefnd staða 

sögunnar. Lítið er vitað um stöðuna út frá þessari yfirferð og núverandi 

aðalnámskrá er ekki margorð um hana. Því kviknar sú spurning hvert 

                                                      
12 Á frummálinu: „You cant teach what you dont know.“ 
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raunverulegt söguframboð er í framhaldsskólum í dag og reynt verður að fá 

svör við henni í næsta kafla.  
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3. Söguframboð í íslenskum 

framhaldsskólum 2018-2019 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður sjónum beint að framboði á skylduáföngum í sögu eins, 

og það var veturinn 2018-2019. Gefið verður heildstætt yfirlit yfir framboð í 

öllum framhaldsskólum, skólarnir bornir saman á nokkra vegu, og reynt að 

finna einhverjar línur. Við gagnaöflun var fyrst og fremst stuðst við heimasíður 

skólanna og vef Menntamálastofnunar um staðfestar námsbrautarlýsinga og til 

einföldunar verður ekki vísað til einstakra heimasíðna í kaflanum. Einnig var 

ekki gerður nákvæmur samanburður á námsbrautarlýsingum á heimasíðunum 

og vef Menntamálastofnunar. 

Margir skólar bjóða upp á nám til stúdentsprófs og því stöndum við frammi 

fyrir þeim vanda að velja hvaða skólar eru hafðir til grundvallar. Ákveðið var 

að setja það sem skilyrði að námsbrautirnar væru kenndar í heild sinni í 

skólunum og þær væru að lágmarki 200 framhaldsskólaeiningar. Ákveðið var 

að skipta framhaldsskólunum eftir landshlutum til einföldunar og frekari 

samanburðar. Við skiptinguna var fyrst og fremst miðað við gamalgróna hefð 

um kjördæmaskipan en þó þurfti að færa nokkra skóla til hagræðingar. 

Menntaskólinn á Ísafirði var færður til Vesturlands þar sem hann er eini 

skólinn á Vestfjörðum og sömuleiðis Fjölbrautaskóli Suðurnesja á Reykjanesi 

sem fór í hóp með Suðurlandi. Loks var Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu settur í Austurlandshóp. Skólunum var því skipt upp á 

eftirfarandi hátt: 

 

 

 

 

 

 

  



28 

Tafla 3.1 Framhaldsskólar á Íslandi 

Höfuðborgarsvæðið Norðurland 

Borgarholtsskóli (Borgó) Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra (FNV) 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (FB) Framhaldsskólinn á Húsavík (FSH) 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (FG) Framhaldsskólinn á Laugum (Laugar) 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla (FÁ) Menntaskólinn á Akureyri (MA) 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði (Flensborg) Menntaskólinn á Tröllaskaga (MTR) 

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ (FMOS) Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) 

Kvennaskólinn í Reykjavík (Kvennó) 
 

Menntaskólinn í Kópavogi (MK) Vesturland 

Menntaskólinn í Reykjavík (MR) Fjölbrautaskóli Snæfellinga (FSN) 

Menntaskóli í tónlist (MÍT) Fjölbrautaskóli Vesturlands (FVA) 

Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH) Menntaskóli Borgarfjarðar (MB) 

Menntaskólinn við Sund (MS) 

Tækniskólinn (Tskóli) 
Menntaskólinn á Ísafirði (MÍ) 

Verzlunarskóli Íslands (Versló) 
 

 Suðurland 

Austurland Fjölbrautaskóli Suðurlands (FSU) 

Menntaskólinn á Egilsstöðum (ME) Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FSS) 

Verkmenntaskóli Austurlands (VA) Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (FÍV) 

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 
(FAS) 

Menntaskólinn að Laugarvatni (ML) 

 

Til að gefa mynd af námsframboði eftir mismunandi brautum var ákveðið 

að flokka brautirnar eftir titli og innihaldi þegar þær voru bornar saman á 

landsvísu. Þegar námsframboðið var borið saman eftir landshlutum var pláss 

fyrir frekari aðgreiningu og var reynt að telja til allar námsbrautir þar sem saga 

var kennd ef einingafjöldinn var misjafn. 

Á landsvísu voru vinsælustu brautirnar félagsvísindabraut og 

náttúruvísindabraut. Oft voru misvísandi heiti á þessum brautum milli skóla og 

var ákveðið að setja annars vegar allar félags- og hugvísindabrautir undir sama 

hatt, og hins vegar raunvísinda- og náttúrufræðibrautir, þar sem augljóst var að 

þessar brautir væru með svipaða sérhæfingu. Næst á eftir í vinsældum voru 

opnar brautir eða kjörnámsbrautir sem voru felldar í einn flokk opinna brauta. 

Alþjóða- og málabrautir voru settar í einn flokk þar sem mikil áhersla er á 

erlend tungumál og síðan voru hönnun, nýsköpun og listir einn flokkur. 
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Tölvubrautir voru svo settar í flokk með viðskiptabrautum þar sem þær voru 

ekki margar og loks voru íþróttabrautir einn flokkur. 

Skilgreining á söguáföngum í framhaldsskólum var oftast nokkuð augljós 

þar sem oftast var um að ræða áfanga í Íslands- eða mannkynssögu og þeir 

auðkenndir með forskeytinu SAGA í námskrám. Þó voru nokkrir söguáfangar 

kenndir á sérhæfðum brautum, sem komu í ljós við vinnslu verkefnisins. Það 

voru annars vegar áfangar í listasögu og hins vegar í tónlistarsögu. Þrátt fyrir 

að þeir væru vissulega sérhæfðir var ákveðið að hafa þá með í samantektinni. 

Rökin fyrir því voru þau að oftar en ekki eru þessir áfangar settir í samhengi 

við samfélagslegar breytingar á vissum tímabilum og því var stuðlað að sterkri 

söguvitund hjá nemendum.  

Hér þarf einnig að gera grein fyrir því að sumir skólar hafa búið til nýja 

þverfaglega áfanga. Þessir áfangar taka á málefnum eins og menningarlæsi, 

samfélögum, félagsvísindum og fleiru og er misstórir. Sumum þessara áfanga 

var ætlað að koma í staðinn fyrir sögu að einhverju leyti en það virðist vera 

ólíkt milli skóla hvað þáttur sögu er stór. Líklega er einhverja sögu að finna í 

þessum áföngum en ef þeim hefur verið skipt út fyrir sérstaka söguáfanga er 

það einungis skýrt merki um að söguáherslur séu að minnka. Því var ákveðið 

að hafa þá ekki með í þessari samantekt. 

3.2 Landshlutar 

Fjöldi framhaldsskóla sem liggja undir í verkefninu er 31. Gott er að byrja á að 

skoða landið í heild til að fá ágæta yfirlitsmynd af söguframboði skólanna. 

Fyrstu niðurstöður eru þær að staða sögunnar er veikari á landsvísu en áður þar 

sem skylduáfangar í sögu er að finna á öllum brautum í nítján af þessum 

skólum. Nokkuð misjafnt er milli skóla hvort að nemendur þurfa að taka 

jafnmikla sögu óháð brautum. Algengt er að skólar séu með sameiginlegan 

kjarna í sögu og má þar nefna Fjölbrautaskóla Suðurlands (5 feiningar). Aðrir 

skólar eru svo með mismunandi skyldusögu, eins og Menntaskólinn á 

Egilsstöðum sem er með tíu feiningar á öllum brautum nema listnámsbraut (25 

feiningar). Algengasta gildið í skólunum eru 10 feiningar en það þýðir ekki að 

það sé ráðandi stærð. Feiningafjöldinn af skylduáföngum er mjög mismunandi 

milli brauta og er allt frá 0 feiningum upp í 25 feiningar.  

Ef við lítum á skólana sem bjóða upp á námsbrautir án skylduáfanga í sögu 

kemur ýmislegt í ljós (tafla 3.2). Það sem einkennir flesta þeirra er að þeir 
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skylda aðeins nemendur á einni braut til að taka söguáfanga en nemendur geta 

útskrifast á öllum öðrum brautum án þess að taka einn einasta áfanga í sögu. 

Af þessum ellefu skólum eru átta sem bjóða upp aðeins upp á sögu sem 

skyldufag á einni braut, tveir þeirra á þremur brautum en Tækniskólinn býður 

ekki upp á sögu sem skyldufag á neinni braut. Menntaskólinn á Akureyri sker 

sig úr með meiri áherslu en þar er saga skyldufag á öllum brautum nema 

kjörnámsbraut. Feiningafjöldinn á þessum brautum er mjög misjafn og er allt 

frá 0 feiningum upp í 20. 

 

Tafla 3.2 Allt landið – Skyldueiningar eftir sérhæfingu brauta 

 

 

Allt landið - Skyldueiningar eftir sérhæfingu brauta
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Borgó 15 10 10

FAS 5 0 0

FÁ 15 10 10 10

FB 10-15 10 10 10 6

FG 15 5 15 10 5-20 10

FÍV 10 5 5

Flensborg 10 0 0 0

FMOS 5 0 0

FNV 20 10 10 5-10

FSH 25 10 10 10

FSN 5 5 5

FSS 5 5 0 0 0-20 0

FSU 5 5 5 5 5 5

FVA 15 5 5

Kvennó 10-15 10

Laugar 10 0 0 0

MA 15 5 10 0

MB 17 0 0 0

ME 10 10 10 25

MH 15 5 5 5 5-10

MÍ 10 5 5

MÍT 12

MK 15 0 0 0

ML 15 8

MR 16 21

MS 10-25 5

MTR 5 0 0 0 0

Tskóli 0 0 0

VA 10 0 0 0

Versló 10 15 10 15

VMA 10 0 0 0 15-20 0
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Af þessum 31 skólum er meirihluti skólanna á landsbyggðinni, eða sautján 

skólar á móti fjórtán á höfuðborgarsvæðinu. Í ljós kemur að sagan á töluvert 

meira undir högg að sækja á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Á 

höfuðborgarsvæðinu bjóða fjórir af fjórtán skólum upp á námsbrautir án 

skylduáfanga og það eru Flensborgarskólinn í Hafnarfirði, Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ, Menntaskólinn í Kópavogi og Tækniskólinn. Allir þessir skólar 

eru aðeins með sögu sem skyldufag á einni braut nema Tækniskólinn sem er 

ekki með skyldufag á neinni braut (tafla 3.3). Því eru skólar með sögu sem 

skyldufag á öllum brautum í meirihluta. 

Tafla 3.3 Höfuðborgarsvæðið – skyldueiningar eftir brautum 

 

Ef við skoðum landsbyggðina koma aðrar niðurstöður í ljós. Af þeim 

sautján framhaldsskólum sem eru á landsbyggðinni eru átta skólar sem eru ekki 

með skylduáfanga í sögu á öllum brautum. Mun fleiri skólar eru án skyldusögu 

á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Það sem skekkir þessar 

niðurstöður er að staða sögunnar virðist missterk eftir landshlutum og því er 

varasamt að alhæfa um alla landsbyggðina á móti höfuðborgarsvæðinu. Á 

Vesturlandi og Suðurlandi eru fjórir framhaldsskólar í hvorum landshluta og á 

Vesturlandi er sagan til dæmis skylda í öllum skólum nema Menntaskóla 

Borgarfjarðar (tafla 3.4) og á Suðurlandi er hún skyldufag í öllum skólum nema 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja (tafla 3.5). Ef við viljum skilgreina stöðu sögunnar 

enn betur á Suðurlandi mætti taka Fjölbrautaskóla Suðurnesja út úr menginu 

og er sagan þá orðin skyldufag í öllum skólum.  

 

Borgó FÁ FB FG Flensborg FMOS Kvennó MK MH MS MR MÍT Tskóli Versló

Alþjóða/málabraut 15 5 21 15

Félagsvísindabraut 15 15 10 15 10 5 15 15 15

Félagsv.braut- saga 25

Félagsv.braut - hagfræði 10

Hugvísindabraut 15 15 10

Hönnunar- og markaðsbraut 10

Hönnunar- og nýsköpunarbraut 0

Íþróttabraut 10 6 10

Listdansbraut 10

Listnmsbr. Myndlistasvið 20

Listnmsbr. Fata og textílh. 5

Listnmsbr. Leiklistarsvið 10

Náttúruvísindabraut 10 10 10 5 0 0 10 0 5 5 16 0 10

Nýsköpunar- og listabraut 15

Opin braut 10 0 0 0 5

Tónlistarbraut 5 12

Tölvubraut 10 0

Viðskiptabraut 10 10 10 0 0 10

Höfuðborgarsvæðið - Skyldueiningar eftir brautum
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Tafla 3.4 Vesturland – Skyldueiningar eftir brautum 

 

Tafla 3.5 Suðurland – Skyldueiningar eftir brautum 

 

Athyglisverðar niðurstöður koma í ljós þegar við skoðum Norðurland og 

Austurland. Á Norðurlandi eru sex skólar og tveir af þeim bjóða upp á 

skylduáfanga í sögu á öllum brautum, en það eru Framhaldsskólinn á Húsavík 

og Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra. Verkmenntaskólinn á Akureyri, 

Framhaldsskólinn á Laugum og Menntaskólinn á Tröllaskaga eru ekki með 

skylduáfanga á öllum brautunum. Menntaskólinn á Akureyri er hins vegar með 

nokkra sérstöðu þar sem hann er með sérstaka skylduáfanga í sögu á öllum 

brautum nema kjörnámsbraut (tafla 3.7). Á Austurlandi er svo aðeins einn skóli 

með skylduáfanga í sögu á öllum brautum og er það Menntaskólinn á 

Egilsstöðum. Minni skyldusaga er  í Verkmenntaskóla Austurlands og 

Framhaldsskólanum í Austur-Skaftafellssýslu, þar sem hún er einungis 

skyldufag á einni braut í báðum skólum (tafla 3.6). 

FSN FVA MB MÍ

Félagsvísindabraut 5 15 17 10

Náttúruvísindabraut 5 5 0 5

Opin braut 5 5 0 5

Íþróttafræðibraut - félagsgreinasvið 0

FIV FSS FSU ML

Alþjóðabraut 5

Félagsvísindabraut 10 5 5 15

Íþróttabraut 0 5

Listnámsbraut - myndlistarlína 20

Listnámsbraut - textíllína 0

Náttúruvísindabraut 5 5 5 8

Opin braut 5 0 5

Tölvubraut 0

Viðskipta- og hagfræðibraut 5
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Tafla 3.6 Austurland – Skyldueiningar eftir brautum 

 

Tafla 3.7 Norðurland – Skyldueiningar eftir brautum 

 

Þessar niðurstöður gefa okkur nokkrar vísbendingar um stöðu sögunnar 

eftir landshlutum. Saga er um það bil jafnsterk á höfuðborgarsvæðinu og á 

Vesturlandi, en hún virðist vera sterkust á Suðurlandi. Talsvert minni sögu er 

að finna í framhaldsskólum á Norður- og Austurlandi. Þó ber að nefna ákveðna 

fyrirvara. Það er kannski ósanngjarnt að bera saman svona lítið úrtak. Eins og 

áður var nefnt er hægt að fá mjög góðar niðurstöður af Suðurlandi ef hópnum 

er breytt örlítið. Einnig væri hægt að taka Framhaldsskólann í Austur-

Skaftafellssýslu úr Austurlandshópnum og setja hann í Suðurland og þá myndi 

niðurstöður á Austurlandi taka stökk. Endalaust væri hægt að leika sér með 

þessar tölur en heildarstaða varðandi sögu í framhaldsskólum breytist samt sem 

áður ekki neitt. 

3.3 Námsbrautir 

Eins og fjallað var um í fræðilega hlutanum var saga lengi vel hluti af 

skyldukjarna nemenda á öllum stúdentsbrautum. Því er athyglisvert að skoða 

hvaða og hversu miklar breytingar megi merkja með nýrri námskrá. Með nýrri 

námskrá gafst skólum kostur á að hafa fleiri námsbrautir en áður til að mæta 

FAS ME VA

Félagsvísindabraut 5 10 10

Náttúruvísindabraut 0 10 0

Nýsköpunar- og tæknibraut  0

Opin braut 0 0

Listnámsbraut 25

Málabraut 10

FNV FSH Laugar MA MT VMA

Félagsvísindabraut 20 25 10 15 5 10

Opin braut 10 10 0 0 0 0

Hestabraut 5

Íþróttabraut 10 0 0 0

Náttúruvísindabraut 10 10 0 5 0 0

Listabraut 0

Málabraut 10

Listnáms- og hönnunarbraut, myndlistarlína 20

Listnáms- og hönnunarbraut, textíllína 15

Viðskipta- og hagfræðibraut 0
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ólíkum þörfum nemendahópsins. Við yfirferð kemur þó í ljós að vinsældir 

félags- og hugvísindabrauta og náttúruvísindabrauta haldast ennþá miklar, og 

er þær að finna í flestum skólanna. Ef við byrjum á að skoða félags- og 

hugvísindabrautir má sjá að sagan er skyldufag í öllum skólum sem bjóða upp 

á slíkar brautir. Fjöldi skyldufeininga eru þó mjög mismunandi eða allt frá 5 

upp í 25 í bæði Framhaldsskólanum á Húsavík og sögulínu 

félagsvísindabrautar í Menntaskólanum við Sund. Algengast er að fjöldi 

skyldufeininga sé 10 eða 15 en þó eru sex skólar aðeins með fimm feiningar 

sem skyldu og fjórir með fleiri en 15. 

Staða sögunnar á náttúruvísindabraut hefur veikst töluvert því saga er 

skyldufag á 20 af 30 brautum. Af þessum tuttugu brautum er hún mjög lítill 

hluti af náminu, á um helmingi þeirra, eða einungis 5 feiningar. Aðeins átta 

skólar eru með 10 feiningar í skyldusögu og Menntaskólinn í Reykjavík er svo 

í sérflokki með 16 skyldufeiningar á náttúruvísindabraut. Öðru máli gegnir um 

alþjóða- og málabrautir en sagan er skyldunámsgrein á öllum brautum. 

Einungis sjö skólar bjóða upp á slíkt nám og sex þeirra bjóða upp á 5, 10 eða 

15 feiningar, tveir skólar með hvert, en Menntaskólinn í Reykjavík er aftur á 

toppnum með 21 feiningu í skyldu.  

Ef við berum saman brautir sem sérhæfa sig í hönnun, nýsköpun og listum 

er staða sögunnar þokkaleg. Af fjórtán brautum bjóða ellefu brautir upp á 

skylduáfanga í sögu en þrjár eru án þeirra. Tvær brautir eru einungis með 5 

feiningar en þrjár eru með 20 feiningar og Menntaskólinn á Egilsstöðum er 

með 25 skyldufeiningar á listnámsbraut. Einnig má nefna tvo skóla sem bjóða 

upp á sérhæfðar tónlistarbrautir, eða Menntaskólinn í Hamrahlíð og 

Menntaskóli í tónlist. Menntaskóli í tónlist er mjög sérhæfður skóli með lítið 

af hefðbundnum kennslugreinum en á báðum stúdentsbrautum eru 12 feiningar 

í tónlistarsögu. Ástæðan fyrir þessari miklu áherslu á sögu á listabrautum má 

að hluta til rekja til sérhæfingar brautanna. Hluti af þessari sérhæfingu er til 

dæmis mikil kennsla í listasögu og þannig verður söguáherslan mjög mikil á 

þessum brautum. Því er þónokkur áhersla á sögukennslu og söguvitund á þeim 

brautum. 

Nokkrir skólar bjóða upp á brautir með viðskipta- eða hagfræðisérhæfingu 

og þrír eru með sérhæfðar tölvubrautir. Sagan er skyldufag á sex af þessum 

brautum, fimm eru með 10 feiningar og ein með 5. Önnur tölvubrautin í 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er með 10 skyldufeiningar í sögu en 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja og Tækniskólinn með enga. Ellefu skólar bjóða 
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síðan upp á sérhæfðar íþróttabrautir og þar er  saga skyldufag í naumum 

meirihluta skólanna.  

Með nýrri námskrá urðu svokallaðar opnar brautir (kjörnámsbrautir, 

fjölgreinabrautir) vinsælar. Segja má að tilgangurinn með þeim sé að bjóða 

nemendum upp á að sérsníða námið að sínum þörfum og áhugasviði. Þá er sem 

minnst af skylduáföngum en þeim mun meira val, sem oftast fer fram í samráði 

við námsráðgjafa því það þarf að uppfylla lágmarkskröfur um fjölda áfanga á 

viðkomandi hæfniþrepum. Það sem einkennir þessar brautir er að val er oft um 

eða yfir helmingur námseininga, og því er kjarninn misstór. Framhaldsskólar 

þurfa aðeins að uppfylla lágmarkseiningafjölda í stærðfræði, ensku og íslensku 

í kjarna en að öðru leyti er frjálst að ákveða kjarnagreinar. Við vinnslu 

verkefnisins kom í ljós að opnar námsbrautir eru í boði í tuttugu 

framhaldsskólum. Af þeim brautum er rétt innan við helmingur með 

skylduáfanga í sögu, eða níu talsins. Af þeim níu brautum eru sex brautir með 

5 skyldueiningar en þrír skólar buðu upp á 10 feiningar. Staða sögunnar á 

opnum námsbrautum er því talsvert á annan veg en á vinsælustu brautunum og 

mun minna er af skyldusögu. 

3.4 Inntak söguáfanga 

Með nýrri námskrá gafst tækifæri í skólum til að skapa nýjar námsbrautir og 

fengu þeir frelsi til að setja á laggirnar nýjar skyldunámsgreinar að 

undangengnu samþykki ráðuneytis. Að lokinni samantekt um söguframboð í 

öllum framhaldsskólum á Íslandi er freistandi að skoða áherslu sögukennslu í 

framhaldsskólum. Stuðst er við titla á áföngum eins og þeir birtast á 

heimasíðum skólanna og á vef Menntamálastofnunar (2019) en ekki farið í 

nákvæma greiningu á námsáætlunum, námsbókum eða slíku. 

Fyrri aðalnámskrá frá 1999 gerði ráð fyrir tveimur skylduáföngum í sögu 

sem áttu báðir að vera yfirlitsáfangar í Íslands- og mannkynssögu. Sá fyrri var 

SAG103 sem náði frá fornöld til frönsku byltingarinnar og sá síðari, SAG203, 

var yfirlit frá 1789 til dagsins í dag. Við fyrstu yfirferð lítur út fyrir að áherslur 

séu mjög svipaðar og áður. Margir skólar virðast hafa stuðst við gömlu 

áfangana við gerð nýrra og námsáherslur hafa fylgt þeim. Fjölbrautaskóli 

Norðurlands vestra er sem dæmi með tvo skylduáfanga í Íslands- og 

mannkynssögu á öllum brautum og Borgarholtsskóli er með svipaðar áherslur. 

Þó er nokkuð ljóst að þessir áfangar eru oft kenndir með mismunandi áherslur 
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í huga. Sem dæmi er tekið fram í áfangalýsingu hjá Framhaldsskólanum á 

Húsavík um yfirlitssögu frá upphafi til 1750-1800 að þar sé farið mjög hratt 

yfir sögu. En í Kvennaskólanum er áhersla á nokkur viðfangsefni í stað 

heildaryfirlits.  

Athyglisvert er að sjá ríka áherslu á samtímasögu í nokkrum skólum. 

Menntaskólinn í Hamrahlíð og í Reykjavík eru með skylduáfanga á öllum 

brautum  í Íslands- og mannkynssögu á 20. og 21. öld, og þá býður sögulína í 

Menntaskólanum við Sund upp á tvo áfanga í 20. aldar sögu, auk áfangans „Í 

máli og myndum.“ Athygli vekur að nokkrar brautir eru með einn 

skylduáfanga þar sem einblínt er á síðari tíma sögu en ekki fornsögu. Loks má 

nefna að eldri félagsfræðibrautir voru einnig með skylduáfangann SAG303 

sem var menningarsaga. Í mörgum skólum er enn svipaður áfangi á 

félagsvísindabraut. Það virðist vera þónokkur mannkynssögusveifla í 

söguframboði framhaldsskólanna, og er það í takt við aðalnámskrá frá 1999 

þegar hlutur mannkynssögu jókst á kostnað Íslandssögu.  

Mjög fáa áfanga er að finna í námsframboði skólanna þar sem einblínt er á 

sögu Íslands. Við þessa rannsókn fannst einn áfangi í Fjölbrautaskólanum í 

Garðabæ, en þar er kenndur sérstakur áfangi í Íslandssögu til ársins 1944. 

Sérstaka athygli vekur að þessi áfangi er skyldufag í kjarna á öllum brautum 

nema á náttúrufræðibraut, en nemendur á henni þurfa í staðinn að taka einn 

áfanga í mannkynssögu. 

3.5 Samantekt 

Þetta yfirlit bendir til þess að staða sögu sem skyldufags í framhaldsskólum 

hafi veikst verulega með nýrri námskrá og styttingu náms til stúdentsprófs. 

Einnig er ljóst að staða sögu er mjög misjöfn milli skóla og námsbrauta og 

ákveðnar spurningar vakna við þessar niðurstöðu. Sú fyrsta er sú af hverju 

sumir skólar ákveða að sumir nemendur þurfi sögukennslu en aðrir ekki? 

Skólayfirvöld ákveða skyldufögin og setja sér ákveðnar forsendur fyrir því en 

þær eru greinilega ólíkar eftir skólum. En af hverju ætli það sé?  

Þessar miklu breytingar á námskrá og stytting náms hafa einnig haft mikil 

áhrif á sögukennara jafnt sem aðra kennara og því leikur forvitni á að vita hvert 

viðhorf sögukennara er til þessara breytinga. Er sagan kannski að breytast í 

valgrein í framhaldsskólum? Það er ekki auðvelt að svara þessum spurningum 
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en leitað verður eftir viðhorfum nokkurra sögukennara til að skoða stöðu 

sögunnar í framhaldsskólum í næsta kafla. 
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4. Viðtalsrannsókn 

4.1 Bakgrunnur rannsóknar 

Í þessum kafla verður reynt að fá svör við spurningum sem vöknuðu í síðasta 

kafla. Ákveðið var að framkvæma stutta rannsókn og þá reynir á 

rannsóknarmann að sýna nákvæm vinnubrögð og fagmennsku í allri vinnu. 

Aðferðafræði 

Þegar skipuleggja á rannsókn þarf fyrst að ákveða hvaða aðferðafræði verður 

fyrir valinu. Mjög algengt er að menntarannsóknir séu annaðhvort unnar með 

eigindlegum eða megindlegum aðferðum. Valið milli þeirra er ekki alltaf ljóst 

en það þarf fyrst og fremst að stjórnast af markmiðum með rannsókninni 

(Creswell, 2019, bls. 11). Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að kanna 

viðhorf sögukennara til nýrrar námskrár og áhrif hennar á sögukennslu í 

framhaldsskólum. Creswell segir að eigindlegar rannsóknir henti vel þegar 

öðlast þarf djúpan skilning á viðfangsefninu (Creswell, 2019, bls. 19). Einnig 

er hægt að segja að þriðji kafli hafi verið ein gerð megindlegra rannsókna, sem 

vakti upp frekari spurningar sem verður reynt að svara hér. Þó að þátttakendur 

séu ekki hluti af sömu megindlegu rannsókninni er hægt að skoða þætti betur 

með eigindlegum rannsóknum og því liggur beinast við að nota þær.  

Úrtak 

Margar gerðir eru til af úrtökum. Í menntarannsóknum er algengt að nota ýmsar 

gerðir líkindaúrtaka (e. probabilty sample), svo sem slembiúrtak. Í 

eigindlegum rannsóknum er algengara að nota önnur úrtök og hér verður stuðst 

við markmiðsúrtak (e. purposive sample). Því er oft beitt „í sérstökum 

aðstæðum þar sem rannsóknarmaður þarf að beita dómgreind sinni til að velja 

úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar“ (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003, bls. 63). Því hentar markmiðsúrtak vel í þessari rannsókn.  
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Ákveðið var að velja úrtakið út frá víðu sjónarhorni. Þannig vildi höfundur 

finna einstaklinga sem höfðu sérþekkingu á málefnum sögukennslu og höfðu 

einnig töluverða þekkingu á námskrármálum. Því lá beinast við að úrtakið yrði 

sögukennarar í framhaldsskólum. Ákveðið var að velja jafnt kennara frá 

skólum sem höfðu haldið betur í söguna og skólum sem ekki voru með sögu 

sem skyldufag á öllum brautum. Úrtakið var sniðið að umfangi verkefnis og í 

því komu fjórir sögukennarar í framhaldsskólum frá landsbyggðinni. Vert er 

að benda á að stór hluti sögukennara er karlkyns og að þessu sinni var því ekki 

mögulegt að láta kynjajafnræði ráða för, sem er alla jafna æskilegt. Magnús og 

Snorri koma úr skólum þar sem mikil áhersla var lögð á sögu en Jóhann og 

Óttar frá skólum þar sem minna var af sögu. Hópurinn hafði 5-20 ára reynslu 

af sögukennslu í framhaldsskólum með ólíkum námskrám og mikla þekkingu 

í námskrárgerð í sínum framhaldsskólum.  

Siðferðileg atriði 

Þó að þessi rannsókn sé frekar smá í sniðum þarf samt sem áður að gefa gaum 

að siðferðilegum álitaefnum, sem upp gætu komið. Efni rannsóknarinnar var 

ekki viðkvæmt á neinn hátt en viðmælendur voru samt beðnir um að tjá 

skoðanir sínar á ýmsum hlutum er vörðuðu framhaldsskólann og nauðsynlegt 

að halda trúnaði á því sviði. Þannig varð að gera þátttakendum ljóst að 

umræður væri ekki hægt að rekja til einstakra aðila og að nafnleyndar væri gætt 

þegar gögnin væru greind (Sóley S. Bender, 2003, bls. 93). Þátttakendur fengu 

því allir dulnefni og þess var gætt að fjarlægja allar skírskotanir til 

skólastofnana. Þá voru nöfn á áföngum, bókum eða einstaklingum ýmist 

fjarlægð eða auðkennd með XXXXXX, og nemendafjöldi einkenndur með 

XXX. 

Rannsakandi þarf einnig að hafa ýmis siðfræðileg atriði í huga við 

rannsóknina. Líkt og Helga Jónsdóttir nefnir er það „ekki rétt að þröngva 

túlkun upp á þátttakanda“ (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 78). Því er mikilvægt 

að rannsakandi fullvissi sig um að túlkun hans sé rétt. Einnig þarf hann að hafa 

í huga að erfitt getur verið að vera rannsakandi og söguáhugamaður á sama 

tíma og því þarf að gera grein fyrir fyrirframgefnum skoðunum rannsakanda. 

Eða í þessu sambandi þeirri skoðun að mikið hafi dregið úr sögukennslu í 

framhaldsskólum og að sú þróun sé ekki æskileg. Þetta þarf að hafa til 
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hliðsjónar við alla rannsóknarvinnu og passa að spurningar verði ekki of 

leiðandi samkvæmt ákveðinni skoðun hans (Seidman, 1998, bls. 69).  

Viðtalsaðferð og þemu 

Þegar lokið hafði verið að ákveða rannsóknaraðferð þurfti að velja 

gagnasöfnunaraðferð sem hentaði best. Mjög algengt er að nota viðtöl í 

eigindlegum rannsóknum og meðal annars byggir ákvörðun um að nota þau 

„fyrst og fremst á því að viðtal muni vera öflugasta aðferðin til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram“ (Helga Jónsdóttir, 2003, 

bls. 67). Margar gerðir eru til af viðtölum og hægt er að flokka þau eftir því 

hvernig þau eru framkvæmd og undirbúin. Í þessari rannsókn var stuðst við 

hálf-stöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) en þau henta vel þegar safna 

á gögnum á breiðum grundvelli rannsókna. Viðtölin fylgja ákveðnum 

spurningum eða þemum þar sem sömu spurningar geta legið fyrir 

viðmælendum en þó er leyfilegt að sníða spurningarnar eftir framvindu 

viðtalsins. Þessi gerð viðtala opnar líka á þann möguleika að rannsakandinn 

getur leyft viðmælandanum að ræða viðfangsefnið á sinn hátt (Matthews og 

Ross, 2010, bls. 221). 

Í þessari rannsókn var stuðst við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. Reynt 

var að styðjast við hann eftir bestu getu en þar sem þátttakendur fengu góðar 

útskýringar á bakgrunni verkefnis fyrir viðtal náðu þeir stundum að svara 

spurningum áður en þær voru bornar fram. Þó var alltaf reynt að fylgja 

viðtalsrammanum og passa framvindu viðtalsins. Þegar stuðst er við grundaða 

kenningu er ekki lagt upp með fyrirfram ákveðin þemu heldur fara þau að 

myndast þegar gögnum er safnað saman. Við vinnslu á viðtölunum var stuðst 

við forritið Atlas.ti 8 til að skrá inn viðtölin og greina þemun. Í kjölfarið var 

ákveðið að hafa fjögur þemu sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar.  

4.2 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtala greindar eftir þemum. Fyrsta þemað 

er markmið og tilgangur sögukennslu og erindi hennar við 

framhaldsskólanemendur. Segja má að þetta þema leggi grunninn að 

rannsókninni þar sem auðséð er að sögukennsla verður að hafa einhvern 

tilgang. Annað þema er mikilvægur þáttur í rannsókninni sem er stytting náms 
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til stúdentsprófs og viðhorf sögukennara. Það tengist svo þriðja þemanu sem 

er hlutur sögunnar í framhaldsskólum. Af hverju sumir skólar hafa skyldusögu 

á öllum brautum og hvernig þetta hefur breytt framboðinu. Það leiðir okkur 

svo að síðasta þemanu sem er framtíð sögunnar í framhaldsskólum og hvaða 

sýn sögukennarar hafa á það. Engar ályktanir verða dregnar í þessum kafla 

heldur einungis reynt að draga fram allar niðurstöður sem gætu skipt máli í 

rannsókninni. 

Markmið sögukennslu og erindi við nemendur 

Viðmælendur lögðu allir áherslu á að saga hefði mikilvægan tilgang í 

framhaldsskólum. Almennt menntunargildi sögu má greina í nokkrum 

viðtölum og segir Óttar meðal annars að það sé hans skoðun „að það séu fáar 

greinar aðrar í framhaldsskólum sem eru jafn víðar og veita jafn almenna og 

góða þekkingu og kenna gagnrýna hugsun, heimildavinnu, eins og saga“. 

Snorri lítur svo á að tilgangur sögukennslu sé ekki eingöngu tengdur sögu 

heldur sé allt nám „þjálfun sem þjálfar þau upp á næsta þrep“. Jóhann telur að 

sögukennsla hafi ákveðinn menningarlegan tilgang og að til að vera 

þátttakendur í henni þurfum við að þekkja hvaðan hún kemur og hvert hún er 

að fara. Hann tekur fullveldisafmælið sem dæmi og segir að þá sé „mjög 

mikilvægt að við skiljum hvað fullveldi er, af hverju þetta eru svona tímamót“. 

Nokkur áhersla er lögð á samtímalegan tilgang sögunnar í viðtölum. Óttar 

segir að við göngum að ýmsu gefnu í samfélaginu í dag „og ekkert af þessu 

skilst án sögu af því við leitum skýringa í fortíðinni“. Jóhann talar á svipuðum 

nótum og minnist á aukna umræðu um femínisma og jafnréttisbaráttu „en ekki 

megi gleyma því hvernig jafnréttisbaráttan byrjaði og hugmyndafræðin 

þróaðist.“ Snorri telur að sagan eigi erindi við nemendur til þess að þeir skilji 

nútíma sinn betur og geti séð dæmi um „hlutina ganga í endurnýjun lífdaga“. 

Hann heldur áfram og segir að sagan hafi ákveðið svigrúm í „allskonar 

pælingar varðandi hluti eins og að taka á álitamálum“ og fleira sem nemendur 

læra í gegnum söguna.  

Óttar telur að hverjum og einum sé nauðsynlegt að þekkja „rætur sínar og 

sögu“ til að fá eitthvað innihald og samhengi í nútímann og þannig hafi sagan 

praktíska þýðinga fyrir alla. Magnús tekur í svipaðan streng og segir að það sé 

enginn sögulaus og ekki væri til neitt sem héti sögulaust samfélag, „það er 

sama hvað við gerum, við erum alltaf að mæla og bera okkur saman við 
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eitthvað sem gerðist í fortíðinni.“ Jóhann leggur mikla áherslu á að í 

sögukennslu eigi allt sér upphaf og endi, „að þarna var eitthvað og gerðist 

eitthvað sem hefur ennþá áhrif á daginn í dag.“ Jóhann tekur það fram að til 

dæmis sé nauðsynlegt að kenna þessa fornsögu af því þarna varð til 

hugmyndafræði sem er enn við lýði í dag. Nemendur skorti þó kannski 

tilfinningu fyrir tímanum og því er erfiðara að kenna svona fjarlæga sögu. 

Þegar viðmælendur eru spurðir út í söguþekkingu nemenda í dag koma 

misjafnar skoðanir í ljós. Snorri segir að hann hafi ekki breyst neitt svakalega 

mikið en segist alltaf hafa „þótt grunnskólinn taka lítið á sögu“ og að almenn 

sögukunnátta nemenda hafi alltaf verið „frekar lítil“. Magnús segist ekki finna 

neinn mun á nemendum síðan hann byrjaði að kenna. Hann segir að það hafi 

alltaf verið nemendur í hverjum árgangi sem vita kannski mikið um sögu og 

eru jákvæðir og snöggir að tileinka sér námið og sýna vilja til að læra, á meðan 

aðrir hafi engan áhuga. Óttar og Jóhann eru á öðru máli og telja að staðan hafi 

að minnsta kosti ekki batnað og líklega farið aftur. Óttari finnst söguvitund 

fólks „frekar bágborin“ og grunnur nemenda í sögu úr grunnskólum „oft á 

tíðum ansi slakur,“ og ekki sé hægt að ganga út frá því vísu að nemendur viti 

sjálfsagða hluti „eins og til dæmis hvaða fyrirbæri Þjóðfundurinn var“. Jóhann 

segir að söguþekking nemenda hafi alltaf verið einstaklingsbundin en síðustu 

ár hafi hann upplifað minni þekkingu á Íslandssögu og umheiminum. Hann 

segir nemendur „þekkja jú stærstu nöfnin en gera sér kannski ekki grein fyrir 

þróun sögunnar“. Nemendur skorti skilning í þekkingunni og „þau eru mjög 

villt í krónólógíunni“. 

Óttar nefnir að kennarar taki eftir því að krakkar lesi mun minna en fyrir 

10-20 árum síðan, og samhliða því hafi orðaforða hrakað. Hann telur þetta 

slæma þróun fyrir sögukennslu þar sem sögunám byggist mikið á lestri. Hann 

sér neikvæða þróun hvað þetta varðar þar sem það hafi ekki verið vandamál 

áður að nemendur skilja einföld íslensk orð. Sögukennsla eigi undir högg að 

sækja vegna þess: 

Þú getur rétt ímyndað þér vanda okkar sögukennara að fá nemendur inn 

í þennan áfanga sem lítið hafa lesið. Nú er Harry Potter kynslóðin orðin 

svo fullorðin að það var þarna á tímabili að Harry Potter æðið var og 

Stephenie Meyer bækurnar, þá komu þarna nemendur sem að höfðu 

lesið þetta alveg í spreng á ensku og íslensku og svo bara hvarf það. 

Þannig að við erum að fá nemendur sem varla hafa lesið bók fyrir utan 

það sem þeir eru látnir stauta í skólum, snjallsímarnir gera þetta ástand 

náttúrulega ennþá verra og þegar þeir sjá þessa bók XXXXXX... þeim 
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fallast bara hendur, mjög mörgum nemendum sem eru ekki vanir að lesa 

neitt. Og hjá okkur ár eftir ár er fall upp undir 50%. 

 

Viðmælendur eru ekki sammála um hvort sagan sé orðin of fjarlæg 

nemendum. Snorri telur að hún sé ekki beint orðin fjarlægari og honum finnst 

svolítið skemmtilegt hvað nemendur hafa alltaf jafn gaman af því að læra um 

fornsamfélög Grikkja og Rómverja, og að það „virðast höfða mest til 

krakkanna.“ Jóhann telur að sagan sé orðin mjög fjarlæg og telur að „kannski 

sé of langt síðan við urðum sjálfstæð“. Hann nefnir sem dæmi mikla 

sögubylgju þegar haldið var upp á fullveldisafmælið sem leiddi til aukins 

áhuga á sögu. Jóhanni finnst eins og menn horfi ekki lengra aftur en til 

bankahrunsins í dag, og „það sé alltaf miðað við það og það er alveg 

hundleiðinleg saga, einhver snúningspunktur á 21. öldinni“.  

Magnús telur að sagan sé orðin fjarlægari nemendum í nútímanum en telur 

ekki að það sé  neikvætt að öllu leyti. Í staðinn er öll umfjöllun orðin mun 

nútímamiðaðri á meðan hans nám „snerist bara um að lesa einhverjar 

kennslubækur í sögu en ekki að fást við að greina samfélagið sem var“. Þrátt 

fyrir að viðmælendur væru ekki sammála um hvort sagan væri að fjarlægjast 

nemendur eða söguþekking þeirra hafi minnkað, eru þeir allir sammála um að 

sögukennsla hafi mikinn samtímatilgang og þannig eigi hún brýnt erindi við 

nemendur í dag og veiti góða, alhliða þjálfun fyrir framhaldsskólanemendur. 

Stytting náms til stúdentsprófs 

Meirihluti viðmælenda er sammála um að tekist hafi heldur illa með 

framkvæmdina á styttingu náms til stúdentsprófs. Magnús og Jóhann eru 

sammála um að þrátt fyrir að árafjöldinn hafi verið skorinn niður sé reynt að 

útskrifa nemendur með sömu þekkingu og áður. Magnús segir að þetta leiði 

meðal annars til þess að kennarar freistist til þess að þjappa of miklu efni inn í 

hvern áfanga þar sem það sé sameiginlegur skilningur og skylda kennaranna 

að skila nemendum vel undirbúnum í háskóla. Því sé „langur vegur frá að við 

höfum skorið þetta niður um fjórðung, eins og við hefðum kannski átt að gera“. 

Jóhann segir að ekki megi útskrifa nemendur með minni þekkingu en áður. 

Hann segir að samstarf við grunnskóla um tilfærslu námsefnis hafi „að mörgu 

leyti gengið ágætlega“ en sumum áföngum hefur verið þjappað saman í einn 

„þannig að við kennum svolítið í spreng“. 
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Viðmælendum er tíðrætt um áhrif styttingar á nemendur og þrír þeirra draga 

upp frekar svarta mynd af stöðunni. Flestir lýsa yfir áhyggjum af auknu álagi 

nemenda og tengja þær við fréttir um aukið þunglyndi meðal ungs fólks. Óttar 

telur eina skýringu geta verið aukin pressa útaf styttingunni. Skólaárið er 

lengra en nemendur vinni jafnmikið með skóla þar sem rík hefð er fyrir því. 

Hann heldur að styttingin hafi almennt komið illa út og að nemendur séu verr 

undirbúnir fyrir háskólanám. Honum skilst jafnframt að háskólar séu „að taka 

upp undirbúningsár áður en mönnum sé hleypt á BA-stig“. Jóhann segir þetta 

hafa haft gríðarleg áhrif á nemendur og að stundatafla nýnema sé einungis 

vinna frá átta til fjögur, auk heimalærdóms og verkefnavinnu. Hann segist 

„ekkert hissa á að nemendur í dag séu þungir“ þar sem þetta sé mikið andlegt 

álag og telur hann að brottfall hafi aukist. Hans tilfinning er sú að unglingum 

líði verr en áður og að þetta séu „ekki þessi frjálsu og áhyggjulausu ár, eins og 

var kallað í gamla daga“ heldur full vinna. Magnús segir að álag á kennara hafi 

aukist með styttingu námsins en hefur engar áhyggjur af því. Þess í stað óttast 

hann aukið álag á nemendur og vísar í fréttir um aukið þunglyndi. Hann segist 

einnig skynja það á nemendum sínum að álagið hafi aukist gífurlega og á annan 

hátt en áður: 

Ég sjálfur heyri í nemendum mínum, auðvitað hef ég enga tölfræði, en 

ég heyri nemendur mína segja oftar að þeir séu hættir í íþróttum, hættir 

í tónlistarskóla, hættir í félagsstarfi, eða treysta sér ekki til að byrja í 

félagsstarfi… Þetta eru raddir sem ég heyrði ekki áður meðan skólinn 

var fjögurra ára. Ég svosem lagði ekki fyrir neinar rannsóknir, ég get 

ekki komið með statístík. Þetta er fyrst og fremst tilfinning mín.  

Nýrri námskrá fylgdi mikið frelsi fyrir framhaldsskóla. Óttar sér kosti og 

galla við þetta aukna frelsi. Honum finnst gott að skólar þurfi ekki allir að vera 

eins, og þeir geti markað sér sérstöðu. En telur að sérstaða skólans gæti þá 

sveiflast mikið og „farið eftir ákveðnum duttlungum þeirra sem ráða ferðinni, 

að henda þessu út og taka eitthvað annað sem öðrum finnst ekki vera 

nauðsynlegt“. Snorri segist hafa fundist þetta svolítið skrýtið þegar þetta kom 

upp og fleiri verkefni voru settir í hendurnar á kennurum og „maður þurfti allt 

í einu að hafa miklar skoðanir á hlutunum og setja sig inn í hluti sem maður 

var kannski ekki að hugsa um dagsdaglega“. Hann telur þó að það hafi verið 

mjög hollt að fara í gegnum þetta. Magnús telur þá þróun almennt góða að 

skólarnir hafi mikið frelsi því það auki fjölbreytileika í menntakerfinu. Hann 
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telur „algjörlega galið að allir skólar séu steyptir í sama mót og allir nemendur 

þar með“ og að við þurfum ekki sama skólann alls staðar.  

Viðmælendur eru flestir sammála um að það þurfi að endurskoða styttingu 

námsins og bakka aðeins með hana. Óttar telur að þetta hafi verið vanhugsað 

skref og skólayfirvöld og pólitísk yfirvöld í landinu hafi látið undan 

„einhverjum hagsmunasamtökum sem hafa ekkert með skólamál að gera“. 

Hann nefnir dæmi um Þjóðverja sem hann segir hafa stytt skólann í þrjú ár en 

séu að bakka út úr því. Hann telur að við ættum að endurskoða námið „og bjóða 

upp á fyllra og betra og innihaldsríkara stúdentspróf“. Jóhann segir að þegar 

,,öllu er á botninn hvolft þá snýst þetta um krónur og aura“ og það hafi einungis 

átt að skera af framhaldsskólanum. Jóhann telur að hugmyndafræðin á bak við 

kerfið virki ekki í reynd. Fáir nemendur fari í beint í háskóla 19 ára, heldur 

„taka allir frí, og það hefur aukist mjög að þeir fari á öðru og þriðja ári eitthvað 

út í lönd og útskrifist bara á fjórum árum.“ Þannig skili framhaldsskólinn 

hvorki nemendum fyrr út á vinnumarkaðinn né minnki það brottfall. Snorri er 

hinsvegar „ekkert sérstaklega uggandi“ yfir stöðunni og telur það kost fyrir 

nemendur að geta farið fyrr í það framhaldsnám sem þeir stefna að. Hann telur 

að þetta sé gott fyrir suma en svo eru kannski aðrir sem hafa meiri áhuga á því 

að taka þetta í rólegheitum og huga að félagslífinu: 

Kannski þurfi bara að agitera fyrir nemendum meira, að þeir þurfi ekkert 

að klára þetta á þremur árum, þeir geta alveg ákveðið sinn hraða á 

náminu. En ég held það verði alltaf svolítill þrýstingur ef að flestir klára 

á þremur árum að þá finnst öðrum að þeir þurfi að gera það.  

Magnús er á þeirri skoðun að hægt sé að stytta skólakerfið en „það hefði 

mátt huga að því að gera eitthvað í 10. bekk“. Hann vill þó ekki gera lítið úr 

grunnskólum en sem foreldri finnst honum eins og það sé verið að slaka á 

kröfum í grunnskólum og að nemendur „hefðu getað rumpað þessu af og 

komið bara í framhaldsskólann fyrr“. Magnús heldur því fram að þetta hafi 

fyrst og fremst verið gert til að spara útgjöld úr ríkissjóði þrátt fyrir að aðrar 

skýringar hafi verið gefnar. Ljóst er að meirihluti viðmælenda hefur sterkar 

skoðanir á styttingunni og finnst hafa tekist illa til með framkvæmdina þrátt 

fyrir að ástæðurnar séu mismunandi. Almennt viðhorf um aukið frelsi skólanna 

er þó gott að og talið jákvætt að skólar geti markað sér sérstöðu og það þurfi 

ekki allir að gera það sama. Mestar áhyggjur hafa þeir þó af nemendum og 

auknu álagi hjá þeim.  
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Sagan í framhaldsskólum í dag 

Í þessum kafla er reynt að kanna ástæður þess að saga er ekki skyldufag á öllum 

brautum og í því samhengi er gott að byrja á almennum lýsingum á nýjum 

námsbrautum. Magnús og Jóhann lýsa báðir einhverskonar baráttu milli 

kennara um að koma sínum áföngum að í nýja kerfinu. Jóhann segir að margir 

hafi sóst eftir að koma sínum greinum að í nýju námskránni og því hafi verið 

smá kapphlaup á milli kennara. Magnús lýsir því þannig að þetta hafi verið 

eins og „á útsölu þar sem verið var að selja 65 tommu skjái á hálfvirði“. Hann 

segir að námsbrautirnar hafi verið látnar halda sér í meginatriðum frá því í 

gamla kerfinu þar sem menn ákváðu að hafa svipaðar brautir. Síðan var farið 

að ákveða hvað mikið ætti að vera í kjarna, hver kjörsviðin ættu að vera, og að 

umræðan hafi snúist mikið um þetta. Loks hafi þurft að skipuleggja brautirnar 

og „það var þá sem þetta kapphlaup hófst vegna þess að þá einfaldlega litu 

kennarar á það sem þeir voru að gera, og höfðu verið að gera, og fóru að reyna 

að máta sína áfanga inn í nýja kerfið“. Magnús segir að skiljanlega hafi þurft 

að skera eitthvað niður og það var „ekkert að öllu leyti sársaukalaust“.  

Í ljós kemur að Jóhann og Óttar lýsa svipuðum forsendum sem hafðar voru 

til hliðsjónar þegar hlutur sögu var ákveðinn í nýrri námskrá. Óttar telur að ein 

ástæðan hafi verið sú að koma þurfti nýjum áföngum inn í kerfið „og þeir ryðja 

þá bara eldri úr vegi.“ Hann telur jafnframt að margar af þessum húmanísku 

greinum mæti ákveðnu skilningsleysi hjá skólastjórnendum, og hjá þeim sem 

ráða ferðinni. Hann segist vita til þess að sumir haldi því fram að „sögukennsla 

gangi út á það að læra einhver ártöl, einhverjar runur, einhver þekkingaratriði, 

sem er bara aukaafurð og alls ekki tilgangurinn“. Á endanum séu það svo 

skólastjórnendur sem hafa mikið um það að segja hvernig þetta lítur út „og þar 

sem ekki ríkir skilningur fyrir til dæmis heimspeki og sögukennslu þá er ekki 

von á góðu“. Jóhann lýsir svipuðum viðhorfum og segir að þau séu stundum 

þannig að sagan sé tilgangslaus, en það sé alls ekki viðhorf hjá öllum 

kennurum. Jóhann segir það hafa verið ákvörðun hjá skólastjórnendum „að það 

væri mikilvægara að hafa aðrar greinar en sögu“ og að sérhæfing brauta hafi 

ráðið miklu um þá stefnu. Jóhann segir að hugsunin hafi líklega verið sú að ef  

þú settir sögu á náttúrufræðibraut væri verið að skerða kennslu í 

náttúruvísindum. Að nemendur sem velja náttúrufræðibraut væru kannski ekki 

að sækjast mikið í sögu. Á endanum „var þetta svo bara sett í hrærigraut og 

engin saga í kjarna á náttúrufræðibraut, nemendur sem útskrifast án þess að 

taka nokkra sögu.“ Aðspurður um hvort sögukennarar hafi barist mikið gegn 
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þessu segir Jóhann að svörin hafi verið að það þyrfti að þjappa náminu saman 

og það væri ekki pláss. Hann kennir mikilli vinnu við gerð nýrrar námskrár að 

hluta til um ástæður þess að þeir hafi ekki hugsað meira út í þetta og að brjáluð 

vinna hafi lent á kennurum „meðan aðrir skólar voru slakir“.  

Ýmislegt bendir til þess að skólahefð ráði miklu um þátt sögu í 

framhaldsskólum. Magnús segir að sinn skóli „hafi náttúrulega alltaf gert 

mikið út á hefðir og sögu“ og þess vegna hafi þetta verið frekar auðveld 

ákvörðun að hafa hana í kjarna. Hann segir þó að sagan hafi misst mikið vægi 

og að skyldusagan hafi verið skorin niður um helming á sumum brautum. Hann 

telur það mjög slæma þróun en einnig að það sé ekki lengur til neitt 

sögukjörsvið eins og áður, „þannig að kennsla í sögu er ekki svipur hjá sjón 

miðað við það sem áður var og mér finnst það svolítið vont“. Magnús telur 

jákvætt að skólinn sé með sterka söguhefð „og þess vegna höfum við eflaust 

náð að afstýra enn meira söguslysi, einmitt á þeim forsendum að höfða til 

þessarar sterku sögulegu hefðar og sögu skólans“. Snorri segir að sú hugmynd 

hafi komið upp hjá einum kennara við upphaf vinnunnar, við gerð nýrrar 

námskrár, „að leggja söguna niður“ af því hún væri kennd í mörgum greinum. 

Hann segir að þarna hafi hann staðið frammi fyrir því „að það væri ekki 

sjálfsagt að það yrði kennd saga hérna samkvæmt þessari nýju námskrá“. 

Snorri segir þó að það hafi ekkert stríð orðið milli kennara þar sem kjarninn 

hafi í megindráttum fengið að halda sér og þar með söguáfangarnir. Snorri sá 

svo síðar meir að það væri ekki sjálfsagt og tekur dæmi um Menntaskólann í 

Hamrahlíð, sem er með einn áfanga í kjarna. Hann telur þó að söguhefðin í MH 

sé mikil þannig „að þeir þurftu náttúrulega ekki að vera hræddir um að 

söguáherslan þar myndi minnka“.  

Fjöldi áfangalýsinga og raunverulegt framboð og kennsla í 

framhaldsskólum þarf ekki endilega að vera sami hluturinn. Valáföngum 

virðist hafa fækkað í sumum skólum en ekki öllum. Óttar segir að styttingin 

hafi þau áhrif að færri nemendur eru í skólanum og það, með auknum fjölda 

námsbrauta, hafi áhrif á framboð áfanga. Hann segir að þeir nemendur sem 

taka valáfanga í sögu séu fyrst og fremst á félagsvísindabraut en „þó sé alltaf 

einn og einn af öðrum brautum sem velur eitthvað sem hann hefur áhuga á“. 

Svigrúmið er frekar lítið og nemendur velja kannski frekar námsgrein sem val 

sem þeir þekkja. Magnús segir að færri valáfangar séu í boði og að barátta 

kennara um valáfanga sé orðin mun taktískari en áður: 
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Við verðum að passa okkur á því, það eru allir meðvitaðir um það í öllum 

deildum, að bjóða ekki upp á of marga áfanga í sömu grein, vegna þess 

að þá er svo mikil hætta á að ef við bjóðum upp á of marga söguáfanga, 

að þeir sem hafa áhuga á sögu að áhugi þeirra dreifist um of ef við 

bjóðum upp á þrjá áfanga, að þá dreifist kannski það mikið áhuginn að 

við náum ekki að fylla neinn þeirra. En ef við erum taktískir bjóðum við 

bara upp á tvo eða jafnvel einn og þá erum við ekki að taka atkvæði frá 

hinum. 

Snorri segist ekki finna fyrir aukinni baráttu um valnemendur enn sem 

komið er. Hann tekur þó fram að hann hafi íhugað hvort hann ætti að „fara að 

auglýsa meira hvað væri verið að gera í þessum áföngum“ en fór þá að hugsa 

„hvort það yrði eitthvað stríð“. Því hefur hann ekki tekið það skref. Jóhann og 

Óttar lýsa hins vegar harðnandi baráttu milli kennara um nemendur í 

valáföngum. Óttar segir að í fyrsta lagi séu áfangar sem kenndir voru á hverju 

ári kannski aðeins í boði annað hvert ár í dag. Hann segir að borið hafi á því 

að kennarar auglýsi sína áfanga á göngum skólans, „og þetta fór nú svolítið í 

taugarnar á mér, að menn séu að berjast svona fyrir sínu“. Óttar telur betra að 

hafa sérstakan kynningardag brauta þar sem kennarar geta kynnt áfanga sína 

fyrir nemendum „en ekki að setja upp auglýsingar á allar auglýsingatöflur út 

um allan skóla“. Jóhann tekur í svipaðan streng og segir að kennara langi til að 

kenna það sem þeir brenna fyrir en baráttan sé orðin mjög hörð, og tengd 

einhverskonar persónudýrkun: 

Við erum að hengja upp auglýsingar eins og einhverjir 

ryksugusölumenn í lok annanna til að fá nemendur á næstu önn. Ég er 

til dæmis að kenna XXXXXX sem er geggjað skemmtilegt að kenna, og 

ég hef verið heppinn að krökkum finnst gaman að koma í tímann til mín 

þannig að ég hef yfirleitt fengið að kenna hann, en svo eru nemendur 

sem hugsa Æ ég nenni nú ekki að fara til hans. Þannig að persónudýrkun 

og fylgi kennara hefur mikið með þetta að segja. Ég öfunda ekki þá 

sögukennara í litlum skólum sem eru ekki vinsælir eða góðir kennarar. 

Þetta er svolítið mikið framboð og eftirspurn. Baráttan hefur harðnað 

rosalega. Og hún er rosa erfið hérna inni. Þetta er lítill markaður ef við 

tökum hugtök hagfræðinnar á þetta. 

Snorri segir að námsframboðið í sögu hafi hingað til haldið sér en hann sé 

hinsvegar farinn að finna fyrir áhrifum styttingarinnar með fækkun nemenda. 

Hann segist bjóða upp á þriðja þreps áfanga á hverri önn og áður fyrr hafi hann 

verið „það þéttsetinn að stundum var helst til of“. Nemendum í dagsskóla hefur 

hinsvegar fækkað mjög og því séu þrír til fimm nemendur í þriggja þrepa 
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áföngunum núna. Snorri segir að það sem hafi bjargað sögunni í sínum skóla 

sé aukin áhersla á fjarnám þar sem nemendur alls staðar að af landinu sækja í 

skólann. Hann tekur sem dæmi að þetta hafi hjálpað honum mikið að manna 

áfangana:  

Þess vegna erum við að fá mikið af nemendum sem hafa misreiknað sig, 

þetta eru mikið nemendur sem eru að útskrifast og hafa eitthvað 

misreiknað sig eða byrjað illa í áfanga, hætta þá í áfanga og byrja hjá 

okkur til að redda sér. Þetta hefur hjálpað okkur þannig að ég er með 

fjórtán nemendur í þessum söguáfanga, þrjá hérna en ellefu 

fjarnemendur… og einmitt þessi saga sem ég var með fyrir áramót, ég 

var með upp undir 20 fjarnema. Og þetta heldur okkur á floti hérna. En 

þetta er líka vandræði núna af því við fengum bara XXX nemendur inn 

í haust, við höfum aldrei fengið svona fáa nemendur inn. Ég man þegar 

ég var að byrja hérna voru þeir um XXX. Það kemur þannig tvennt til, 

það eru þessir litlu árgangar og styttingin bætir það ekki upp.  

 

Athyglisverður punktur kom fram í viðtölunum sem snýr að framboði 

söguáfanga sem tengist nýju vinnumati kennara. Jóhann segir að vinnumatið 

hafi „allt í einu spilað risastóra rullu“ og skyndilega haft þau áhrif að það náist 

ekki tilskilinn nemendafjöldi. Hann telur það réttmæta kröfu frá stærri skólum 

að nemendafjöldi skipti meira máli þegar kennsluhlutfall sé metið en bendir 

jafnframt á að kennari sem kenni fjóra áfanga þurfi jafn mikinn undirbúning 

fyrir hvern áfanga, burtséð frá nemendafjölda. Jóhann segir þetta hafa verið 

„tómt vesen og leiðindi og bara skapað óánægju“. Þetta leiðir jafnframt til þess 

að byrjunaráfangar í sögu eru kannski kenndir annað hvert ár til að ná upp í 

lágmarksnemendafjölda og það sé „gallinn, þessi eilífi hausverkur bæði hjá 

stjórnendum og kennurum að finna þessi 100%“. Þessi kafli bendir til þess að 

nokkrir hlutir hafi ráðið því hvernig söguframboð varð mismunandi milli skóla 

og af hverju hann hefur minnkað mikið í sumum þeirra. Skólahefð og viðhorf 

skólastjórnenda virðist skipta miklu máli og er töluverður samhljómur meðal 

skóla sem hafa dregið úr sögukennslu, auk þess sem færri nemendur og 

minnkandi kennslutími hafa leitt til harðnandi baráttu um einstaka 

námsgreinar.  

Framtíð sögunnar 

Aðspurður um stöðu sögunnar telur Jóhann að hún hafi verið sterkari. Hans 

tilfinning séu að mörgu leyti sú að litið sé á söguna sem sérgrein í auknum 
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mæli og „það virðist skipta meira máli að kenna lotukerfið, fjármálalæsi og 

kynjafræði en sögu“. Jóhann telur jafnframt að greinin muni þróast meira út í 

það að verða valfag á öðrum brautum en félagsvísindabrautum en þar mætti 

jafnframt skoða hvort forkröfur valáfanga séu of strangar. Jóhann vill „ekki 

festa okkur of mikið í þrepum“ og telur að forsendurnar séu aðrar núna þegar 

grunnáfangar í sögu eru ekki skylda á öllum brautum. Dæmi sínu til stuðnings 

nefnir hann að í „gamla kerfinu gastu kannski tekið sögu XXXXXX og hver 

sem er gat tekið hana af því forkröfuáfanginn, 203, var skylda“. 

Snorri hefur „ekkert pælt í því“ hvort sagan sé að breytast í valfag og segir 

að kjarninn „hafi verið mjög fastur hérna“. Magnús þorir ekki að segja til um 

það hvort sagan sé að breytast í valfag en telur að þessi þróun þurfi ekki 

endilega að vera slæm. Hann segir að aðgangur að sögulegum upplýsingum sé 

orðinn góður og að við séum farin að skoða samfélögin meira eins og þau eru. 

Hann segir jafnframt að „allar greinarnar í samkeppninni“ innihaldi mikla sögu 

og tekur dæmi um félagsfræðina: 

Stundum heitir hún stjórnmálafræði, stundum heitir hún afbrotafræði, 

stundum heitir hún fjölmiðlafræði. Og hvað er verið að gera í þessum 

fögum? Jú, oftar en ekki er verið að bakka og skoða fortíðina, það er 

oftar en ekki byrjað á einhverjum sögulegum aðstæðum fyrir löngu og 

einhver þróun skoðuð. Það er í raun bara umfjöllun um sögu með öðrum 

formerkjum. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þótt þessi 

hefðbundna sögukennsla sem slík fari minnkandi. 

Magnús tekur þó fram að nemendur þurfi alltaf einhverja grunnþekkingu í 

sögu og að „auðvitað þarf alltaf að vera eitthvað lágmark“. Jóhann er sammála 

því og myndi helst vilja að gömlu skylduáfangarnir yrðu settir í kjarna á öllum 

brautum. Hann leggur þó til að síðari skylduáfanginn yrði valinn af þeim 

tveimur, þar sem efnið er mun nær nútímanum og nemendur tengi betur við 

það. Jóhann telur einnig að það sé mjög mikilvægt tímabil því „þar liggur 

upphaf nútímalýðræðis, sjálfstæðisbarátta Íslendinga“ og finnst „persónulega 

alveg ótækt að nemendur útskrifist sem stúdentar án þess að vita af hverju Jón 

Sigurðsson er svona hylltur“. 

Óttar kveðst ekki nægilega ánægður með stöðu sögunnar og nefnir dæmi 

um litla eða enga áherslu á námsbókargerð. Hann segir að fjármagnsskortur  

leiði til þess að kennarar „eru að neyðast til að nota námsbók sem þeir eru ekki 

ánægðir með“. Óttar talar á svipuðum nótum og Jóhann með að leggja áherslu 

á sögu sem er nær okkur í tíma. Hann segist vilja breyta þessu þannig að 
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söguáfangarnir yrðu líkari þeim sem voru fyrir gerð aðalnámskrá 1999 þar sem 

áherslan í grunnáföngum var á Íslandssögu:  

Þegar byrjunaráfangi í sögu var Íslandssaga, efni sem er nær 

nemendunum á allan hátt og það var bókin XXXXXX. Það var miklu 

aðgengilegra efni á allan hátt og við höfum hugsað það hvort við 

komumst upp með það að gjörbreyta systeminu hérna. Þetta er eitthvað 

svo langt frá þeim og alltof yfirgripsmikið, búið að þjappa saman 

Íslandssögu og mannkynssögu frá fyrstu siðmenningunni fram á 19. öld. 

Þetta var í gamla kerfinu miklu fleiri áfangar og fleiri einingar, þetta 

tímabil, þannig að þetta var bara þjappað saman þannig að nám verður 

afskaplega yfirborðskennt og hlaupið á hundavaði yfir ákveðið efni. 

Óttar er sammála Jóhanni um að sagan gæti verið að þróast meira út í 

valfag og minnist á mótmæli kennara um of litla sögukennslu í gamla kerfinu 

þegar áfangarnir voru tveir. Núna sé kannski enginn þannig finnst honum það 

„mikil afturför að það sé búið að henda henni út úr kjarna á mörgum 

stúdentsbrautum, það er verulega slæmt“. Óttar er meðvitaður um slæma stöðu 

sögunnar í mörgum skólum og telur það „ekkert minna en hneyksli“ að skólar 

séu að útskrifa nemendur án nokkurrar sögukennslu. Því eru ákveðin líkindi 

milli viðmælenda úr skólum sem hafa dregið úr skyldusögu, en þeir telja mun 

meiri líkur á því að sagan þróist meira út í valfag á næstu árum, heldur en 

kennarar úr skólum sem hafa haldið betur í söguna.  
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5. Umræður og niðurlag 

Í þessum kafla verður leitast við að ræða niðurstöður ritgerðarinnar skipulega 

með tilvísun til fræðilegs bakgrunns og rannsóknarspurninga. Markmiðið er að 

draga saman niðurstöður og ræða þær á skipulegan hátt. Hér mun koma fram 

einhver gagnrýni á núverandi stöðu sögunnar en þó verða engar sérstakar 

breytingar lagðar til. Það er svo undir lesendum komið að meta stöðu hennar í 

framhaldsskólum og hvort aðgerða sé þörf.  

5.1 Skiptir sagan máli? 

Í kafla 2.2 er stiklað á stóru varðandi markmið og tilgang sögukennslu. Ýmis 

atriði eru tekin til og gefið yfirlit yfir nokkra þætti í sögukennslu og hvernig 

þeir skipta máli. Þar má nefna gagnrýna hugsun, menningarlegan tilgang og 

söguna sem verkfæri til að skilja síbreytilega veröld nútímans. Mikil áhersla er 

á samtímalegan tilgang sögunnar þar sem sagan ætti meðal annars að hjálpa 

okkur að skýra uppruna nútímans og veita okkur innsýn inn í mismunandi 

samfélög fyrri tíma. Þessi áhersla er áberandi hjá viðmælendum, sem eru allir 

sammála um að sagan eigi mikið erindi við framhaldsskólanemendur. Sagan 

er þannig nauðsynleg þar sem hún hjálpar þeim að skilja ýmsa þætti sem eru í 

gangi í samfélaginu í dag. Tveir viðmælenda telja að þessi skilningur sé ekki 

að aukast hjá nemendum og því mætti halda að sögukennsla ætti enn erindi í 

dag. Þessir sömu viðmælendur minnast sérstaklega á söguvitund og færa rök 

fyrir mikilvægi hennar en þó er alltaf álitamál hvort aðrir viðmælendur leggi 

ekki einnig áherslu á söguvitund án þess að nefna hana beinu nafni. Einn þeirra 

talar meðal annars um að það sé enginn sögulaus og ekki til neitt sem heitir 

sögulaust samfélag. Það má færa rök fyrir því að þar sé verið að ýja að 

söguvitund einstaklinga, enda er hún flóknari en þekking á sögulegum 

atburðum eða staðreyndum.  

Í kaflanum er jafnframt fjallað um tilgang sögukennslu í víðum skilningi og 

menntunargildi hennar án þess að fjalla eingöngu um sögulega atburði. 

Gagnrýnin hugsun er þar á meðal en einn viðmælandi telur að saga sé ein besta 
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námsgreinin til að veita almenna þekkingu og kenna gagnrýna hugsun. Annar 

viðmælandi telur jafnframt að saga, eins og allt nám, sé góð þjálfun fyrir 

frekara nám hjá nemendum. 

Athygli vekur að aðeins einn viðmælandi minnist sérstaklega á 

menningarlegan tilgang sögukennslu. Sami viðmælandi minnist nokkrum 

sinnum á atburði úr sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, Jón Sigurðsson og 

fullveldisafmælið 2018, og greinilegt er að þessir atburðir standa honum nærri. 

Ekki er gott að segja til um ástæður þess en mögulega er sagan orðin of fjarlæg 

nútímanum, eða eins og hann segir sjálfur að „kannski er of langt síðan við 

urðum sjálfstæð“. Þarna virðist vera töluverð breyting frá áherslum í 

sögukennslu á síðustu öld, eins og þeim er lýst í kafla 2.1. Til að byrja með var 

sagan gjarnan notuð í þjóðernislegum tilgangi og gætti þeirrar tilhneigingar 

langt fram á 20. öldina. 

Hér er þó varhugavert að fullyrða of mikið um áherslur á 

Íslandssögukennslu þar sem ekki var spurt sérstaklega um hana í rannsókninni. 

Þó bendir ýmislegt til þess að áherslur í mannkynssögu séu afleiðingar frá 

breytingum í aðalnámskrá frá 1999 þegar hlutur Íslandssögu var skorinn niður 

og samþættur við mannkynssöguna. Eins og lýst var í kafla 3.4 virðist 

megináhersla vera á mannkynssögu í framhaldsskólum landsins og helst það 

kannski beint í hendur við núverandi námsbókakost, sem er fyrst og fremst 

miðaður við aðalnámskrá frá 1999. Þó lýsti einn viðmælandi yfir miklum 

áhuga á að leggja meiri áherslu á Íslandssögu og sníða áfangana meira í líkingu 

við þá sem voru áður. Vel getur verið að einhverjir séu hræddir við 

þjóðernishyggjustimpil en eins og rætt var í kafla 2.2 er vel hægt að kenna 

þjóðarsögu án þess að vera uppfullur af þjóðrembingi. Því er kannski hægt að 

segja að áhersla á menningarlegan tilgang sögukennslu sé lítil og sömuleiðis á 

menningarlega samvitund Íslendinga.  

5.2 Viðhorf sögukennara til styttingar náms 

Í kafla 2.3 er fjallað um breytingar í skólamálum sem áttu sér stað í upphafi 

tíunda áratugarins til dagsins í dag. Megináherslan í þessum kafla snýr að 

styttingu náms til stúdentsprófs, sögulegum aðdraganda og forsendum 

styttingar. Greina má ákveðinn tón í umræðunni um að framhaldsskólar hafi 

verið orðnir of stórir eftir að þeir urðu „opnir“. Meginröksemdir frá upphafi 

séu þó atriði eins og lenging skólaárs og samræming náms við nágrannalönd, 
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auk þess sem brottfall minnki og nemendur færu fyrr í háskóla og þar með fyrr 

á vinnumarkaðinn. Ekki sé hins vegar hægt að sýna fram á betri námsárangur 

með lengri skólagöngu og hægt væri að þjappa náminu saman og veita gott 

nám sem myndi skila nemendum fyrr út á vinnumarkað. Ein af 

rannsóknarspurningum verkefnisins var viðhorf sögukennara til breytinganna 

og áhrifa á sögukennslu. Viðmælendur eru flestir á þeirri skoðun að hún hafi 

mistekist í framkvæmd og nefna þeir nokkrar ástæður fyrir því. Meðal annars 

eru nefnd viðhorf að þetta hafi verið pólitísk aðgerð með það að markmiði að 

spara pening, og að skólayfirvöld hafi látið undan þrýstingi frá 

hagsmunasamtökum. Einn viðmælandi minnist á að styttingin hafi átt að 

minnka brottfall en er ekki sammála því og telur að þessi breyting minnki það 

ekki eða skili nemendum fyrr út á vinnumarkaðinn.  

Í kafla 2.3 er jafnframt rætt um viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl 

við reynda framhaldsskólakennara um viðhorf til nýrrar aðalnámskrár 2011. 

Viðhorf þeirra voru almennt jákvæð og er athyglisvert að vera þau saman við 

viðhorf viðmælanda hér, sem eru að mestu leiti neikvæð. Hafa ber í huga að í 

kafla 2.3 var eingöngu rætt um rannsókn á viðhorfum til nýrrar námskrár þegar 

var nýbúið að taka hana í notkun, en ekki með styttingu náms í huga. Þetta 

gefur þó vísbendingar um að frekari rannsókna sé þörf á viðhorfum 

framhaldsskólakennara til styttingar náms. Það er ekki mögulegt að þessu sinni 

en það er nokkuð ljóst að umræðu um áhrif styttingar er hvergi nærri lokið. 

Flestir viðmælendur telja að samþjöppun náms hafi leitt til þess að kennarar 

þjappi meira efni í áfangana til að nemendur séu jafnvel undirbúnir fyrir 

háskólanám og áður. Þetta hafi þau áhrif að álag á nemendur hefur aukist 

gríðarlega. Þrír viðmælendur minnast á aukna umræðu um þunglyndi meðal 

ungs fólks og telja ekki ólíklegt að einhver tenging sé þarna á milli. Einn 

viðmælenda hefur ekki miklar áhyggjur af styttingunni en hinir þrír myndu 

vilja bakka eitthvað með hana og endurskoða námið til að bæta gæðin. Nokkrir 

viðmælendur leggja aukna áherslu á að þetta hafi verið gert í sparnaðarskyni 

og undir þrýstingi frá hagsmunasamtökum. Almennt viðhorf um aukið frelsi 

skólanna er þó gott og telja tveir viðmælendur að það sé gott að skólar geti 

markað sér sérstöðu, og það þurfi ekki allir að gera það sama. 

Í kafla 2.3 er jafnframt fjallað um rannsókn sem Verzlunarskólinn 

framkvæmdi varðandi áhrif styttingarinnar. Athyglisvert er að bera niðurstöður 

viðtalanna saman við rannsókn Verzlunarskólans, þar sem meðal annars er 

talað um aukið álag á kennara samhliða auknu símati og athugasemdir 
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nemenda um minni tíma fyrir félagslíf. Einn viðmælandi talar um aukið álag á 

kennurum þar sem augljóst er að álagið myndi aukast við aukið námsefni sem 

þyrfti að fara yfir í hverri viku. Þessi viðmælandi hefur þó litlar áhyggjur af 

eigin álagi en meiri áhyggjur af auknu álagi hjá nemendum, en tveir aðrir 

viðmælendur lýsa einnig yfir miklum áhyggjum af aukni álagi meðal nemenda. 

Þó að úttekt Verzlunarskólans sé fagmannlega gerð er ljóst að framkvæma þarf 

ítarlegri rannsóknir yfir lengri tíma til að sjá marktækar niðurstöður. Sem dæmi 

um samanburð á einkunnum nemenda er ljóst að taka þarf mun fleiri forsendur 

með í reikninginn en eitt próf.  

5.3 Áhrif styttingar á sögukennslu 

Í kafla 2.4 er þáttur sögunnar í námskrám framhaldsskóla rakinn frá árinu 1990 

til dagsins í dag. Á tíunda áratugnum var algengt að fjöldi skyldueininga á 

félagsfræðabraut væri 12 einingar en 7 einingar á öðrum brautum. 

Skyldueiningar í sögu minnkuðu svo meira með nýrri aðalnámskrá árið 1999. 

Niðurstöður þriðja kafla um framboð á skylduáföngum í sögu benda til þess að 

þáttur hennar hafi svo minnkað verulega með nýrri námskrá og styttingu náms. 

Þriðjungur framhaldsskóla setur söguna ekki sem skyldufag á öllum brautum, 

og getur þannig útskrifað nemendur án nokkurrar sögu. Áherslan er fyrst og 

fremst á mannkynssögu en mismunandi er eftir skólum hvaða tímabil eru 

kennd. Það er í takt við mismunandi áherslur skóla þar sem sumir hafa 

greinilega skorið hana niður á meðan aðrir hafa haldið merkjum hennar hærra 

á lofti. Einnig er það í takt við niðurstöður Atla Harðarsonar (2010) um viðhorf 

sögukennara til samþættingar á Íslands- og mannkynssögu.  

Þó vekur athygli að einn viðmælandi í rannsókninni lýsir yfir áhuga á að 

hverfa aftur til formsins sem var við lýði fyrir 1999 og leggja aðaláherslu á 

Íslandssögu. Í þriðja kafla má sjá dæmi um sérstaka Íslandssöguáfanga og því 

er ljóst að kennarar gætu aukið þátt hennar í námskránni ef áhuginn er fyrir 

hendi. Athyglisvert er að velta orðum sama viðmælanda fyrir sér um 

minnkandi lestur ungmenna. Hann telur að þetta skapi mikinn vanda fyrir 

sögukennara þar sem sögukennsla byggir mikið á lestri. Viðmælandi telur 

jafnframt að bækurnar séu óaðlaðandi fyrir meginþorra framhaldsskólanema 

og finnst vanta meiri metnað í námsbókargerð. Höfundur þessarar ritgerðar 

tekur undir það og finnst sérstakt að framboðið einskorðist við gamlar 

námsbækur, sem eru kannski lítt uppfærðar, en leiða má líkur að því að 
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framboð og eftirspurn breytist takmarkað þegar áfangar eru miðaðir við gamla 

námskrá. Hins vegar vekur þetta líka upp spurningar um stöðu námsbóka 

almennt og hvort nemendur séu verr staddir til að lesa þær en áður. Hér verður 

ekkert fullyrt út frá einu viðtali en það væri áhugavert að kanna hvort 

sögukennarar þurfi að endurskoða kennsluaðferðir og námsbækur út frá 

minnkandi lestri ungmenna. 

Áður hefur verið rætt um viðhorf sögukennara til styttingar á námi og 

fróðlegt er að heyra skoðanir þeirra um áhrif breytinganna á sögukennslu. Það 

er ljóst af viðtölunum að mikil barátta hefur skapast meðal kennara við að 

koma sínum áföngum að í kerfinu. Og töluverður samhljómur er meðal 

viðmælenda hvað þetta varðar frá skólum sem ekki hafa sögu sem skyldufag á 

öllum brautum. Sagan hafi þurft að lúta í lægra haldi fyrir nýjum greinum sem 

þurfti að koma að. Rökin voru meðal annars þau að sagan væri samþætt inn í 

aðrar greinar og ekki þurfi að kenna hana sérstaklega. Annar þeirra talar 

jafnframt um að stemningin hafi verið þannig við gerð námsbrauta að 

nemendur á náttúruvísindabraut séu sennilega ekki þar með það í huga að taka 

mikla sögu. Hann minnist einnig á mikla tímapressu við gerð nýrrar námskrár 

og það hafi gefist lítill tími til að samanburðar við aðra skóla og berjast fyrir 

tilverurétti sögunnar. Annar þeirra viðmælenda telur að skólahefð hafi bjargað 

því að sagan hafi ekki verið skorin alveg niður. Hinn viðmælandinn nefnir 

gagnrýnisraddir frá samkennara í fyrstu en það hafi svo alltaf legið ljóst fyrir 

að sagan samanstæði af tveimur áföngum í kjarna á öllum brautum. Þetta gefur 

okkur ákveðna  vísbendingar um svör að einni af rannsóknarspurningunum um 

af hverju sumir skólar velja að hafa sögu sem skyldufag. Viðtölin við kennara 

sem héldu betur í söguna benda til þess að skólahefð skipti miklu máli þegar 

námsgreinar eru ákveðnar, á meðan kennarar úr skólum sem drógu úr sögu lýsa 

ákveðnu skilningsleysi meðal skólastjórnenda, og jafnvel samkennara, á gildi 

sögukennslu. 

Önnur rannsóknarspurning verkefnisins var hvort sagan væri að breytast í 

valfag í framhaldsskólum og tengist hún einnig rannsóknarspurningu um 

söguframboð framhaldsskóla. Í kafla 2.4 er jafnframt minnst á umræður um 

þróun sögunnar sem sérgreinar með nýrri aðalnámskrá 1999. Þar lýsir Margrét 

Gestsdóttir (2001, bls. 137) þeirri skoðun að litið sé á söguna sem sérgrein sem 

„eigi einkum erindi til þeirra sem ætla að sérhæfa sig í samfélagsfræðum“. Í 

kafla 2.5 er jafnframt talað um erlendar áhyggjur af stöðu sögunnar sem sé 

undir auknum þrýstingi frá öðrum greinum og sé að breytast í jaðargrein. Auk 
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þess sem hún hefur að miklu leyti breyst í valfag hjá unglingum í enskum 

skólum. Auknar vísbendingar eru um þetta í umfjöllun í kafla 3.3. Þar sem bent 

er á að sagan sé skyldufag á öllum félagsvísindabrautum, meðal annars í þeim 

skólum sem eru ekki með skyldusögu á öllum brautum. Hlutur sögunnar hefur 

minnkað töluvert á mörgum brautum og hefur minnkað langmest á nýju opnu 

brautunum þar sem innan við helmingur skóla er með skyldusögu á brautum. 

Hér ber þó að nefna að sérhæfðar brautir, eins og listnáms- og tónlistarbrautir, 

leggja mikla áherslu á sögu sem er tengd brautunum, og ýtir það einvörðungu 

undir þessa tilgátu. Nokkrir viðmælendur deila þeirri skoðun að sagan sé að 

breytast í sérgrein á félagsvísindabrautum. Viðmælendur úr skólum án 

skyldusögu eru nokkuð sammála um að sagan sé að þróast í valfag á öðrum 

brautum. Þeir eru sammála um að baráttan hafi harðnað um nemendur og einn 

viðmælandi lýsir þessu eins og ákveðinni persónudýrkun og kennarar þurfi að 

grípa til ýmissa ráða til að „lokka“ nemendur í sína áfanga. Það er í takt við þá 

þróun sem nefnd er í öðrum kafla um vaxandi markaðshyggju meðal kennara. 

Og það er greinilegt að sögukennarar þurfa að byggja ennþá meira á vinsældum 

en áður.  

Viðtöl við sögukennara benda einnig til minnkandi nemendafjölda sem hafi 

bein áhrif á námsframboð í sögu. Einn viðmælandi talar um hvernig fækkun 

nemenda hafi leitt til fækkunar þeirra í söguáföngum en nefnir að sterk staða 

fjarnáms haldi þeim á floti. Annar talar um hvernig nýtt vinnumat hafi dregið 

verulega úr sögukennslu og hvernig litlir skólar lenda í töluverðum vandræðum 

með að fullmanna áfanga, og þar með kennsluskyldu kennara. Þessi sami skóli 

kennir skylduáfanga í sögu einungis annaðhvert ár, og hefur því dregið 

verulega úr framboði. Fróðlegt er að bera þetta saman við þær áhyggjur sem 

eru uppi í Danmörku. En þær benda til þess að sagan sé orðin minnihlutagrein 

og að sérhæfðir sögukennarar séu á undanhaldi og velta kennarar því fyrir sér 

hvort þetta gæti þróast á fleiri stöðum. Einnig má nefna hugleiðingar Jóns Árna 

Friðjónssonar (2013, bls. 212) í kafla 2.4 um að skólastjórnendur hafi 

væntanlega áður þurft að finna leiðir til að skipta verkefnum milli kennara, sem 

hafi svo stýrt valáföngum á námsbrautum.  

Viðtöl við sögukennara benda til þess að skólastjórnendur hafi mikið vald 

yfir einstaka námsgreinum þar sem söguhefðin er ekki eins sterk. Þessar 

hugleiðingar vekja upp spurningar um hvort litlir skólar séu ennþá meira upp 

á skólastjórnendur komnir varðandi kennslu ýmissa námsgreina. Þetta bendir 

einnig til þess að rekstur minni skóla gæti farið að snúast enn meira um krónur 
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og aura á næstu árum og þá gæti verið freistandi fyrir einhverja 

skólastjórnendur að sleppa því að ráða sérhæfðan sögukennara. Loks má nefna 

hugleiðingar eins viðmælanda um nýtt vinnumat en það gefur vísbendingar um 

að það gæti orðið  erfiðara fyrir minni skóla að heilla nýja sögukennara og fá 

þá til starfa. Það getur varla verið mjög freistandi fyrir nýútskrifaðan 

sögukennara að taka að sér starf í litlum skóla ef hann þarf mögulega að kenna 

fleiri áfanga en sögukennari í stærri skólum af því mun færri nemendur eru í 

hverjum áfanga.   

Í framhaldi af þessum vísbendingum um aukið vald skólastjórnenda í 

námskrárgerð má velta fyrir sér hvort að Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 

þrengi beinlínis að námsgreinum utan kjarna. Í kafla 2.4 er rætt  um nýja 

aðalnámskrá þar sem skólarnir fengu aukið sjálfstæði til námskrárgerðar, og 

áherslur hennar á lokamarkmið náms í stað námsgreina á öllum stigum 

námskrárgerðar. Í viðtölunum eru vísbendingar um að skólar hafi búið til nýja 

áfanga til að uppfylla skilyrði grunnþáttanna sex og einnig kemur fram í kafla 

3.1 að sumir skólar hafa búið til þverfaglega áfanga sem er beinlínis hægt að 

tengja við grunnþætti nýrrar aðalnámskrár. Velta má því fyrir sér hvort að þetta 

leiði til þess að öðrum áföngum, eins og sögu, sé hent út í staðinn. Það virðist 

þó vera mjög misjafnt milli skóla og gefur vísbendingar um hvernig hægt er að 

túlka markmið aðalnámskrár á mismunandi hátt og stjórna þannig framboði á 

námsgreinum.   

Viðmælendur eru misbjartsýnir á framtíð sögunnar sem náms- og 

kennslugreinar og enn á ný má greina líkindi meðal kennara frá skólum án 

skyldusögu á öllum brautum. Báðir eru þeir sammála um að sögukennsla gæti 

þróast meira út í valfag á öðrum brautum og orðið sérgrein á sérhæfðum 

brautum, og telja það slæma þróun að nemendur útskrifist án nokkurrar 

sögukennslu. Viðmælendur úr skólum  þar sem meiri áhersla er lögð á sögu 

hafa lítið hugsað út í það en annar þeirra telur að það þurfi ekki endilega að 

vera slæmt. Hann tekur þó fram að einhver sögukjarni verði þó að vera til 

staðar á öllum brautum og eru viðmælendur allir sammála um það.  

Meginrannsóknarspurningin sneri að stöðu sögunnar í framhaldsskólum og 

hefur verið reynt að fara yfir hana með þessari rannsókn. Niðurstöður 

verkefnisins gefa sterkar vísbendingar um að staða sögunnar hafi veikst 

verulega í kjölfar styttingar náms. Loks má nefna umræður sögukennara um 

stöðuna, og þá sérstaklega í kafla 2.4 þar sem fjallað er um mótmæli 

sögukennara við breytingum á aðalnámskrá frá 1999. Athygli vekur að aðeins 
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einn viðmælandi minnist á þessi mótmæli. Af framangreindu að dæma er hægt 

að leiða líkur að því að staða sögukennara hafi versnað töluvert með styttingu 

náms, bæði hvað varðar uppbyggingu námsbrauta og færri nemendur í 

framhaldsskólunum. Það er nokkuð áberandi meðal viðmælenda að þeir eru 

lítið meðvitaðir um söguframboð í öðrum skólum. Aðeins einn viðmælandi 

minnist á að hann hafi skoðað námsframboð í öðrum skólum og séð að 

nemendur gátu útskrifast án nokkurrar sögu. Þessi rannsókn gefur þannig 

vísbendingar um að skortur sé á almennri umræðu um stöðu sögunnar í 

framhaldsskólum. 

5.4 Niðurlag 

Hér hefur verið reynt að gefa yfirlit yfir stöðu sögunnar í framhaldsskólum og 

hvernig hún hefur breyst í kjölfar styttingar náms til stúdentsprófs. Gert var 

yfirlit yfir skylduáfanga í framhaldsskólum í dag, og ýmis atriði greind út frá 

því. Einnig var rætt við sögukennara um viðhorf til styttingarinnar og áhrif 

hennar á sögukennslu þar sem megináhersla var lögð á forsendur skóla til að 

ákveða hvort saga yrði skyldufag eða ekki. Þegar svona verkefni er framkvæmt 

er líklegt að eitthvað komi höfundi í opna skjöldu. Það kom undirrituðum mjög 

á óvart hvað sögukennarar höfðu sterkar skoðanir á styttingu náms og svöruðu 

hispurslaust hvað það varðar. 

Rannsókn eins og þessi hefur ákveðnar takmarkanir. Gagnasöfnun er annars 

vegar fram með viðtölum og hins vegar gagnaleit á heimasíðum skóla og 

Menntamálastofnunar. Úrtak viðtalsrannsóknar er mjög lítið og miðaði fyrst 

og fremst við umfang verkefnis. Einnig er úrtakið eingöngu sögukennarar sem 

hafa, eðli málsins samkvæmt, ákveðna afstöðu til viðfangsefnisins og því væri 

áhugavert að kanna afstöðu annarra stjórnenda í námsbrautagerð. Úrtakið er 

valið meðal sögukennara úr skólum með ólíkar áherslur en þó er ákveðinn 

samhljómur meðal kennara úr líkum skólum sem gefa vísbendingar um 

niðurstöður. Þó er mjög varasamt að heimfæra svona lítið úrtak á stærra þýði 

og er því nauðsynlegt að gera stærri rannsókn til að fá styrkari niðurstöður. 

Loks er þessi rannsókn fyrst og fremst takmörkuð við skilgreinda söguáfanga 

og ekki er tekið tillit til söguáherslna í öðrum greinum sem áhugavert er að 

skoða frekar.  

Höfundur gerir sér grein fyrir því að samþjöppun á námi geti leitt til þess 

að ákveðnar greinar verði fyrir niðurskurði. Höfundur telur þó að þessi 
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rannsókn sýni fram á að niðurskurðurinn hafi ekki þurft að vera algjör og 

mögulega þurfi að endurskoða uppbyggingu námsbrauta. Hér verða ekki 

lagðar fram neinar tillögur að breytingum en vonast er eftir að góð og farsæl 

umræða geti farið fram um framtíð sögunnar í framhaldsskólum.  
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

 

Dagsetning:___/____/____          Áætlaður tími: 30-40 mínútur 

 

Viðtalsrammi fyrir rannsókn 

 

1. Hver finnst þér vera markmið og tilgangur sögukennslu? 

2. Er það þín tilfinning að nemendur hafi betri eða verri bakgrunn í sögu 

í dag en áður? 

3. Er sagan kannski orðin of fjarlæg nemendum? 

4. Hvernig finnst þér hafa tekist til með nýja námskrá og þriggja ára 

stúdentsnám? 

a. Hvaða áhrif hefur þetta haft á nemendur?  

5. Hvernig fer vinnan fram þegar nýjar námsbrautir eru myndaðar? 

a. Hvaða forsendur liggja að baki þeirra greina sem eru lagðar til 

grundvallar í kjarna? 

6. Af hverju velja sumir skólar að hafa sögu í kjarna? 

7. Skólar hafa nú nú allnokkuð frelsi til uppbyggingu námsbrauta frá því 

sem áður var. Hvað finnst þér um þessa þróun? 

8. Hver finnst þér staða sögunnar í framhaldsskólum í dag? 

9. Hver er raunkennsla í sögugreinum í þínum skóla í dag? 

a. Hefur framboð á valáföngum í sögu minnkað með nýrri 

námsskipan? 

10. Nú var oft barátta milli kennara um nemendur í valáfanga. Hvernig 

hefur það breyst með aukinni samþjöppun? 

11. Telur þú líkur á því að sagan gæti breyst alfarið í valfag í 

framhaldsskólum? 

12. Er minnkandi sögukennsla eitthvað til að hafa áhyggjur af? 

 

 

 


