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Ágrip 

Ritgerð þessi er eigindleg viðtalsrannsókn byggð á hálf-opnum viðtölum við 

samfélagsgreinakennara á unglingastigi. Rannsóknarspurningin er: Hvað hefur áhrif á 

samfélagsfræðikennara þegar þeir velja námsefni og kennsluaðferðir? Fræðilegt baksvið 

ritgerðarinnar er námskrárfræði. Þátttakendur í rannsókninni voru sex 

samfélagsgreinakennarar á höfuðborgarsvæðinu. Áttu þeir það sameiginlegt að hafa kennt 

samfélagsgreinar á unglingastigi skólaárið 2019-2020. Voru þeir flestir 

samfélagsgreinamenntaðir og með mikla starfsreynslu sem kennarar. Einnig voru rýndar 

námskrár skólanna sem kennararnir starfa við og samfélagsgreinakafli aðalnámskrár 2013.    

Niðurstöðurnar eru í samræmi við þróun menntunar á Íslandi frá hefðbundna skólanum 

(e. traditional education) yfir í framsækna skólann (e. progressive education). Aðalnámskráin 

og samfélagsgreinakafli hennar fylgja nemendamiðaðri og samfélagsmiðaðri námskrárstefnu. 

Samfélagsgreinakennararnir fundu sig í öllum fjórum stefnunum í flokkunarkerfi Michael 

Schiros. Þær eru nemendamiðuð námskrárstefna, samfélagsmiðuð námskrárstefna, 

umbótamiðuð námskrárstefna og fræðigreinamiðuð námskrárstefna. Aðhylltust þeir þó mest 

nemendamiðaða námskrárstefnu. Samband var á milli hugmyndafræði kennaranna og 

áherslna þeirra í kennslu. Áhugi nemanda, reynsla kennaranna í starfi og hefðir innan 

skólanna höfðu mikið að segja um hvernig þeir höguðu kennslu sinni. Oft höfðu 

skólanámskrár grunnskóla lítið fram að færa umfram Aðalnámskrá grunnskóla. Má því álykta 

að „macro“, „micro“ og „nano“ þættir hafi umtalsverð áhrif á framkvæmd 

samfélagsgreinanámskrárinnar en að „meso“ þættir í samfélagskerfinu hafi lítil áhrif. Af 

rannsókninni má draga þá ályktun að samfélagsgreinakennarar hafi mikið frelsi í starfi og því 

sé fagmennska þeirra og menntun mikilvæg. Einnig að kenningin um kennarann sem 

námskrársmið eigi vel við samfélagsgreinakennslu á unglingastigi.  



 

5 

Abstract 

The Teacher as a Curriculum Maker  

A Curriculum Approach to Social Science Teaching 

This dissertation is based on the results of a qualitative case study where interviews were 

conducted with social science teachers, teaching at high school level. The subject of this 

dissertation is: What influences social science teachers when they choose curriculum topics 

and teaching methods? The theoretical part of the dissertation is in the field of Curriculum 

Theory. The interviews were conducted with six teachers who teach social sciences in the 

capital district. They were chosen randomly and all taught social science at  high school level 

for the school year 2019-2020. Most of them are educated in social sciences for compulsory 

school and have a lot of experience as teachers. The School curricula (skólanámskrár) where 

the teachers worked were analysed and also the social science chapter of the curriculum for 

compulsory schools (Aðalnámskrá grunnskóla).  

The results are in accordance with educational development in Iceland, from traditional 

education towards progressive education. The curriculum for Compulsory Schools and the 

chapter on social science followed Learner-Centered curriculum ideology and Social 

Efficiency ideology. All the teachers interviewed identify at some level with all four of 

Michael Schiros´ curriculum ideologies; Learner-Centered curriculum ideology, Social 

Efficiency ideology, Scholar Academic ideology and Social Reconstruction ideology. They 

mostly identified with Learner-Centered curriculum ideology. The teacher´s ideology was 

linked with their focus in the classroom and student interests, teacher experience and school 

traditions influenced how teacher organized their teaching. School curricula (skólanámskrár) 

did not add much to the national curriculum for compulsory education. Therefore the 

assumption can be made that „macro“, „micro“ and „nano“ stages have considerable effect 

on the implementation of the social science curriculum but the „meso“ stages in the 

educational system have little effect. Teachers who teach social science have a lot of 

freedom in their work. Therefore their professionalism and education is important. Theory 

of the -Teacher as a Curriculum Maker- fits with social science teaching in the final years of 

compulsory schooling. 
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1 Inngangur  

Samfélagsgreinar ná yfir vítt svið og fjölbreytta efnisþætti í núgildandi aðalnámskrá. 

Endurspeglar greinin núverandi áherslur í skólastarfi en námskrárþróun á Íslandi hefur verið í 

átt að nemendamiðaðri stefnu. Á seinni hluta sjöunda áratugarins varð breyting á áherslum í 

skólastarfi frá fræðigreinamiðaðri stefnu hefðbundna skólans yfir í nemendamiðaða stefnu í 

anda framsækna skólans (Gunnar Börkur Jónasson, Allyson og Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Í 

byrjun var þessum kenningum hrært saman en með Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi 

árið 1989 var ljóst að nemendamiðuð stefna í skólastarfi væri komin til að vera (Meyvant 

Þórólfsson, 2015). Þessi nýja stefna lagði áherslu á  skapandi skólastarf og þarfir nemandans 

og veitti kennurum meira frelsi um val á námsefni og kennsluaðferðum. 

 Í 24. kafla Aðalnámskrár grunnskóla (2013) eru samfélagsgreinar sagðar fela í sér fleiri 

námsgreinar og efnisþætti en áður. Um val á námsefni og kennsluaðferðum segir að það 

skuli vera á grundvelli hæfniviðmiða og að grein skuli gerð fyrir námsefni og 

kennsluaðferðum í skólanámskrá. Hæfniviðmiðum samfélagsgreina er síðan skipt upp í þrjá 

flokka (reynsluheim, hugarheim og félagsheim) og lýsa þau ýmiss konar hæfni sem að er 

stefnt með náminu. Þessi hæfniviðmið eru oft eina leiðarljósið sem kennarar hafa þegar 

kemur að því að skipuleggja kennslu enda er námsmat miðað út frá þeim. Það fellur því í hlut 

kennarans að velja námsefnið og ákveða hvernig það skuli matreitt fyrir nemendur. 

Kennarinn hefur því talsvert um það að segja hvað er kennt og hvernig. Það er því gagnlegt 

að mati höfundar að rannsaka viðhorf samfélagsgreinakennara til þeirra áskorana sem þeir 

standa frammi fyrir og rýna í hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á skipulagningu 

kennslunnar. Áskoranir kennarans eru meðal annars að túlka námskrár sem settar eru af 

stjórnvöldum og skólum, í þessu tilfelli Aðalnámskrá grunnskóla (2013) og skólanámskrá 

viðeigandi skóla, og skipuleggja kennslu í samræmi við þær. 

Að vinna með markmið námskrár hefur verið líkt við verkefni leikstjóra sem hefur handrit 

í höndunum (Marsh, 2009). Hann þarf að túlka handritið og gefa því líf. Má því segja að 

kennarinn sé í raun námskrársmiður. Hann velur námsefnið og ákveður áherslur innan þess 

og hvaða kennsluaðferðir hann notast við. Þetta gerir hann í kennslustofunni en hún er hluti 

af stofnun í samfélagi. Áhrifaþættir samfélagsins og persóna kennarans hafa því áhrif á 

námsefnisval og hvernig námsefnið er sett fram. Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er 

að draga fram þessa þætti til að fá skýrari mynd af því hvað það er sem hefur áhrif á hvað 

kennt er í skólum. Viðtalsrannsóknin miðast eingöngu við samfélagsgreinakennara á 

unglingastigi á Íslandi og takmarkast því við það. Engu síðar getur hún gefið heildarmynd af 

ferlinu sem kennarar fara í gegnum þegar þeir skipuleggja kennslu í námsgrein sinni. Í 

rannsókninni verður einnig rýnt í samfélagsgreinakafla aðalnámskrár og leitað eftir 
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námskrárfræðilegri hugmyndafræði sem í honum kann að leynast en kaflinn er leiðarvísir 

samfélagsgreinakennara að kennslunni. 

Verkefnið sprettur upp frá þeim áskorunum sem ég stóð frammi fyrir í mínum fyrstu 

skrefum sem samfélagsgreinakennari á unglingastigi. Ein helsta áskorunin var að skipuleggja 

námið og búa til kennsluáætlun. Þetta vafðist fyrir mér þar sem fátt var um leiðbeiningar til 

að styðjast við. Samfélagsgreinakafli aðalnámskrár tiltók hvorki námsefni né kennsluaðferðir, 

heldur var farið fögrum orðum yfir ýmis grundvallargæði og hæfni sem nemendur skyldu 

þroska með sér í náminu. Hæfniviðmið sem upp eru talin í lok kaflans í námskránni voru 

mörg hver óljós og jafnvel óraunhæf og nýttust mér ekki sem góður útgangspunktur fyrir 

skipulagningu námsins. Var því eins og ég væri að semja kennsluáætlunina frá grunni. Þetta 

kveikti á þankagangi um námskrárfræði en þau fjalla einmitt um hvað skuli kennt í skólum og 

hver markmiðin með náminu skuli vera. Ef kennarinn hefur jafn mikið frelsi til að skipuleggja 

kennslu sína eins og virðist vera má segja að hann sé í raun námskrársmiður (Deng, 2017). 

Hann túlkar aðalnámskrá og skólanámskrá og ákveður hvernig leggja eigi námsefnið fyrir 

nemendur. Útgangspunktur ritgerðarinnar er kennarinn sem námskrársmiður (e. curriculum 

maker). Hann velur námsefnið og kennsluaðferðirnar. Það er því gagnlegt að mínu mati að 

skoða vinnu kennarans við skipulag kennslunnar út frá sjónarhorni námskrárfræða. 

Þetta viðfangsefni tel ég mikilvægt vegna þess að það undirstrikar ábyrgð kennara í starfi 

sínu enda virðist Aðalnámskrá grunnskóla ganga út frá að þeir séu fagmenn á sínu sviði. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er einnig mikilvægt vegna þess að það varpar ljósi á tengsl 

námskrárfræða og kennslu. Mikilvægt er að menntasamfélagið átti sig á þessu svo að 

jafnvægi náist milli þess hversu ítarlegar leiðbeiningar aðalnámskrár ættu að vera og hversu 

mikið frelsi kennarar eiga að hafa í gerð kennsluáætlana. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á tengsl námskrárfræða og kennslu. Von mín er 

sú að niðurstöðurnar sýni mikilvægi þessara tengsla og leiði til þess að meiri áhersla verði 

lögð á námskrárfræði í kennaranámi og umræðu menntasamfélagsins. Valdi ég þetta 

viðfangsefni til þess að fræðast betur um þessi tengsl með það að markmiðið að verða 

faglegri í starfi en ein helsta áskorun mín sem kennaranemi var að finna út hvernig ég kenndi 

námsgreinina. Það er grundvallaratriði að val á námsefni og kennsluaðferðum sé vel 

ígrundað.  

Markmiðið með rannsókninni er að fræðast um hvað hefur áhrif á hvernig 

samfélagsgreinakennarar á unglingastigi í grunnskóla kenna sitt fag. Verkefnið er eigindleg 

viðtalsrannsókn þar sem samfélagsgreinakennarar á unglingastigi eru þátttakendur. Einnig er 

rýnt í samfélagsgreinakafla aðalnámskrár en kaflinn er sá hluti aðalnámskrár sem kennararnir 
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vinna mest eftir. Fræðilegur kafli á sviði námskrárfræði er baksvið rannsóknarinnar og 

nálgast ég rannsóknina út frá þeim fræðum. Er það von mín að ritgerðin varpi ljósi á þær 

áskoranir sem kennarar standa frammi fyrir í dag og hvað reynist þeim vel þegar þeir kenna 

námsgrein sína. Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er að mínu mati óskýr og ekki nógu 

leiðbeinandi fyrir nýja kennara. Þetta getur valdið því að ekki er samfella í náminu og gæði 

kennslunnar minni fyrir vikið. Til að nálgast markmið ritgerðarinnar leitaði ég svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvað hefur áhrif á samfélagsfræðikennara þegar þeir velja námsefni og kennsluaðferðir? 

1.2 Lykilorð ritgerðar 

Lykilorð ritgerðarinnar eru: Námskrárfræði, kennarinn sem námskrársmiður, aðalnámskrá og 

samfélagsgreinar. 

Námskrárfræði 

Námskrárfræði fjallar um eðli og innihald námskrár og leitar svara við spurningum eins og 

Hver á tilgangur skóla að vera? Hvað skal kenna og hvað eiga nemendur að læra? Hvernig 

skal skipuleggja skólastarf? Hvaða þekking skiptir mestu máli? (Meyvant Þórólfsson, 2013). 

Námskrárfræði snýst því um fræðin um námskrár. Hugtakið námskrá er ekki einfalt að 

skilgreina. Í stuttu máli má þó segja að það sé áætlun um nám og kennslu. Einnig  er hægt að 

horfa á námskrá sem upplifun nemenda á því að vera í skóla. 

Kennarinn sem námskrársmiður 

Kennarinn sem námskrársmiður byggist á þeirri hugmynd að kennsla og námskrárfræði verða 

ekki aðskilin (Deng, 2017). Námskrá verður ávallt að túlka og útfæra. Kennarinn túlkar og 

útfærir námskrá og hefur því mikið um það að segja hvað er kennt og hvernig. Dæmi um 

áhrif kennara í kennslu er val hans og áherslur úr námsefninu. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 2013  

Umgjörð utan um skólastarf grunnskóla á Íslandi er að finna í aðalnámskrá. Hún á sér 

lagastoð í lögum um grunnskóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008) og er ætluð stjórnendum 

skóla, kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. Hún er leiðarljós kennara í starfi en á 

grundvelli hæfniviðmiða og lykilhæfni eru kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir valdar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Aðalnámskrá grunnskóla er hin ætlaða námskrá landsins 

sem kennurum er ætlað að útfæra nánar (Meyvant, 2015). Aðalnámskrá tengist rannsókninni 

beint því túlkun kennarans á aðalnámskrá hefur mikil áhrif á nám og kennslu í grunnskólum.  
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Samfélagsgreinar í grunnskóla 

Í rannsókninni leita ég svara við því hvað það er sem hefur áhrif á samfélagsgreinakennara 

þegar þeir skipuleggja kennsluna. Hún takmarkast því við samfélagsgreinar. Þess vegna er 

nauðsynlegt að velta fyrir sér námsgreininni og hvert menntagildi og tilgangur hennar er. Í 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár er fjallað um samfélagsfræðigreinina. Verður tekið mið af 

þeirri umfjöllun í ritgerðinni. 

1.3 Uppbygging verkefnisins 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er rannsóknarspurningin kynnt og fræðileg 

nálgun rannsóknarinnar er útskýrð ásamt ástæðu fyrir vali á viðfangsefni. Tilgangur og 

markmið verkefnisins og lykilorð ritgerðarinnar eru svo sett fram í tveimur undirköflum þar á 

eftir. Annar kafli fjallar um fræðilegt baksvið. Í honum er farið yfir helstu hugtök og kenningar 

innan námskrárfræða sem skipta máli fyrir rannsóknina. Skiptist kaflinn í undirkafla 

samkvæmt því en þeir eru: Hugtakið námskrá, stig námskráa, námskrárlíkan van den Akker, 

hugmyndafræðilegar stefnur innan námskrárfræða og Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 

grunnskólalög. Kaflinn endar á undirkafla um fagmennsku kennara. Í þriðja kafla er farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar sem er eigindleg viðtalsrannsókn byggð á hálfstöðluðum 

viðtölum. Þar er kynntur fræðilegur grunnur aðferðarinnar og sagt frá þátttakendum, 

framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og siðferðilegum álitaefnum í viðeigandi 

undirköflum. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Niðurstöðurnar eru 

flokkaðar í fimm undirkafla eftir þeim þemum sem komu í ljós við greiningu viðtalanna og 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár. Þeir eru: Samfélagsgreinakafli Aðalnámskrár grunnskóla 

2011, frelsi í starfi, val á námsefni og kennsluaðferðum, viðhorf til aðalnámskrár, 

námskrárfræðileg hugmyndafræði kennara og samantekt. Sjötti kafli inniheldur umræður um 

niðurstöður í fræðilegu samhengi og helstu ályktanir sem má draga af rannsókninni. 

Undirkaflar hans fylgja sama sniði og í fimmta kafla. Sjötti kafli geymir lokaorð ritgerðarinnar. 
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2 Fræðilegt baksvið 

Í kaflanum verður farið yfir helstu hugtök og kenningar innan námskrárfræða sem skipta máli 

fyrir rannsóknina. 

2.1 Hugtakið námskrá 

Námskrárfræði er sá þáttur innan menntavísinda sem fjallar um námskrár og gerð þeirra 

(Andri Ísaksson, 1983). Þetta svið innan uppeldisvísinda er samsteypa (e. interdisciplinary) 

ýmissa fræðasviða, aðallega innan hugsvísinda. Þar í fararbroddi eru samfélagsfræði og 

sálfræði (Pinar, 2004).  

Hvað skiptir máli í menntun? 

Saga námskrárfræðisviðsins einkennist af hugmyndafræðilegum stefnum sem leggja áherslu 

á ólíka þætti námskráa og skólastarfs. Því getur verið gott að nálgast efnið með því að spyrja 

sig hvað það er sem raunverulega skiptir máli í menntun. Dæmi um spurningar af þessu tagi 

eru: Hver er tilgangurinn með skólastarfi? Hvaða þekking er verðmætust fyrir nemendur? 

Hvaða gildi ættu að vera kennd og lærð í skólum? Hvaða hæfni skiptir mestu máli fyrir 

nemendur? Hvaða samfélagssýn á að vera við lýði í skólum? Hvaða hugmyndir höfum við um 

nemendur okkar? (Kelly, 2009). Tilraunir til að svara spurningum sem þessum er einmit það 

sem námskrárfræði ganga út á. Það er þó ekki einhlítt að finna svörin og sammælast um 

hvað sé mikilvægast. Í raun er skólastarf svo margslungið að ekki er hægt að gefa nákvæm 

svör. Hafa sumir fræðimenn helst viljað lýsa námskrám og skólastarfi sem félagslegu 

fyrirbæri (e. social artifact) sem ómögulegt er að skilgreina (Goodson, 1994).  

Námskrá sem vegferð 

Margar skilgreiningar á hugtakinu námskrá hafa komið fram á sjónarsviðið. Þó að ekki muni 

fást endanlegt svar við því hvað námskrá er, getur verið gagnlegt að spyrja sig 

spurningarinnar „Hvað er námskrá?“ og leitast við að svara henni. Slík viðleitni getur verið 

gagnleg til að varpa ljósi á hvað skiptir mestu máli í skólastarfi.  

Íslenska þýðingin á enska orðinu „curriculum“, þ.e. námskrá felur í sér að átt sé við ritaða 

skrá. Latneska orðið curriculum er oftast þýtt sem „kapphlaup“ eða „vegur“ (Marsh og Willis, 

1995). Námsferlinu er líkt við göngu eða hlaup. Upprunalega náði orðið yfir fræðigreinarnar 

sem kenndar voru í Grikklandi til forna en hefur í dag fengið ýmsar merkingar, allt frá hinni 

víðtækustu til hinnar sértækustu. Víðtækasta skilgreiningin í námskrá hljóðar svo: „áætlun 

um hvað skuli gert (lært, kennt) í skólum“ (Andri, 1983, bls. 25). Námskrá hefur líka verið 

skilgreind sem fjölþætt fyrirbæri, byggt upp, umsamið og endursamið á hinum mismunandi 
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stigum og sviðum (Goodson, 1994,). Ralph Tyler skilgreindi námskrá sem alla lærdómsreynslu 

sem skólinn hefur gert áætlun um til að ná markmiðum sínum (Aliyeva, 2016). 

Skilgreiningar sem þessar eru ekki mjög gagnlegar einar og sér enda hæpið að hægt sé að 

lýsa jafn flóknu félagslegu fyrirbæri eins og námskrá í einni setningu. Skilgreining á hugtakinu 

námskrá er engu að síður gagnleg til að draga fram megináherslur í skólastarfi og þau 

leiðarljós sem námskrá á að veita. Þróun hugtaksins í fræðilegum skrifum getur síðan verið 

vísbending um breyttar áherslur í menntun (Marsh, 1997).  

Í byrjun 20. aldar vildu menn hugsa námskrár á vísindanlegan hátt. Barnið var séð sem 

hráefni sem þyrfti að móta og mestu skipti að setja skýr markmið í upphafi náms (Andri, 

1983). Með komu framsækna skólans og skilgreiningar Deweys á námskrá sem upplifun (e. 

experience) nemandans var hugtakið víkkað og horft til hins samfélagslega samhengis sem 

námið á sér stað í. Með slíkri endurskilgreiningu á hugtakinu var viðurkennt að kennarinn 

hefði áhrif á námskrána. Með öðrum orðum að kennarinn væri námskrársmiður (Deng, 

2017). 

Námskrá sem áætlun 

Hægt er að fjalla um námskrárhugtakið sem áætlun þ.e. skrifað plagg þar sem fram kemur 

hvað skal kenna í skólum og hvernig (það sem við viljum að gerist í námi) eða sem reynslu 

nemenda af því að vera í námi (það sem raunverulega gerist) (Ellis, 2004). Dæmi um 

skilgreiningu á námskrá sem áætlun er: 

Námskrá er kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig mætti læra og kenna með 

árangursríkum hætti. (Andri, 1983, bls. 26) 

Sú röð reynslu sem er nauðsynleg börnum til að þroska með sér hæfileika til að 

gera vel það sem bíður þeirra seinna á ævinni og til að verða fullorðinn 

heilsteyptur einstaklingur. (Aliyeva, 2016, bls. 13) 

Í þessari skilgreiningu er námskrá áætlun eða skrifað plagg sem inniheldur upplýsingar um 

námsefnið, aðferðir sem skal nota við kennslu, skipulag skólastarfsins og markmiðin með 

náminu. Kennarinn og hans áhrif á námskrágerðina hefur ekki mikið vægi þegar 

námskrárhugtakið er hugsað á þennan hátt. Hans verkefni er aðallega að útfæra (e. 

implement) það sem stendur í námskránni (Doyle, 1992). Stefnan á rætur að rekja til Franklin 

Bobbit (1876-1956) og Ralph W.Tylers (1902-1994) sem voru athafnamiklir menntafrömuðir í 

byrjun 20. aldar. Þeir lögðu sérstaka áherslu á að setja skýr markmið í upphafi náms (Andri, 

1983). 
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Nemendamiðuð markmið í námskrám 

Sú stefna að setja nemendamiðuð markmið í námskrár hefur verið ríkjandi í námskrárfræði 

og hefur á síðustu áratugum tekið á sig mynd sem „... menntun sem er grundvölluð á útkomu 

eða niðurstöðu“ (e. outcome based education) (Atli Harðarson, 2013). Þar er áherslan lögð á 

ákveðin markmið (eða hæfniviðmið) sem finna má í námskrám. Námsefni og kennsluaðferðir 

eru ekki í forgrunni heldur eru það markmiðin og hæfnin sem að er stefnt með náminu. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla eru hæfniviðmið fyrirferðarmikil. Samkvæmt henni skal velja 

kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir á grundvelli hæfniviðmiða (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Mikið traust er borið til kennara þegar námskrár eru settar upp á þennan 

hátt og upplifa sumir kennarar meiri ábyrgð í starfi (Ormond, 2017). 

Þegar námskrá er skilgreind sem reynsla nemandans (e. experience) í skóla er hugtakið 

víkkað verulega. Sjónum er þá beint að því sem raunverulega gerist í skólastofunni og 

hvernig nemendur upplifa menntun í sínum skóla (Deng, 2017). Gallinn við þessa 

skilgreiningu er vitaskuld sá að hver og einn nemandi upplifir skólagöngu sína á ólíkan hátt. 

Námskrá sem reynsla nemandans hefur meðal annars verið skilgreind á eftirfarandi hátt: 

„Námskrá er í sífelldri endurbyggingu, sem færir reynslu barnsins yfir í hinn sanna skipulagða 

ramma sem við köllum nám“ (Simpson og Jackson, 2003, bls. 25). John Dewey (1859–1952) 

opnaði dyr á þessa skilgreiningu á námskrá í byrjun 20. aldarinnar (Deng, 2017). Með henni 

er sjónum beint að nemandanum og hans þörfum og upplifun af námi og kennslu. Slík 

skilgreining undirstrikar mikilvægi kennarans í námskrárgerð en reynsla nemandans í skóla 

hlýtur að ráðast að miklu leyti af starfi kennarans samanber skilgreininguna hér að ofan. 

Námskrá sem sambland af áætlun og reynslu 

Tilraunir hafa verið gerðar til að setja fram skilgreiningu á námskrá sem bæði áætlunar (e. 

plan) og reynslu (e. experience). Marsh og Willis (1995) skilgreina námskrá sem samtengingu 

áætlunar og reynslu sem nemandinn lýkur undir leiðsögn innan skólans. 

Um skilgreininguna segja þeir að venjulega séu námskrár áætlaðar og skipulagðar 

fyrirfram en óhjákvæmilega gerist ýmislegt sem ekki var búið að skipuleggja. Þess vegna er 

námskrá blanda áætlunar og reynslu (Marsh, 1997). Skilgreiningu sem þessari er ætlað að 

gefa sem víðtækasta mynd af námskrárhugtakinu. Með því að fella bæði áætlunina og 

reynsluna undir hugtakið næst yfirgripsmeiri mynd af því þar sem skrifaða námskráin og 

upplifun nemenda eru vissulega hluti af skólastarfi. Sá sem glímir við að skilgreina hugtakið 

námskrá verður hins vegar velja útgangspunkt. Hlutverk kennarans í námskrárgerð veltur á 

útgangspunkti skilgreiningarinnar. Ef námskrá er upplifun og reynsla nemenda í samfélagi er 

kennarinn námskrársmiður. 
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Dulda námskráin, núll námskráin og sverðkattanámskráin 

Ekki er rétt að fjalla um námskrár án þess að nefna til sögunnar hina földu námskrá (e. 

hidden curriculum), núllnámskrána (e. null curriculum) og sverðkattanámskrána (e. saber 

tooth curriculum). Hin falda námskrá er hugtak sem Phillip Jackson notaði fyrstur manna 

1968 (Svanhildur Sverrisdóttir, 2014). Hin falda eða dulda námskrá nær yfir allt það sem fram 

fer í skólastofunni og ekki er að finna í hinni formlegu námskrá (Svanborg R. Jónsdóttir o.fl., 

2014, Meyvant, 2013). Um er að ræða ýmsa óskrifaða þætti skólastarfsins eins og viðhorf og 

viðmót, siði og venjur. Inn í þetta fléttast hlutverk kynjanna, forgangsröðun námsgreina o.fl. 

Dæmi um kenningu um mótun nemenda í gegnum földu námskrána er til dæmis 

málflutningur Bowles og Gintis (eins og vísað er til í Marsh, 1997) um að skólar viðhaldi hinu 

kapítalíska kerfi í gegnum valdastöðu kennara og samkeppni milli nemenda.  

Núllnámskráin er allt það sem ekki er viðfangsefni í skólanum en gæti engu að síður verið 

það (Eisner, 1985). Með núllnámskránni fá nemendur skilaboð um hvaða þekking þyki 

lítilvægari en önnur og hvað þykir mikilvægara sem er þá haft í formlegu námskránni. Aldrei 

er hægt að kenna allt og því verður að forgangsraða, hvort sem það er gert meðvitað eða 

ómeðvitað (Eisner, 1985).  

Sverðkattanámskráin var kynnt til sögunnar í riti pólitískra smásagna eftir Harold R. W. 

Benjamin (Meyvant, 2013). Hún samanstendur af námsefni sem orðið er úrelt eða ekkert 

gagn er að. Sverðkattanámskráin er ávallt til staðar að einhverju leyti í skólum. Því er 

mikilvægt að kennarar séu vakandi yfir framþróun í sinni faggrein og að námsbækur séu 

endurskoðaðar reglulega. Meyvant Þórólfsson (2013) segir þessa námskrá vera til staðar í 

kennslu í raungreinum. Notast er við önnur tæki og tól í skólum eins og t.d. ýmiss konar 

mælitæki en venjan er að nota í dag utan skólanna. Er það dæmi um leifar af liðnum tíma 

sem ekki á lengur heima í skólum. 

2.2 Stig námskráa 

Næst mun ég fjalla um námskrár út frá því hvar í skólakerfinu þær er að finna. Því hefur verið 

haldið fram að margar námskrár séu samtímis að verki í skólum og að það sé ein af ástæðum 

þess hversu erfitt hefur reynst að skilgreina hugtakið (Doyle, 1992). Námskrárlíkan van den 

Akker er oft notað til að lýsa þessu eðli námskráa. Fyrst mun ég fjalla stuttlega um skiptingu 

námskrárstiga eins og hugtakið var þróað af Goodlad o.fl. (eins og vísað er til í Englund, 

2015). Hann skiptir námskrá í fjórar tegundir námskráa sem er að finna á mismunandi 

námskrárstigum. Með hugtakinu námskrárstig er vísað til þess hvar í samfélagskerfinu þær er 

að finna.  
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1. Samfélagsleg námskrá 

2. Stofnananámskrá 

3. Skipulagða/skrifaða námskráin 

4. Námskrá kennslustofunnar 

Samfélagslega námskráin 

Námskrá er flókið menningarlegt og samfélagslegt fyrirbæri. Skólastarf og samfélag tengjast 

órjúfanlegum böndum og því má hugsa sér samfélagið sem rökréttan byrjunarreit. 

Samfélagslega námskráin (e. the societal) er safn hugmynda og væntinga um hlutverk 

skólastarfs í samfélaginu. Slíkar hugmyndir eru til sem menningarleg arfleið sem lifir í huga 

almennings óháð því hvernig skólastarf er í raun og veru (Westbury, 2002).  

Stofnananámskráin 

Næst kemur stofnananámskráin (e. institutional curriculum). Hún skiptist í stefnunarlega 

námskrá (e. policy curriculum) og skipulagsnámskrá (e. programmatic curriculum). Hin 

stefnunarlega námskrá yfirfærir hugmyndir samfélagsins yfir í hina skipulagslegu námskrá. 

Hún samtengir skóla, menningu og samfélag og segir til um hvert markmiðið með skólastarfi 

skal vera (Doyle, 1992).  

Skipulagða – skrifaða námskráin 

Hin skipulagða námskrá eða skrifaða námskráin (e. written curriculum) er opinber útlistun á 

því hvernig haga skuli skólastarfi (Deng, 2017). Hún samanstendur af námsefni, skiptingu á 

tímafjölda, markmiðum sem stefnt er að með náminu o.fl. Það er á þessu stigi sem álitaefni 

varðandi skipulag námsins, samfellu í námi og val á námsefni koma til sögunnar. 

Mikilvægur þáttur í skipulögðu námskránni er kenning um val á námsefni (e. content 

theory), þ.e. hvernig námsefni er valið, hvernig skipuleggja skuli framvindu þess og hvernig  

það tengist námsmarkmiðum (Doyle, 1992). Skipulagsnámskráin leggur því línurnar fyrir 

kennara í kennslu og útlistar námsefni og kennsluaðferðir fyrir kennara að styðjast við. Doyle 

(1992) segir ónákvæmt að tala um innihald námskrárinnar sem hina eiginlegu námskrá. Hún 

sé eingöngu „kenning“ um námskrá þar sem ekki er vitað hvað af henni kemst til skila og 

hvernig nemendur upplifa (e. experience) kennsluna. Kennarinn á eftir að túlka hana og 

framkvæma og það er ferlið sem leitast er við að varpa ljósi á í þessari rannsókn. 

Námskrá kennslustofunnar 

Námskrá kennslustofunnar (e. classroom curriculum) samanstendur af því sem á sér stað í 

kennslustofunni og er ef til vill sú námskrá sem mestu máli skiptir. Hún er fræðslan sem á sér 
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stað innan veggja kennslustofunnar og sú námskrá sem hefur mest áhrif á gæði kennslunnar. 

Kennarinn velur kennsluaðferðir og skipuleggur kennslustundina og stjórnar. Hann túlkar 

skrifuðu námskrána og gefur henni líf í kennslustofunni. Kennarinn hefur því mikið um það 

að segja hvaða námskrá nemendur upplifa (Doyle, 1992). Það er þó langt því frá að hann hafi 

stjórn á öllu sem fer fram í kennslustofunni. Námskráin í kennslustofunni er upplifun 

nemenda á því að vera í skóla. Hún er því í mestu samræmi við skilgreininguna á námskrá 

sem reynsla og upplifun nemanda. Á þessu stigi er falda námskráin að verki en eins og áður 

segir nær hún yfir allt það sem fram fer í skólastofunni en er þó ekki að finna í hinni formlegu 

námskrá. 

2.3 Námskrárlíkan van den Akker 

Námskrárlíkan van den Akker (2010) lýsir þremur mismunandi námskrám sem má greina eftir 

því hvort þær eru áætlun, túlkun kennarans á áætlun eða upplifun og reynsla nemenda. 

Einnig lýsir hann þeim eftir því hvar í samfélagskerfinu þær er að finna. Þannig fyrirfinnast 

námskrár í samfélaginu og hjá stjórnvöldum (e. macro), hjá stofnunum og skólum (e. meso), í 

kennslustofunni (e. micro) og hjá nemandanum (e. nano). Síðan skiptir hann námskrám í 

ætlaða námskrá, virka námskrá og upplifaða námskrá (van den Akker, 2010). Í líkaninu 

kristallast munurinn á námskrá sem áætlun, yfirleitt skrifleg, og námskrá sem reynsla 

nemenda samanber umfjöllunina hér að ofan. Eru þetta tveir ólíkir útgangspunktar sem þó 

verða ekki aðskildir (Marsh, 1997).  

Námskrá sem áætlun og sem reynsla nemenda verður ekki aðskilin vegna þess að 

kennarinn þarf að túlka áætlunina og útfæra hana í kennslustofunni. Þess vegna er kennarinn 

námskrársmiður. Virka námskráin felur í sér ferlið sem breytir ætluðu námskránni í upplifuðu 

námskrána. Hvernig þetta ferli er í verki er það sem rannsókninni er meðal annars ætlað að 

varpa ljósi á, nema hér verður ekki rýnt í upplifun nemenda. Kennarinn túlkar ætluðu 

námskrána og skipuleggur kennslu sína samkvæmt henni. Hann er eins og leikstjóri með 

handrit sem þarfnast túlkunar á sviði (Marsh, 2009). 

Margir þættir hafa áhrif á þetta ferli, þar á meðal viðhorf kennarans, starfskenning hans 

og kennslugögn sem í boði eru (Eisner, 1985). Námskráin og hversu ítarleg hún er skiptir líka 

máli. Námskrár sem ekki eru ítarlegar gefa kennurum meira frelsi í skipulagninu námsins en 

geta skapað fleiri áskoranir fyrir kennara (Ormond, 2017). Dæmi um þetta eru námskrár sem 

leggja áherslu á að tiltaka skýr nemendamiðuð markmið og hæfni (e. outcome based 

education) (Allais, 2014). Þetta er stundum kallað ofanfrá og niður (e. top-down) 

námskrárlíkan. Þar er byrjað á að tiltaka markmiðin með náminu. Námsefni og 

kennsluaðferðir eru svo valdar í samræmi við það hvernig best er að ná markmiðunum. 

Skilgreining van den Akker (2010) á þrepum námskrár er eftirfarandi: 
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Hin ætlaða námskrá stjórnvalda: 

- Hugsjónin um námskrá: Rökstuðningur sem liggur á bak við námskrá 

- Formleg/rituð námskrá: Ásetningur sem er til á skrifuðu formi 

Hin virka námskrá skólastofunnar: 

- Skynjuð námskrá: Námskrá eins og hún er túlkuð (einkum af kennurum) 

- Notuð námskrá: Námskrá eins og hún er framkvæmd í raun og veru 

Hin upplifaða (áunna) námskrá nemenda: 

- Byggð á reynslu: Lærdómur eins og nemendur upplifa hann 

- Lærð námskrá: Endanlegur lærdómur nemenda 

Ætlaða námskráin nær yfir menntastefnu yfirvalda. Hér á landi eru það grunnskólalög  

(91/2008) og lög um framhaldsskóla (92/2008) sem leggja línurnar um hvernig hin ætlaða 

námskrá skuli vera. Er aðalnámskrá sett á grundvelli þeirra. Einnig falla ýmsar 

stefnuyfirlýsingar í menntamálum undir ætluðu námskrána eins og til dæmis opinber 

menntastefna á Íslandi svo sem Skóli án aðgreiningar og menntastefnur sveitarfélaganna. Í 

aðalnámskrá er ítarleg útfærsla á skólastarfi og er hún ásamt skólanámskrám leiðarljós 

kennara í starfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Ætlaða námskráin er einungis „kenning um 

námskrá“ skv. Walter Doyle (1992) eins og skipulagða námskráin sem áður var nefnd. Það á 

eftir að túlka hana og framkvæma hana. Þess vegna er hún kenning en ekki hin eiginlega 

námskrá. 

Virka námskráin (e. implemented curriculum) er eins og áður segir ferlið frá ætluðu 

námskránni yfir í það sem raunverulega gerist í skólastofunni. Hún er túlkun kennarans á 

ætluðu námskránni og framkvæmd hennar. Þannig er virka námskráin hin eiginlega kennsla 

sem á sér stað í skólastofunni þ.e. skipulag námsins, val á viðfangsefnum, kennsluaðferðum 

og námsmati svo fátt eitt sé nefnt. Kennslan á að endurspegla hina ætluðu námskrá en oft er 

álitamál hversu vel það tekst. Þetta má sjá þegar ráðist er í umbætur í skólastarfi. 

Stjórnmálamenn og sérfræðingar í menntamálum ákveða að ráðast í umbætur og breyta 

fyrirkomulagi skólastarfs með því að breyta ætluðu námskránni. Breytingarnar ganga hins 

vegar hægt vegna þess að skólakerfið er í eðli sínu mjög íhaldssamt (Jón Torfi Jónasson, 

2016). Talað hefur verið um gjá (e. wide gap) milli hinnar ætluðu og hinnar virku námskrár 

(Kelly, 2009). Þegar kennarinn túlkar ætluðu námskrána umbreytir (e. transforms) hann 

fræðum faggreinar sinnar í námsefni fyrir nemendur (Deng, 2007). Hin upplifaða námskrá er 

reynsla nemenda af því vera í skóla þ.e. það sem raunverulega gerist ásamt því að vera 

lærdómurinn sem nemendur tileinka sér.  

Van den Akker (2010) skilgreindi tíu þætti sem mikilvægt er að hafa í huga til að skilja 

hversu margþætt námskrá er. Þeir þættir sem námskrár eru ofnar úr eru skv. Van den Akker: 
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Námsmat, tímaskipulag, staðsetning, hópskipan, innihald, námsathafnir, hlutverk kennara, 

námsgögn, markmið og yfirmarkmið. Hér eru þessir þættir kynntir í táknmynd sem lítur út 

eins og kóngulóarvefur sem er hentugt líkan þegar lýsa á jafn flóknum fyrirbærum og 

námskrá er (sjá mynd 1). Táknmyndin sýnir þá þætti sem tengjast saman samkvæmt skilningi 

van den Akker og hafa áhrif hver á annan í kennslu. Meginmarkmið er miðjupunktur líkansins 

með spurningu um tilgang náms í forgrunni sem eru forsendur þess sem byggt er á. 

 

Mynd 1. Líkan van den Akker (Helga Rún Traustadóttir, 2016) 

Líkanið undirstrikar tengsl þáttanna og veikleika þeirra. Námskrár mæla oftast fyrir um flesta 

þessa þætti og leggja þannig línurnar um hvernig skólastarfið eigi að vera. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2011 og 2013 er mælt fyrir um marga þessa þætti samanber til dæmis 

viðmiðunarstundaskrá, hlutverk og skyldur kennara og námsmat. Kennaranum ber skylda til 

að fylgja aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) en verður að fylla í eyðurnar þar sem 

skortur er á nákvæmum leiðbeiningum. Í rannsókninni er skoðað að hve miklu leyti þessir 

þættir eru undir kennaranum komnir að hans mati.  

2.4 Hugmyndafræðilegar stefnur innan námskrárfræða 

Eins og áður hefur komið fram fjallar námskrárfræði um eðli og innihald námskráa og leitar 

svara við spurningum eins og Hver á tilgangur skóla að vera? Hvað skal kenna og hvað eiga 

nemendur að læra? Hvernig skal skipuleggja skólastarf? Hvaða þekking skiptir mestu máli? 

(Meyvant, 2013). Saga námskrárfræða ber einkenni ólíkra hugmyndafræðilegra stefna sem 

hafa ríkt á mismunandi tímum og tekist á sín á milli. Hugmyndastefnur verða sjaldan fundnar 

í hreinni mynd en geta verið samofnar á ýmsa vegu (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant 

Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). Því hafa 
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hugmyndastraumar innan fræðanna verið flokkaðir gróflega af fræðimönnum og oft í 

andstæða póla til glöggvunar. Ég fjalla um hugmyndastefnur í þessum kafla, en líklegt má 

telja að hugmyndafræði sem samfélagsgreinakennarar aðhyllast hafi áhrif á hvernig þeir 

skipuleggja kennslu sína. Áhugavert væri að greina hvaða hugmyndafræði ræður ferðinni hjá 

samfélagsgreinakennurum þegar þeir undirbúa og skipuleggja kennslu sína. 

Hugmyndafræði er safn hugmynda og ákveðin leið til að horfa á tilveruna (Schiro, 2012). 

Hún er ákveðin heimsmynd sem hópur fólks deilir. Hópur sem aðhyllist ákveðna 

hugmyndafræði vill oft snúa öðrum í átt að sinni skoðun. Þetta á við um stefnur og strauma í 

námskrárfræðum en innan þeirra hafa fylgismenn ólíkra stefna tekist á um hvernig málum 

skuli háttað í skólastarfi. Hefur þessu verið lýst sem ævarandi stríði (e. perennial war) milli 

ólíkra hugmyndafræða (Schiro, 2012). Þess má geta að slíkar stefnur eiga oft ekki nákvæma 

hliðstæðu í raunveruleikanum og eru frekar hugsjón en raunveruleg fyrirbæri (Schiro, 2012).  

Michael Schiro greindi fjórar meginstefnur í hugmyndasögu námskrárfræða síðustu 100 

ár. Meginstefnurnar eru nemendamiðuð námskrárstefna (e. learner-centered ideology), 

endurreisnarstefna (e. social reconstruction ideology), fræðigreinastefna (e. scholar 

academic ideology) og stefna um félagslega skilvirkni (e. social efficiency ideology). Þessar 

stefnur má tengja við tvær hefðir innan námskrárfræða sem oft er stillt upp sem andstæðum 

pólum. Hefðbundni skólinn og Framsækni skólinn sitja á sitthvorum pólnum (Meyvant 

Þórólfsson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir, 2009) sem má líta á sem annars 

vegar íhaldssama og hins vegar frjálslynda stefnu.  

Fylgjendur framsæknu stefnunnar áttu það sameiginlegt að vera á móti ríkjandi 

skólafyrirkomulagi þ.e. fræðigreinamiðuðu námi, utanaðbókarlærdómi og ströngum aga. Þeir 

trúðu því að mannlegt eðli væri gott og því ætti barnið að fá tækifæri til að þroskast og dafna 

á náttúrulegan hátt. Barnið þurfi ekki að móta til að það verði að fullorðnum einstaklingi 

heldur sé það einstakt og þarfnast tækifæris til að finna eigin leið til að dafna og þroskast 

(Walker og Soltis, 2009). Lærdómur í gegnum reynslu var ein af grunnhugmyndum 

framsækna skólans og héldu fylgismenn hans því fram að með athöfnum og virkni lærði 

manneskjan af eigin reynslu en ekki með því að sitja óvirk á skólabekk og taka á móti 

þekkingu. John Dewey (1859-1952) taldi að hugsa þyrfti skólakerfið og samfélagið sem eina 

heild (e. organic whole) (Deng, 2017). Það þyrfti að skoða hlutina í samhengi en ekki taka 

einn þátt úr samhengi sínu og rannsaka hann þannig.  

Framsækna stefnan var nemendamiðuð þar sem barnið átti að vera útgangspunktur 

menntunar (Lagemann, 1989). Stefnan var róttæk og miðaði að því að bylta ríkjandi 

skólakerfi á þeim tíma. Undir hana falla nemendamiðuð námskrárstefna og 

endurreisnarstefnan í flokkunarkerfi Schiros. Framsækna stefnan varð undir í baráttunni við 

hefðbundna skólann sem samanstendur af félagslegri skilvirkni og fræðigreinamiðaðri 
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stefnu. Hefðbundni skólinn snérist um að skipuleggja skóla til að ná sem mestri skilvirkni með 

það að markmiði að þjóna samfélaginu sem best (Labaree, 2005). Markmiðið með þannig 

skólastarfi er að undirbúa nemendur undir að verða góðir og gegnir samfélagsþegnar. Þetta 

er best gert með því að vera með yfirstjórn sem segir til um hvernig skal flokka nemendur og 

kenna þeim nytsamlega hluti fyrir framtíðina. Ástæður þess að félagsleg skilvirkni varð ofan  

á eru m.a. að hún höfðaði frekar til þeirra sem völdin höfðu. Einnig studdust stuðningsmenn 

þeirrar stefnu við vísindi og vildu þjóna samfélaginu (Labaree, 2005). Framsækni skólinn og 

nemendamiðuð námskrárstefna höfðuðu hins vegar meira til kennara og annarra 

starfsmanna skólanna. Hugsjónin um þroska barnsins sem útgangspunkt menntunar lifði 

áfram sem hugsjón í menntasamfélaginu (Labaree, 2005).  

Hugmyndafræðistefnurnar fjórar eiga ekki nákvæma hliðstæðu í skólakerfinu í sinni 

tærustu mynd í framkvæmd. Umfjöllun um stefnurnar gefur hins vegar innsýn í 

hugmyndafræðina og skiptir máli fyrir rannsóknina vegna þess að hugmyndafræðin sem 

kennarinn aðhyllist hefur mögulega áhrif á hvernig hann hagar kennslu sinni. 

Námskrárstefnurnar fjórar sem Schiro (2012) skilgreindi eru settar fram á táknmynd með 

lóðréttum og láréttum ás. 
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Mynd 2. Fjórflokkun Schiro (2012) á hugmyndastefnum í námskrárfræðum (Svanborg R. 
Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Jóhanna Karlsdóttir, og Gunnar E. Finnbogason, 

2014) 

Fræðigreinamiðuð námskrá gengur út frá því að fögin og fræðin séu mikilvægust í menntun 

og að nám og kennsla séu miðlun þekkingar til nemenda. Samfélagsmiðuð námskrá miðar að 

því að þjóna samfélaginu með því að kenna nemendum þá hæfni og leikni sem samfélagið 

krefst af þeim. Umbótamiðuð námskrá gengur út frá því að hlutverk menntunar sé að bæta 

samfélagið með því að kenna nemendum að koma auga á það sem miður hefur farið í 

samfélaginu og hvernig hægt sé að bæta það. Nemendamiðuð námskrá lítur á barnið sem 

brennidepil menntunar. Koma á til móts við barnið á forsendum þess og leyfa því að þroska 

og dafna (Ellis, 2004). 

2.5 Aðalnámskrá grunnskóla og grunnskólalög 

Í þessum kafla fjalla ég um þá þætti í Aðalnámskrá grunnskóla og grunnskólalögum (91/2008) 

sem skipta máli fyrir viðfangsefni rannsóknarinnar. Bæði lögin og aðalnámskráin hafa að 

geyma grunngildi sem skulu höfð að leiðarljósi í menntun í grunnskólum á Íslandi. Einnig er 

þar kveðið á um ýmsa þætti skólastarfs. Í námskrárfræðum hefur aðalnámskrá verið 

skilgreind á eftirfarandi hátt: 
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... er hin ætlaða námskrá landsins, eða með öðrum orðum það sem yfirvöld gera 

ráð fyrir að verði viðhaft í skólakerfinu (kennt og numið) en láta svo skólum og 

kennurum eftir að útfæra það í „implemented curriculum“ og loks að það ráðist í 

„attained curriculum“ hve skilvirklega það skilar sér í reynslu og kunnáttu 

nemenda. (Meyvant, 2015, bls. 3) 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er samkvæmt þessu áætlun um nám (e. plan for learning) og 

er því kenning um námskrá (Doyle, 1992). Það fellur síðan í hlut kennara að túlka hana og 

útfæra (e. implement) í skólum. Hin upplifaða námskrá (e. attained curriculum) er síðan 

upplifun nemendans á því að vera í skóla og lærdómurinn sem hann öðlast við þessa upplifun 

(van den Akker, 2003). 

2.5.1 Lög um grunnskóla 

Aðalnámskrá á stoð í 24. gr. grunnskólalaga og er því ígildi reglugerðar. Í grunnskólalögum er 

fjallað um hlutverk grunnskóla og markmið náms. Einnig er fjallað um ýmis mál sem tengjast 

stjórnsýslu og stjórnskipan grunnskóla. Verður nú farið yfir helstu greinar um hlutverk og 

markmið grunnskóla en þær er að finna í 2., 24. og 25. gr. laganna. Þeir grunnþættir sem 

áhersla er lögð á í grunnskólalögum eru til viðmiðunar þegar leggja skal mat á hæfni 

nemenda. Sú hæfni endurspeglast í lykilhæfni sem mælt er um í 18. kafla aðalnámskrár. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Grunnskólalög hafa því þýðingu þegar kennarar og aðrir 

starfsmenn skólans skipuleggja skólastarf. 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla 

að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. (1. mgr. 2. gr. laga nr. 

91/2008) 

Önnur grein laganna fjallar um hlutverk grunnskóla. Í henni eru talin upp grunngildi sem 

skólastarf byggist á. Í greinum 24 og 25 er talið upp hvað Aðalnámskrá grunnskóla skal 

innihalda. Aðalnámskrá grunnskóla hefur stoð í 24. gr. laganna en þar segir að ráðherra setji 

grunnskólum aðalnámskrá sem endurskoða skal reglulega. Síðan eru talin upp atriði sem 

leggja skal áherslu á í aðalnámskrá. Þau eru meðal annars sjálfsvitund, siðgæðisvitund og 

félagsvitund. Líkamleg og andleg velferð, leikræn og listræn tjáning svo fátt eitt sé nefnt. 
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Í 25. grein laganna eru taldir upp þeir þættir sem kveða skal á um í aðalnámskrá. Sá listi 

er nokkuð ítarlegur og fjallar um flestallar hliðar skólastarfs og skipulag þess. Þeir eru m.a. 

meginmarkmið náms og kennslu, uppbygging og skipan náms, hlutfallsleg skipting tíma milli 

námssviða og námsgreina, skilgreining á þekkingar- og hæfniþáttum á hverju námssviði, 

samstarf við leikskóla og framhaldskóla og flutningur milli skólastiga (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

2.5.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í tvo hluta, almennan hluta sem kom út árið 2011 og kafla 

um greinarsvið sem kom út 2013. Þrír fyrstu kaflar almenna hlutans eru sameiginlegir 

leikskóla,  grunnskóla og framhaldsskóla. Í almenna hlutanum er lýst hlutverki hvers 

skólastigs og sérstakri áherslu í námi og kennslu á hverju þeirra; markmiðum, viðfangsefnum 

og starfsháttum: 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um 

tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá 

menntastefnu sem felst í lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum skóla, 

kennurum og öðru starfsfólki í skólakerfinu. (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 11) 

Eins og sjá má á þessari tilvitnun er aðalnámskrá umgjörð um allt skólastarf í grunnskólum á 

Íslandi og er ætluð starfsfólki í skólakerfinu. Engu að síður ber stjórnendum í samráði við 

kennara að semja skólanámskrá. Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár 

og er hugsuð fyrir skólana til að fylla í eyður aðalnámskrár og útfæra hana eftir sérstöðu 

hvers skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í aðalnámskrá er áhersla lögð á að námið taki 

mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins nemanda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Er þetta í samræmi við opinbera menntastefnu landsins um 

skóla án aðgreiningar en samkvæmt henni eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Í aðalnámskrá er almenn menntun á 21. öldinni skilgreind út frá samfélagslegum þörfum 

og þörfum einstaklinganna og á að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við 

áskoranir daglegs lífs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Út frá þessum skilgreiningum má leiða 

að því líkur að Félagsleg skilvirkni og Barnið í brennidepli séu hinar hugmyndafræðilegu 

stefnur innan námskrárfræða sem aðalnámskrá byggir á. 

Hinir sex grunnþættir menntunar sem skilgreindir eru í aðalnámskrá eru tilraun til að 

kortleggja þau meginsvið almennrar menntunar sem skólastarfið stefnir að. Þeir eiga að 

fléttast inn í allt skólastarf og á námsmat einnig að taka mið af þeim. Grunnþættirnir eru: 
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læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011)  

Fagmennska kennara skiptir máli þar sem þeir eru sérfræðingar í kennslu og þurfa að 

hafa vald á því að kenna, ala upp einstaklinga, þróa starf sitt og byggja það á þekkingu og 

siðferði. Fjallað er um fagmennsku kennara í aðalnámskrá. Á þeirri umfjöllun má sjá að 

kennarar gegna lykilhlutverki í skólastarfi og að mikil ábyrgð er lögð á herðar þeirra. 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg 

hlutverk í skólakerfinu, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og 

þróunarstörf ... Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins ... Á kennurum hvílir ekki aðeins sú 

skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að 

afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13) 

Kennarar bera einnig faglega ábyrgð á að velja bestu leiðirnar til að ná sem bestum árangri í 

samræmi við hæfniviðmiðin (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það er sett í hendur kennara 

að velja „bestu leiðarnar“ til að ná sem bestum árangri. Í hverjum og einum námssviðskafla í 

greinarsviðshluta aðalnámskrá segir orðrétt: „Á grundvelli hæfniviðmiða eru kennsluaðferðir, 

námsefni og matsaðferðir valdar og skal gera grein fyrir þeim í skólanámskrá viðkomandi 

skóla.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það fellur því í hlut kennara að velja námsefni, 

kennsluaðferðir og matsaðferðir í samræmi við hæfniviðmið. Námsmat er veigamikill þáttur í 

öllu skólastarfi. Kafli níu í almenna hluta aðalnámskrár fjallar um námsmat. Þar segir: 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, 

órjúfanlegur frá námi og kennslu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina 

nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati 

er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 54) 

Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið. Námsmat á þó einnig að 

veita hagsmunaaðilum (e. stakeholders) upplýsingar um námsgengi nemenda og framfarir 

sem síðan má nota til frekari skipulagningar náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Á þessu 

sést að námsmatskafli aðalnámskrár hallast frekar að hinni framsæknu stefnu 

námskrárfræða. Námsmatið á að vera leiðbeinandi og stuðla að umbótum í námi og kennslu 

(Meyvant Þórólfsson o.fl., 2009). Tilhögun námsmats getur haft áhrif á hvaða leiðir kennarar 

fara í skipulagningu kennslu. Þannig geta samræmd könnunarpróf í námsgreininni haft áhrif 

á val á námsefni (Ormond, 2017).  
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Um námsgreinarnar og námssviðin er lögð áhersla á að grunnþættir menntunar birtist í 

þeim öllum. Jafnframt segir í kafla 8.4 í aðalnámskrá: „ Námsgreinarnar eru mikilvægur hluti 

skólastarfs en ekki markmið í sjálfum sér. Það er ekki hlutverk skólans að kenna námsgreinar 

heldur að mennta nemendur og koma hverjum og einum til nokkurs þroska.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 51). Af þessum orðum má ráða að núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla 

sé ekki sérstaklega fræðigreinamiðuð. 

2.6 Fagmennska kennara 

Á Íslandi fóru sjónir að beinast meira að nemendanum og hans þörfum í lok áttunda 

áratugarins. Má rekja það til grunnskólalaga sem komu út árið 1974 en í þeim kom fram að 

taka skyldi mið af barninu og þess þörfum (Gunnar Börkur o.fl., 2014). Áður höfðu námskrár 

verið fræðigreinamiðaðar eins og fyrsta formlega námskráin á Íslandi sem tók formlega gildi 

á árinu 1960. Eftir þann tíma voru uppi hræringar ólíkra hugmynda og kom flokkunarkerfi 

námsmarkmiða meðal annars fram um þetta leyti (Meyvant, 2015). Árið 1971 var 

kennaranám flutt yfir á háskólastig. Sá flutningur krafðist nokkurrar aðlögunar (Gunnar 

Börkur o.fl., 2014) en allar götur síðan hefur menntun kennara verið stór hluti af fagmennsku 

þeirra (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2015).  

Síðustu áratugi hefur þjóðfélagið gert auknar kröfur til skóla og kennara. Þeim er ætlað 

að sjá um uppeldi nemenda og viðfangsefnin eru orðin yfirgripsmeiri (Ólafur Proppé, 1992). 

Nefna má samfélagsgreinar sem dæmi um greinasvið sem orðið er mun yfirgripsmeira en 

undir samfélagsgreinar falla samkvæmt gildandi námskrá: saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og siðfræði. Ein helsta áskorun kennara er þó krafan 

um að þeir mæti þörfum hvers og eins nemanda. Í henni felst að kennarar séu fagmenn á 

sínu sviði og hafi frelsi til að nýta þekkingu sína og komi til móts við hvern og einn nemanda 

(Trausti Þorsteinsson, 2003). Fagmaður er sá eða sú sem hefur sérfræðiþekkingu og hæfni 

umfram aðra á tilteknu sviði. Hann hefur menntað sig og tileinkað sér fagið og þar með 

skuldbundið sig ákveðnu „lífsstarfi“. Hann nýtur trausts og er talinn hæfur til að bregðast 

skjótt við erfiðum og flóknum aðstæðum innan síns sviðs. Frelsi fagmannsins er honum 

nauðsynlegt svo hann geti nýtt þekkingu sína og hæfni óhindrað til að leysa verkefnin. 

Fagmenn lána þekkingu sína og hæfni til skjólstæðinga sinna. Skulu þeir ávallt hafa hagsmuni 

skjólstæðinga sinna að leiðarljósi (Trausti, 2003). 

Peter Ribbins (eins og vísað er til í Trausti, 2003) greindi þrenns konar einkenni á 

fagmennsku kennara: Ósjálfstæð fagmennska, sjálfstæð fagmennska og samvirk fagmennska. 

Þegar fagmennska kennara er ósjálfstæð fara þeir eftir forskriftum og skilyrðum sem þeim 

eru sett. Oftast birtast slíkar forskriftir í námskrá sem þá tilgreinir námsefni og aðferðir við 

kennslu. Frelsið er mjög mikilvægt fagmönnum svo þeir geti óheftir nýtt sérfræðiþekkingu 
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sína. Því má spyrja hvort „ósjálfstæður fagmaður“ starfi þá sem fagmaður? Þegar svo háttar 

er kennarinn í raun að yfirfæra innihald námskrár til nemenda. Kenningin um kennarann sem 

námskrársmið bendir á að þetta sé ekki svo einfalt. Ávallt muni koma til túlkunar af hálfu 

kennarans (Doyle, 1992a). Þó svo sé ber að hafa í huga að námskrár og fyrirmæli stjórnenda 

eru misjafnlega ítarleg. Svigrúm kennara til að taka ákvarðanir um hvernig skal haga kennslu 

getur því verið mismikið.  

Andstætt ósjálfstæðri fagmennsku krefst sjálfstæð fagmennska þess að kennarinn hafi 

mikið frelsi í starfi svo að hann geti nýtt sérfræðiþekkingu sína til að koma til móts við 

nemendur og foreldra og tekið ákvarðanir og hagað kennslu eftir því hverjar aðstæður eru 

hverju sinni. Líta má á nemendur og foreldra þeirra sem skjólstæðinga kennarans sem ber að 

gæta hagsmuna þeirra í hvívetna (Trausti, 2003).  

Þróun menntamála á Íslandi hefur verið í átt að auknu sjálfstæði kennara í starfi. 

Menntun kennara færðist yfir á háskólastig og kröfur voru gerðar til kennarans um að hann 

kæmi til móts við þroska sérhvers nemanda (Gunnar Börkur o.fl., 2014). Aðalnámskrá 

grunnskóla endurspeglar þessa þróun. Í kaflanum um fagmennsku kennara er bent á hinar 

öru breytingar samfélagsins og þær auknu kröfur sem gerðar eru til skólanna. Einnig segir: 

„Það er á ábyrgð kennara að útfæra á faglegan hátt í kennslu sinni og öðru skólastarfi 

fyrirmæli menntalaga og þá stefnu sem birtist í aðalnámskrá.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 14). Á þessum orðum má sjá að mikið traust er borið til kennara og fagmennsku 

þeirra.  

Samvirk fagmennska vísar til samvinnu meðal kennara. Þróunin síðustu áratugi hefur 

verið í átt að auknu samstarfi kennara í gegnum svokallaða teymiskennslu. Kennarinn 

ráðfærir sig við samkennara sína og þeir ákveða saman hvernig þeir haga kennslunni. Með 

þessu afsalar kennarinn sér ákvörðunarvaldinu að vissu leyti en nýtur á móti stuðnings 

annarra kennara. Hluti af þessari þróun hefur verið meira samráð við foreldra og nemendur. 

Er það hluti af þróun í átt að nemendamiðuðu námi en markmið með meira samráði er að 

koma til móts við þarfir nemandans (Trausti, 2003).  

Starfskenning er mikilvægt hugtak í kennaramenntun og fagmennsku kennara. Það snýr 

að þeim hugmyndum sem kennarar hafa um starf sitt. Eitt af markmiðum leiðsagnarnáms er 

að hjálpa verðandi kennurum að móta eigin starfskenningu og vera meðvitaðir um hana en 

starfskenning kennara mótast smátt og smátt í starfi og getur tekið breytingum (Ragnhildur, 

2015). Handal og Lauvås skipta starfskenningu í þrjú plön (eins og vísað er til í Ragnhildur, 

2015). Fyrsta plan er athafnir kennarans í starfi. Annað plan er hugarheimur kennarans og 

allir þeir þættir sem kenning hans er samsett úr en þeir geta verið margir og fjölþættir. Dæmi 

um þætti sem hafa áhrif væru til dæmis: eigin reynsla af skólagöngu, færni á ákveðnum 

sviðum og reynsla í starfi. Þriðja plan eru siðferðisviðhorf og gildismat kennarans. Ómögulegt 
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er að telja upp alla þætti sem móta persónu kennarans. Rannsókn mín snýr að því að 

skyggnast í hugarheim kennara í starfi til að koma auga á hvaða þættir hafa hvað mest áhrif á 

kennarann þegar hann skipuleggur kennsluna en dæmi um hvernig áherslur í kennslu hafa 

áhrif á nemendur má sjá í rannsókn Golden frá 1998 (eins og vísað er til í Dolye, 1992a). Í 

rannsókn Golden var fylgst með tveimur kennurum lesa sögu fyrir nemendur og stýra 

umræðum. Annar kennarinn lét kafla sögunnar vera í fyrirrúmi á meðan hinn tengdi við 

þemu skyld efni sögunnar. Í ljós kom að nemendur mundu eftir sögunni í samræmi við þær 

áherslur sem kennarinn hafði lagt. Það er ljóst að ábyrgð kennarans er mikil og persóna hans 

hefur mikið um það að segja hvað er kennt í skólum. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar og aðferð 

Í þessum kafla mun ég fjalla um aðferðafræði rannsóknarinnar. Ég fjalla um val á 

rannsóknaraðferð og um kosti og galla aðferðarinnar sem notast var við. Einnig kynni ég val á 

þátttakendum og hvernig úrvinnslu gagna var háttað. Í lok kaflans fjalla ég um siðferðileg 

álitaefni og réttmæti rannsóknarinnar. 

3.1 Lýsing á rannsóknaraðferð 

Rannsóknarspurningin er: Hvað hefur áhrif á samfélagsfræðikennara þegar þeir velja 

námsefni og kennsluaðferðir? Að auki leitaði ég svara við spurningunni um hvaða áskorunum 

samfélagsgreinakennarar standa frammi fyrir þegar þeir framfylgja og útfæra Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011. Í starfi sínu túlkar kennarinn hina ætluðu námskrá og útfærir hana í 

kennslunni. Þetta ferli tengist rannsóknarspurningu ritgerðarinnar beint en túlkun kennarans 

á Aðalnámskrá grunnskóla hefur áhrif á hvernig kennslunni er háttað. Því er undirspurning 

rannsóknarinnar eftirfarandi: Hverjar eru helstu áskoranir samfélagsgreinakennara þegar 

kemur að því að túlka og útfæra Aðalnámskrá grunnskóla 2011? 

Í rannsókninni studdist ég við eigindlegar rannsóknaraðferðir í formi viðtalsrannsóknar. 

Eigindlegar rannsóknir eru notaðar til að skyggnast í reynsluheim fólks og grafast fyrir um 

hvaða merkingu fólk leggur í reynslu sína (Helga Jónsdóttir, 2013). Félagsheimur okkar er á 

stöðugri hreyfingu og verður ekki skilinn nema með túlkun einstaklingsins. Eigindlegar 

rannsóknir ganga út á að afla gagna um þessa túlkun einstaklingsins með viðtölum við 

einstaklinga eða hópa, vettvangsathugunum eða öðrum aðferðum. Í eigindlegum 

viðtalsrannsóknum er notast við opnar spurningar þar sem viðmælendum gefst tækifæri til 

að lýsa reynslu sinni og segja frá merkingunni sem þeir draga af henni.  

Félagsleg fyrirbæri eins og „menntun“ eru best skilin í gegnum reynslu þeirra sem vinna 

og hrærast í menntakerfinu dags daglega (Seidman, 2019). Því ákvað ég að styðjast við hálf-

opin (e. semi-structured) viðtöl sem rannsóknaraðferð. Viðtalsformið byggist á því að 

viðmælandi fái tækifæri til að tjá sig óhindrað og miðar að því að varpa ljósi á reynslu hans og 

túlkun á veruleikanum. Viðtölin eru mitt á milli venjulegs samtals og lokaðs viðtals þar sem 

spurningarnar afmarka efnið (Brinkmann og Kvale, 2018). Í viðtölunum notaði ég opnar 

spurningar og gaf viðmælendum mínum tækifæri til að tjá sig frjálslega um efnið. Síðan 

grófst ég frekar fyrir um þau atriði sem ég taldi skipta máli með ítarlegri spurningum. 

Brinkmann og Kvale (2018) líkja þessu við námugröft. Rannsakandi vinnur að því komast að 

þekkingu og reynslu viðmælandans. Hann grefst fyrir um efnið hjá viðmælandanum með því 

að skafa af yfirborðinu og komast þannig að „molunum“ sem hjálpa til við að varpa ljósi á 

rannsóknarefni hans (Brinkmann og Kvale, 2018).  
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Gagnaöflun fór fram með hljóðritun. Upptökurnar voru svo yfirfærðar orðrétt í 

ritvinnsluskjal. Við slíka vinnu er mikilvægt að rannsakandi sé heiðarlegur og leitist við að 

vera hlutlaus og hafi ekki áhrif á gögnin sem skekki þau. Greining gagnanna byggðist svo á að 

finna þemu og áherslur hjá viðmælendunum sex og draga af þeim ályktanir. Ennfremur las ég 

yfir samfélagsgreinakafla aðalnámskrár og greindi hann eftir þeim námskrárfræðilegu 

hugmyndastefnum sem ég taldi mig finna í honum. 

Eigindlegar rannsóknir henta vel til þess að rannsaka flókin fyrirbæri og meðal annars 

reynslu viðmælenda út frá þeirra sjónarhorni (Rice og Ezzy, 1999). Ókostirnir eru helst þeir 

að rannsóknin takmarkast við upplifun þeirra kennara sem tekin eru viðtöl við en þeir eru sex 

að tölu. Ekki er því hægt að álykta að aðrir kennara deili sömu reynslu og skoðun. 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknarinnar fór fram á vormánuðum 2020. Á þessum tíma er oft mikið álag 

á kennara vegna námsmats og fleiri verkefna sem fylgja lokum skólaársins. Ekki bætti úr skák 

að Covid-19 faraldurinn herjaði á heimsbyggðina og voru samkomutakmarkanir í hámarki á 

þessum tíma. Hafði það mikil áhrif á skólastarf. Var ég því efins í byrjun um að vel gengi að 

finna kennara sem sæju sér fært að veita mér viðtal. 

Í byrjun júní sendi ég tölvupósta til samfélagsgreinakennara sem ég hafði upp á með því 

að skoða heimasíður grunnskólanna á höfuðborgarsvæðinu. Póstarnir innihéldu 

kynningarbréf og beiðni um aðstoð við verkefnið með því að veita mér 30 mínútna langt 

viðtal. Í fyrstu atnnu var fátt um svör og rek ég það til mikil álags í starfi á þessum tíma vegna 

þess að viku seinna eftir að skólaslitum var lokið sendi ég aftur pósta og fékk þá jákvæð svör 

frá öllum viðtakendum.  

Viðmælendur ákváðu hvar og hvenær ég hitti þá. Oftast fóru viðtölin fram í skólunum 

sjálfum en einnig í heimahúsi, á kaffihúsi og bókasafni. Við upphaf viðtalanna kynnti ég 

verkefnið stuttlega og fór yfir reglur um vinnslu persónuupplýsinga. Að því loknu lagði ég 

fyrir samning um heimild til vinnslu upplýsinganna en skriflegt samþykki er nauðsynlegt fyrir 

vinnslu upplýsinga í viðtalsrannsókn sem þessari (Lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018). Studdist ég því við spurningalista með fáum opnum 

spurningum (sjá fylgiskjal) og reyndi að gefa viðmælendum mínum rými til að tjá sig frjálslega 

um efnið. Þegar við átti spurði ég þó fyrirfram ákveðinna fylgispurninga. Stundum vildi 

þannig til að síðari spurningum hafði þegar verið svarað í þeim fyrri. Þegar svo háttaði spurði 

ég fylgispurninga til að kafa dýpra í efnið. Í lokaspurningu viðtalsins leitaði ég eftir svörum við 

því hvar kennarar staðsettu sig í fjórflokkun Michael Schiro (2012) á hugmyndastefnum í 

námskrárfræðum. Lagði ég fyrir viðmælendur mynd með ásum hugmyndafræðanna (viðauki 

E) sem ég bað þá að merkja sig inn á.  
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Þátttakendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sex grunnskólakennarar á höfuðborgarsvæðinu sem 

kenndu samfélagsgreinar á unglingastigi í öllum bekkjunum þremur, 8. bekk, 9. bekk og 10. 

bekk. Þeir áttu það sameiginlegt að hafa kennt samfélagsgreinar á unglingastigi í að minnsta 

kosti eitt skólaár en höfðu þó flestir meiri reynslu en það. Bakgrunnur þeirra var misjafn og 

voru samfélagsgreinar ekki kjörsvið þeirra allra. Vegna hentugleika voru viðmælendur valdir 

af höfuðborgarsvæðinu. Við val á þeim notaðist ég við markmiðsúrtak (e. purposive sample). 

Sú aðferð gengur út á að velja hóp viðmælenda sem taldir eru geta gefið nákvæmustu sýn á 

viðfangsefnið (Brinkmann og Kvale, 2018). Viðmælendurnir voru sex talsins, fjórar konur og 

tveir karlar. Við ákvörðun á fjölda viðmælenda í rannsókninni horfði ég til þess að taka viðtöl 

við jafnmarga viðmælendur og nauðsynlegt er til að fá fram svör við þeim spurningum sem 

ég leitaði svara við (Brinkmann og Kvale, 2018).  

Ég taldi sex viðtöl vera nóg til að gefa innsýn í reynsluheim viðmælendanna í starfi. Fleiri 

þátttakendur í rannsókninni gætu gefið enn betri innsýn í starfið og þær námskrárfræðilegu 

áskoranir sem samfélagsgreinakennarar standa frammi fyrir. Dulnefnin sem viðmælendur 

ganga undir í rannsókninni eru: Sigrún, Þór, Ari, Vala, Kata og Lára. Þau eiga það öll 

sameiginlegt að hafa kennt samfélagsfræði skólaárið 2019-2020. Meðaltalsstarfsaldur þeirra 

er í kringum 17 ár, sá lengsti 39 ár og sá stysti 11 ár. Þrjú þeirra eru menntaðir 

samfélagsgreinakennarar en aðrir með íslensku, stærðfræði og náttúrufræði sem kjörgrein. 

Flest þeirra höfðu þó kennt samfélagsfræði lengi. 

3.3 Úrvinnsla gagna 

Við gagnagreiningu studdist ég við tólf þrepa líkan rannsóknarferlis Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Vancouver-skólinn leggur áherslu á að einstaklingurinn sjái heiminn með 

sínum eigin augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu. Til þess að skilja hugarheim 

einstaklings verður rannsakandinn að tala við hann og túlka út frá eigin reynslu það sem 

hann hefur að segja. Rannsóknarferli í fyrirbærafræði er ferli sem byrjar „í kyrrð“. Það þýðir 

að rannsakandi varpar frá sér öllum fyrirframgerðum hugmyndum sínum sem best hann 

getur áður en hann byrjar að taka viðtöl við þátttakendur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   
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Tafla 1. Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancuver-skólanum í fyrirbærafræði (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013) 

Þrep 1.     Val á þátttakendum 

Þrep 2.     Undirbúningur hugans 

Þrep 3.     Viðtölin – þátttaka í samræðum 

Þrep 4.     Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

Þrep 5.     Þemagreining 

Þrep 6.     Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda 

Þrep 7.     Staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi       
þátttakanda 

Þrep 8.     Heildargreiningarlíkan smíðað úr öllum einstaklings 
greiningarlíkönunum 

Þrep 9.     Heildargreiningarlíkanið borið saman við 
rannsóknargögnin 

Þrep 10.   Kjarni fyrirbærisins settur fram sem lýsir fyrirbærinu í 
hnotskurn 

Þrep 11.   Staðfesting á heildargreiningarlíkani og yfirþema með 
einhverjum þátttakendum 

Þrep 12.   Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að 
raddir allra heyrist 

 

Ég hafði 12 þrepa líkanið til hliðsjónar í gagnagreiningunni, þó þannig að ég valdi þau þrep 

sem mér fannst skipta máli en líkanið er nokkuð ítarlegt. Þrep rannsóknarferlisins sem ég 

notaði voru: Þrep 1 samanber kaflann um þátttakendur, þrep 2 sem gengur út að varpa frá 

sér öllum fyrirframgerðum hugmyndum. Þrep 3 taka viðtölin. Þrep 4 sem felur í sér að 

gagnagreining hefst í fyrsta viðtalinu. Þrep 5 þar sem ég les og þemagreini viðtölin. Þrep 6 

þar sem þemum og mikilvægum atriðum er raðað saman. Ég notaði ekki 

heildargreiningarlíkan eins og gert er ráð fyrir í  þrepi 8 og 9. Í staðinn las ég yfir einstaklings 

greiningarlíkönin og bar þau saman við rannsóknargögnin og fann svo kjarna fyrirbærisins 

samanber þrep 9 og 10. Ég taldi ekki þörf á að bera greiningarlíkönin undir þátttakendur eins 

og mælt er fyrir um í þrepi 11. Í þrepi 12 geri ég grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar 

þannig að raddir allra viðmælendanna heyrist. 

Viðtölin voru hljóðrituð á snjallsíma og síðan afrituð yfir í læst ritvinnsluskjal. Vélritaði ég 

sjálfur viðtölin í ritvinnsluskjalið en við það fékk ég betri yfirsýn yfir innhald þeirra 

(Brinkmann og Kvale, 2018). Því næst lyklaði (e. coding) ég hvert og eitt einstaklingsviðtal  

með því að merkja við hluta textans sem mér fannst skipta máli með litamerkingum á 

spássíur ritvinnsluskjalsins. Síðan reyndi ég að sjá mynstur í gögnunum og rýndi sérstaklega í 

þá hluta sem viðkomu rannsóknarspurningunni og dró saman í þemu.  
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Næsta skref var að búa til greiningarlíkan. Í því felst að taka öll þemu í ritvinnsluskjalinu 

og raða þeim upp til að reyna að sjá mynstur og átta sig á hvað þátttakandinn er að segja. Að 

lokum túlkaði ég gögnin, valdi það sem mér fannst skipta máli og reyndi að koma auga á 

þemu og mynstur í textanum. Þetta ferli sem í eðli sínu byggir á reynslu og þekkingu 

rannsakandans sjálfs er m.a. ástæðan fyrir því að rannsakandinn er sagður vera „mælitækið“ 

í eigindlegum rannsóknum. Það veldur því að engir tveir fræðimenn komast að sömu 

niðurstöðu í eigindlegum rannsóknum. Í þessari vinnu skiptir máli að leitast við að vera 

óhlutdrægur og beita innsæi (Sigríður, 2013). Greining á samfélagsgreinakafla aðalnámskrá 

fylgdi svipaðri aðferðafræði. Ég las kaflann yfir nokkrum sinnum og punktaði niður þá þætti 

sem mér fannst áhugaverðir og geta veitt vísbendingu um hvaða námskrárstefnu kaflinn 

leggur áherslu á. Kaflinn er vitaskuld hluti af heild, það er af Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og 

ber að hafa það í huga við lestur hans.  

3.4 Rannsakandi innan rannsóknar og siðferðileg álitaefni 

Rannsóknir þurfa að uppfylla ákveðnar siðferðilegar kröfur. Í eigindlegum viðtalsrannsóknum 

veita viðmælendur samþykki sitt fyrir persónulegu einkaviðtali þar sem þeir deila þekkingu 

sinni og reynslu með rannsakanda. Upplýsingarnar fær rannsakandi til að birta opinberlega. 

Þetta form viðtalsrannsókna er helsta ástæðan fyrir siðferðilegum álitaefnum slíkra 

rannsókna (Seidman, 2019).  

Í Vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014) eru talin upp fjögur grunngildi sem eiga að 

vera rammi utan um rannsóknarstarf hjá stofnuninni. Grunngildin eru: Virðing fyrir 

manneskjunni, velferð, skaðleysi og réttlæti. Virðing fyrir manneskjunni gengur út frá því að 

manneskjan hafi ómælanlegt gildi og að koma skuli fram við hana af virðingu (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Velferð snýst um að reyna að fá sem mestan ávinning út úr rannsókninni á 

meðan áhætta þátttakenda er sem minnst. Skaðleysi felur í sér skyldu rannsakenda til að 

forðast að valda skaða. Réttlæti snýst um að dreifa ágóðanum af rannsókninni jafnt og að 

notfæra sér ekki viðkvæma hópa. Ég fylgdi siðareglum Háskóla Íslands (2014) í rannsókn 

minni og lagði mig fram um að vera óhlutdrægur og heiðarlegur í öllu sem viðkemur henni.  

Gerð eigindlegrar viðtalsrannsóknar felur í sér vinnslu persónuuplýsinga. Um vinnslu 

persónuupplýsinga gilda Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Í 

þeim lögum er sá sem vinnur með persónuupplýsingar nefndur ábyrgðaraðili. Heimild til 

vinnslu persónuupplýsinga í rannsókninni byggðist á því að þátttakendur gæfu samþykki sitt 

fyrir vinnslunni, sem þeir gerðu, en ábyrgðaraðili verður að geta sýnt fram á að aðili hafi veitt 

samþykki sitt. Samþykkið verður að vera skriflegt. Þátttakandi getur dregið samþykki sitt til 

baka hvenær sem er og ber rannsakanda að virða það. Ábyrgðaraðili skal gera viðeigandi 

tæknilegar og skipulegar ráðstafanir til að tryggja öryggi persónuupplýsinganna. 
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Ég sendi þátttakendum kynningarblað þar sem tilgangur og markmið verkefnisins var 

kynnt og hvernig unnið yrði með persónuupplýsingar og hvar þær myndu birtast. Þar til gert 

kynningar- og samþykkiseyðublað var síðan borið undir þátttakendur sem þeir undirrituðu. 

Áður en viðtölin hófust gerði ég þátttakendum grein fyrir réttindum þeirra. Viðtölin voru 

hljóðrituð og til að tryggja öryggi persónuupplýsinganna eyddi ég upptökunum jafnóðum og 

ég færði þær inn í læst ritvinnsluskjal í tölvunni minni.  

Í eigindlegum rannsóknum er það rannsakandi sem túlkar og vinnur með gögnin. Hann 

hefur mikið að segja um réttmæti rannsóknarinnar og er í raun „mælitækið“ í rannsókninni. 

Þekking hans og nákvæmni skipta því höfuðmáli fyrir rannsóknina (Guba og Lincoln, 1981). 

Hæfni rannsakanda og þekking og hve vel hann er þjálfaður í rannsóknum hefur mikil áhrif á 

gæði rannsóknarinnar (Sigríður og Sigurlína, 2013). 

Ég er að ljúka námi í kennslufræði á meistarastigi og er rannsókn þessi lokaverkefni til 

M.Ed. prófs í kennslufræði. Það veitir leyfisbréf til að starfa sem kennari sbr. lög um 

menntun, hæfni og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 95/2019. Reynsla mín af skólum og skólastarfi er enn sem komið er ekki 

mikil. Ég hef þó verið í vettvangsnámi í grunnskóla sem hluta af náminu í kennslufræði og 

kennt samfélagsfræði á unglingastigi tvær annir. Ég hef vitaskuld reynslu af skóla sem 

nemandi í einum slíkum fyrir mörgum árum. Fyrir þetta lokaverkefni fæ ég úthlutað styrk úr 

Nýliðunarsjóði kennara. Er ávinningur minn af verkefninu því bæði faglegur og fjárhagslegur. 

Í ljósi velgjörðarreglunnar (Sigurður, 2013) mun ég einnig leitast við að aðrir njóti góðs af 

niðurstöðum rannsóknarinnar með því að deila þeim með viðmælendum mínum og 

stjórnendum skóla þeirra sem og að kynna niðurstöður mínar þar sem ég kem því við. 
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4 Niðurstöður  

Oftast ræddu viðmælendur um aðalnámskrá og hið mikla frelsi sem hún býður upp á. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir og áhuga nemenda bar oft á góma og einnig barst talið oft að 

námsmati þó ekki hafi verið spurt um það beint.  

Fyrirkomulag samfélagsgreinakennslunnar í þeim skólum sem viðmælendur störfuðu við 

var misjafnt. Oft var um nokkurs konar teymiskennslu að ræða þar sem kennarar skiptu 

faginu á milli sín og hjálpuðust að við að ákveða fyrirkomulag kennslunnar. Í öðrum skólum 

var einn kennari sem sá um kennsluna og þá stundum með tíðri samþættingu við aðrar 

greinar.  

Við vinnslu rannsóknarinnar reyndi ég að átta mig á hversu leiðbeinandi skólanámskrár 

væru í raun og veru fyrir samfélagsgreinakennara. Til þess gerði ég lauslega úttekt á 

skólanámskrám grunnskóla höfuðborgarsvæðisins en þær er oftast að finna á heimasíðum 

grunnskólanna. Sú skoðun leiddi í ljós að skólanámskrár hafa lítið fram að færa umfram 

aðalnámskrá og heilu kaflanir eru jafnvel teknir beint upp úr henni. Ég rýndi í og greindi 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár í rannsókninni en það er sá hluti aðalnámskrár sem 

samfélagsgreinakennarar vinna mest með.  

Niðurstöðunum er skipt upp í kafla eftir þeim þemum og áherslum sem lesin voru úr 

gögnunum. Fyrsti kafli er um samfélagsgreinakafla aðalnámskrár. Síðan koma kaflarnir: Frelsi 

í starfi, val á námsefni og kennsluaðferðum, Aðalnámskrá grunnskóla og námskrárfræðileg 

hugmyndafræði kennara. 

4.1 Samfélagsgreinakafli Aðalnámskrár grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í almennan hluta og greinarsviðshluta. Í 

greinarsviðshlutanum sem kom út árið 2013 er fjallað um fræðigreinarnar í aðskildum 

köflum. Kaflarnir eru eins uppbyggðir og hæfniviðmið fyrir hvert fag eru talin upp í þeim. 

Samfélagsgreinar eru í 24. kafla sem skiptist í eftirfarandi undirkafla: Menntagildi og 

megintilgangur samfélagsgreina, hæfniviðmið fyrir samfélagsgreinar, kennsluhættir og 

námsmat í samfélagsgreinum og matsviðmið fyrir samfélagsgreinar við lok grunnskóla. Í 

fyrsta kaflanum eru fræðigreinarnar sem falla undir samfélagsgreinar taldar upp og sagt frá 

því um hvað þær fjalla: 

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á 

upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers 

samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og 
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virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 195) 

Seinna í sama kafla segir að hver fræðigrein gegni ákveðnu hlutverki til að markmið 

greinanna náist í heild sinni. Sögukennsla byggist á heildstæðri og fjölbreyttri skoðun 

heimilda um samfélög og einstaklinga. Landafræðin fjallar um breytileg lífsskilyrði fólks í 

heiminum með hliðsjón af víxlverkun manns og náttúru og trúarbragðafræði er ætlað að 

auka skilning á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni 

að leiðarljósi. 

Af þessum texta sést að fræðgreinin er ákveðinn útgangspunktur í samfélagsfræði. Faginu 

er skipt upp í fræðigreinar sem hver og ein gegnir ákveðnu hlutverki. Gengið er út frá því að 

fræða nemendur um samfélög og menningu. Þó er athyglisvert að ekki er að finna útlistun á 

hvaða námsefni skuli kenna og að menntagildi og markmið með námi í samfélagsgreinum er 

ekki endilega að nemendur afli sér þekkingar heldur frekar að þeir þroskist og dafni. Um 

menntagildi samfélagsgreinar segir: 

Menntagildi samfélagsgreina felst í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í 

innihaldsríkum samskiptum við aðra. Þessi hæfni á sér þrjár rætur: 1) í tengslum 

við aðra sem þegar eru mótuð, svo sem innan fjölskyldunnar 2) í tengslum við 

sjálfa(n) sig; 3) í myndun nýrra tengsla við aðra við breytilegar aðstæður hvers 

kyns félagslífs... (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195) 

Lögð er áhersla á samskipti og samvinnu á fleiri stöðum í kaflanum um samfélagsgreinar. 

Einnig eru umræður og hópvinna taldar mikilvægar í samfélagsgreinakennslu. Menntagildi 

fagsins felst í alhliða þroskun einstaklings í gegnum tengsl sín við sjálfan sig og umhverfið og 

þá sérstaklega samnemendur. Um markmið samfélagsgreina segir: 

Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum af þeim 

hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til 

umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Þeim er ætlað að gera nemendum kleift 

að nálgast samfélagsleg og siðferðileg álitamál með hjálp samræðunnar og láta 

afstöðu sína mótast af rökum. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195) 

Áherslan er á skilning nemenda frekar en þekkingu þeirra. Umhverfi, auðlindir, menning og 

saga eru sérstaklega nefnd sem svið sem nemendur eiga að hafa skilning á. Umhverfi og 

sjálfbærni eru mikilvægir þættir í öllu skólastarfi samanber grunnþátt menntunar um 

sjálfbærni. Virðist stefnan vera sú að gera nemendur meðvitaðri um umhverfið og innprenta 

viðhorfum um sjálfbærni í nemendur og þannig færa samfélagið til betri vegar í framtíðinni. 
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Samskipti og samræður spila stórt hlutverk í allri samfélagsgreinakennslu. Hæfniviðmiðum er 

skipt í þrjá flokka:  

1. Reynsluheimur: Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til að skilja 

veruleikann 

2. Hugarheimur: Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

3. Félagsheimur: Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 197). 

Aðaláherslan er að nemandinn þroskist á sínum eigin forsendum í samfloti með öðrum. Enn 

og aftur eru tengsl og samskipti við aðra nefnd, skilningur á veruleikanum og svo hæfni 

nemenda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum. Nemandinn er í samfélagsfræði til að læra að 

þekkja sjálfan sig og átta sig á umhverfi sínu. Um hlutverk kennara í samfélagsgreinum segir: 

Hlutverk kennara í samfélagsgreinum er að gefa nemendum tækifæri til að 

þroska hæfni sína, til að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra, veita þeim 

leiðsögn í lýðræðislegum vinnubrögðum og ljá þeim verkfæri, til þess að þróa 

skilning sinn á sjálfum sér, öðru fólki og því umhverfi og samfélagi sem þeir 

hrærast í. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 203) 

Kennarinn á að vera leiðbeinandi sem skapar góðar aðstæður fyrir nemendur til að dafna og 

þroskast. Hann leiðbeinir frekar en að stjórna og veitir þeim aðstoð svo þeir sjálfir, þ.e. 

nemendurnir geti þróað sinn eigin skilning á sjálfum sér og umhverfi sínu. Kennsluaðferðir 

sem mælt er með að kennarinn noti í þessu hlutverki sínu eru meðal annars: umræðu- og 

spurnaraðferðir, hópvinna, leitaraðferðir, þemanám, vettvangsferðir, leikræn tjáning og 

hlutverkaleikir. Lögð er sérstök áhersla á vinnu með heimildir og upplýsingalæsi nemenda. Er 

þetta dæmi um hæfni sem mikilvæg er fyrir nemendur til að geta fótað sig í samfélaginu. 

Einnig er mælst til þess að nemendur fái tækifæri til að ræða saman og að þeir vinni sama í 

pörum eða litlum hópum að lausn verkefna og að samþætting við aðrar greinar komi til álita í 

slíkri vinnu. Ekki er nefnt sérstaklega að raunhæf verkefni og álitamál samtímans gætu verið 

heppileg viðfangsefni. Þó segir að leitast eigi við að tengja námið við veruleikann utan 

skólastofunnar. 

Um námsmat segir að mikilvægt sé að kennarar nýti fjölbreyttar matsaðferðir og að 

nemendur séu virkir þátttakendur í námsmati. Um megintilgang námsmats segir: 

„Megintilgangur námsmats er að kanna stöðu nemenda, nota niðurstöður til að leiðbeina 

þeim um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess“. Einnig er lögð áhersla á 

leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með 

kennaranum. Námsmat er greinilega hugsað sem hjálpartæki í einstaklingsbundnum þroska 

nemandans. Áherslan er á að það nýtist nemandanum frekar en skólasamfélaginu.  
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Á heildina litið virðist samfélagsgreinakafli aðalnámskrár leggja áherslu á 

einstaklingsbundinn þroska nemenda. Samvinna milli nemenda eins og hópvinna og 

umræður og áhersla á heimildarvinnu og upplýsingalæsi gefa til kynna að hæfni til að fóta sig 

í samfélaginu sé einnig mikilvæg. Lagt er meira upp úr skilningi og þroska en fræðslu og 

þekkingu. Námsefni er ekki tiltekið heldur látið duga að setja fram hæfniviðmið sem 

kennarar eiga að styðjast við þegar þeir skipuleggja kennslu sína. Námsmat er hugsað til að 

hjálpa nemendum að bæta sig í námi. 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir miklar kröfur til samfélagsgreinakennara sem eiga að 

útfæra hana og framkvæma. Það er því áhugavert að skoða hvað viðmælendur sem ég ræddi 

við höfðu um það að segja. 

4.2 Frelsi í starfi 

Allir viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu mikið frelsi í starfi. Í viðtölunum kom fram 

að yfirleitt er einn samfélagsgreinakennari á unglingastigi í skóla vegna hinna fáu tíma sem 

greinin hefur í viðmiðunarstundaskrá. Tveir af kennurunum sögðust koma að samningu 

skólanámskrár og ætla má að fleiri þeirra komi að þeirri vinnu. Enginn af viðmælendunum 

sex sagðist vera bundinn af fyrirmælum að ofan, eins og frá skólastjóra eða deildarstjóra um 

það hvernig þeir haga kennslu sinni. Ekkert kom fram í viðtölunum sem benti til þess að 

skólanámskrá setti ákveðnar leikreglur um hvernig kennslunni skuli háttað. Nokkrir 

viðmælendanna voru í teymi með öðrum kennurum og sögðu þeir skipulagningu 

kennslunnar vera samkomulag þeirra á milli. Um Aðalnámskrá grunnskóla 2011 sögðu allir 

viðmælendur að hún væri mjög opin.  

Allir viðmælendur voru á því að þeir hefðu mikið frelsi í starfi. Ari sagði: „já við höfum, 

hvað á ég að segja, vald yfir hvaða efni við erum að nota, og hérna og hvernig við gerum það, 

ég myndi segja að við höfum mjög mikið frelsi en auðvitað innan ramma námskrár og allt 

það“. Kata sem er stærðfræðikennari í grunninn svaraði játandi og sagðist mjög hrifin af því 

og bar samfélagsfræði saman við stærðfræði sem hún sagði stundum vera kassalaga. Hún 

taldi skólanámskrá ekki setja mörk á hvernig hún hagaði kennslu sinni: „Nei, það var bara 

það, þú veist, Kata. Þú átt bara að fara eftir hæfniviðmiðunum, þetta er það sem þú ert að 

fara að kenna, gerðu það eins og þú vilt“. Þór tók einna sterkast til orða og svaraði: „Já, 

algjörlega“. Spurður út í hvort skólanámskrá setti einhverjar takmarkanir sagði hann:  

... það er náttúrlega aðalnámskrá. Það er aðalnámskrá, en aðalnámskrá setur í 

raun voða lítil mörk einfaldlega vegna þess að aðalnámskrá í samfélagsgreinum 

er alveg skelfileg, af því að hún er svo opin, ég gæti í raun kennt hvaða efni sem 

er svo lengi sem ég uppfylli hæfniviðmiðin. 
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Sigrún sem hefur starfað sem kennari í 14 ár benti á að nú væri svo komið að fjöldi 

fræðigreina sem falla undir samfélagsgreinar sé orðinn það mikill að kennarar þurfi að velja 

og hafna hvaða efni þeir kenna og að með opna námskrá eins og aðalnámskrá væri hætta á 

að eitthvað mikilvægt gleymdist. Vegna þess hve mikið samfélagsgreinum væri ætlað verður 

að passa sig að staldra ekki of lengi við ákveðin efni svo að það náist að fara yfir allt efnið. 

Sigrún sagði: 

Þetta er mjög fjölbreytt fag það er stjórnmálafræði og það er lífsleiknin og það er 

landafræðin og það er sagan og það er þjóðfélagsfræðin og það er ehh, er hérna 

... trúarbragðafræðin sem við erum að vinna mikið í núna. Og svo er hérna, 

fjármálalæsi líka, í þessu, þetta eru, þetta er ofsalega greinaskipt og með þetta í 

huga þarf maður líka að passa sig svolítið á því að vera ekki of lengi, staldra ekki 

of lengi við af því þá komust við ekki yfir þetta með sæmilegum hætti. 

Þór tók í sama streng og bendir á að búið sé að fækka stundum fyrir samfélagsgreinar í 

viðmiðunarstundaskrá á meðan fleiri greinar hafa verið settar undir fagið. Hann telur þó 

kostinn við þetta allt saman að námskráin gefi tækifæri á að fara dýpra í efnið. Hann segir: 

Sko, samfélagsgreinar eru með rosalega vítt, undir samfélagsfræði, það er búið 

að troða öllum fjandanum inní þetta dæmi, þar af leiðandi hafa minnkað tímarnir 

sem þú hefur til dæmis hérna þegar ég byrjaði að kenna fyrst, hreina sagnfræði, 

hreina landafæði, þjóðfélagsfræði, þú veist, þetta voru sér fög, í dag er búið að 

troða þessu öllu og búið að taka lífsleiknina inní þetta líka og allan fjandann.  

Vala sem kennt hefur samfélagsfræði í tugi ára er einnig á því að aðalnámskrá sé galopin og 

kafli samfélagsgreina sé víðáttumikill. Um „nýju“ aðalnámskrána sagði hún: 

... nýja námskráin er galopin, í samfélagsfræði, og fékk hálfgert áfall þegar ég sá 

hana, vegna þess að mér fannst ég sem samfélagsgreinakennara vera ætlað í 

rauninni að sjá um allt þroskaferli minna nemenda, nánast sko, og ég fór þá leið 

að ég tikkaði við og ég valdi úr það sem mér fannst bitastætt og samræmdist því 

sem ég hafði verið að gera. 

Viðmælendur voru flestir ánægðir með aðalnámskrá og það frelsi sem hún veitti þeim í 

starfinu. Voru þeir allir sammála um að það væru bæði kostir og gallar við núverandi 

fyrirkomulag. Nýttu þeir þetta frelsi á ólíkan hátt. Sigrún lagði til dæmis áherslu á 

nemendalýðræði. Hún sagði:  
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... sem sagt á haustin þá spyrjum við nemendur líka, nota þetta nemendalýðræði, 

hvar viljið þið dýpka ykkur, hvað finnst ykkur skemmtilegt að vinna, hvernig 

eigum við að haga námsmatinu og hvaða leiðir finnst ykkur áhugaverðastar í 

námi og síðan röðum við eiginlega bara niður, ókei, hér getum við haft 

krossapróf, hvernig lýst ykkur á það og þau er þá alltaf tilbúinn. 

Kata nýtir frelsið og skipuleggur sig yfirleitt viku í senn og notast við lifandi kennslu þar sem 

nemendur gera alls konar í kennslustundum eins og horfa á myndbönd, skoða kort og fara í 

með og á móti. Inni í þessu er hún með ákveðna punkta eins og heimildaritgerð. Hún sagði:  

Ég veit að ég er með lifandi kennslu og það setur enginn út á það, þetta þarf 

ekkert að vera þið eigið að lesa blaðsíður 5-15 og svo eigið þið að svara þessum 

10 spurningum. Þú veist, það er ekki, það kemur alveg inní með en svona við 

reyndum að hafa þetta blandað, sýna þeim myndbönd frá þessum tíma, þú veist, 

fá þau til að pæla í hlutunum, þannig að ég fékk svona, já, það var enginn sem að, 

ég fékk að ráða þessu. 

Viðmælendur sögðu aðalnámskrá í raun eina leiðarvísi þeirra að því hvernig haga ætti 

kennslunni. Nýttu margir af viðmælendum þennan sveigjanleika til að finna efni sem höfðaði 

til nemenda. Um þetta sagði Ari til dæmis: „en svo erum líka bara svolítið að reyna að finna 

eitthvað sem er áhugavert, fyrir hérna, sem nemendur hafa mögulega áhuga á og er, hvað á 

ég að segja, aðgengilegt sem þau hafa einhverja tengingu við“. 

Eins og áður segir töldu allir viðmælendur sig hafa mikið frelsi í starfi og röktu það beint 

til aðalnámskrár og hversu opin hún er. Allir voru þeir sammála um að fyrirkomulaginu fylgdu 

gallar. Nefndu þeir ólík atriði sem vankanta á fyrirkomulaginu eins og að það væri óskýrt fyrir 

nemendur og foreldra og væri mikið undir túlkunum komið. Að nýir kennarar lendi í 

vandræðum með hvernig skuli kenna greinina. Hætta væri á að gleyma sér í ákveðnum 

viðfangsefnum og því ekki mögulegt að komast yfir nauðsynlegt efni og að mikil aukavinna 

fylgdi því að skipuleggja kennslu aftur og aftur fyrir hvert skólaár. Kennararnir voru ekki á 

sama máli um hvort það vantaði samfellu í námið vegna víðáttu aðalnámskrár. Sumir 

viðmælendur töldu það ekki vera vandamál og að mögulega kæmu nemendur úr öðrum 

skólum inn í bekkinn sem höfðu þegar lært efnið sem væri verið að kenna en að það væri 

eðlilegt. Þannig segir Ari til dæmis um samfellu í námi: 

... kannski ekki innan sama skólans, skilurðu, en það gerist alveg að, þú veist, það 

koma inn nemendur sem hafa verið einhversstaðar annars staðar, skilurðu, nýir 

og þá hafa, eru þeir kannski, búin að fara í eitthvað sem við erum að gera, af því 

að það er, þú veist við erum alveg, í einhverju sambandi við kennara í öðrum 
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skólum líka, og sem er kannski með eitthvað í 8. bekk sem við erum með í 9. bekk 

eða öfugt eða eitthvað svoleiðis, getur alveg gerst, þannig, að það verði einhvers 

konar, að þetta skarist eitthvað, það er eitthvað sem við höfum ekkert áhyggjur 

af hér. 

Aðrir viðmælendur höfðu áhyggjur af því að hver og einn grunnskóli væri að kenna greinina 

eftir sínu höfði og að það vantaði sameiginlegt markmið til að stefna að. Einnig að mikil 

starfsmannavelta á vinnustað gerði það oft að verkum að ekki væri samfella í náminu. Önnur 

vandamál voru líka nefnd eins og að oft væru kennarar að vinna með sömu hæfniviðmiðin. 

Þeir „pikkuðu út“ þau hæfniviðmið sem pössuðu við efnið sem þeir væru að kenna og að oft 

yrðu sömu hæfniviðmiðin fyrir valinu. Vala benti á að nám í grunnskóla væri grunnnám og 

því þyrfti að vera samræmi milli skóla um hvað kennt væri. Hún sagði: „... við þurfum að 

stefna að einhverju sameiginlegu markmiði, sérstaklega af því að við erum að leggja grunninn 

í grunnskóla, uppá framhaldskóla“ og bætti síðan við: 

Ég get alveg ímyndað mér að margir vilja hafa þetta svona galopið, en þá verður 

þú sem kennari eða samkennarar eða skólastjórnendur eða, að samt að setja 

einhvern ramma. Það er það sem ég hef gert mér því ég er náttúrlega bara ein í 

þessu að gera mér einhvern ramma, annars týnist maður bara út og suður, að því 

leyti verður maður sinni eigin námskrársmiður. 

Vala er á sama máli og aðrir þátttakendur rannsóknarinnar, að aðalnámskrá sé mjög opin og 

því hafi samfélagsgreinakennarar mikið frelsi í starfi. Hún lýsti því hvernig hún býr sér til sinn 

eigin ramma utan um fagið og er að því leyti sinn eigin námskrársmiður. 

4.3 Val á námsefni og kennsluaðferðum 

Val kennara á námsefni og kennsluaðferðum er ein af grundvallarspurningum 

rannsóknarinnar. Allir viðmælendur voru sammála um að nemendurnir hefðu mest áhrif á 

valið á námsefni og kennsluaðferðum. Þannig þyrfti að horfa til áhuga nemendanna og getu 

og þroskastigs hópsins til að sjá hvaða námsefni og kennsluaðferðir henta best hverju sinni. 

Aldur nemenda skiptir þar miklu máli og að hefðir væru fyrir því að kenna ákveðið námsefni 

og bækur á aldursstigunum þremur. Allir viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri 

að velja efni sem nemendur hefðu áhuga á en að auðvitað væru ákveðnir grunnþættir sem 

ávallt þyrfti að fara í. Um þetta sagði Ari: 

... en svo erum líka bara svolítið að reyna að finna eitthvað sem er áhugavert, 

fyrir hérna, sem nemendur mögulega hafa áhuga á og er, hvað á ég að segja, 

aðgengilegt og svona sem þau hafa einhverja tengingu við, ég myndi segja að 
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námsefnið margt í þessu er, það er að segja þessar hefðbundnu námsbækur sem 

við fáum frá Námsgagnastofnun eru mjög gjarnan svolítið svona, ja, annað hvort 

þurrar eða einfaldlega bara þungar og svolítið erfitt bara fyrir krakkana. 

Viðmælendur lögðu margir áherslu á nemendalýðræði við val á námsefni. Þá væru 

skipulagðar umræður með nemendum þar sem tekið væri mið af hugmyndum þeirra og 

áhuga. Sumir áttu samræður við hópinn í upphafi árs til að sjá hverju nemendur hefðu áhuga 

á, en aðrir studdust við „lifandi kennslu“ þar sem þeir skipulögðu stutt fram í tímann og gátu 

þannig sniðið efnið jafnóðum eftir áhuga og þörfum nemenda.  

Viðmælendur voru allir sammála um að námsefni og kennsluaðferðir þyrftu að vera 

fjölbreyttar. Ástæðan fyrir því væri helst sú að þannig héldu þeir nemendum betur við efnið. 

Þór orðaði það svo: „aðaláherslan er á að hafa sem fjölbreyttast, vegna þess að lesa 

sögubækur eða landabréfabækur eða jarðfræði, hvað sem er, yfir alla önnina drepur hvern 

einn og einasta nemanda“. Þroskastig nemenda og hefðir innan skóla hafa mikið að segja um 

val á námsefni. Þannig fer það eftir getustigi og þroska nemendahópsins hvaða námsefni 

viðmælendur velja. Hefðir innan skóla um námsefnisval fyrir aldurstigin kemur til móts við 

þetta að einhverju leyti. Um val á námsefni og þroska nemenda sagði Sigrún: 

... ég tek fyrir kannski sögu í þeirra nærsamfélagi líka þegar þau eru yngri en því 

eldri sem þau eru, því dýpri kannski verða og fjarlægari verða viðfangsefnin þau 

verða að skoða stjórnmálafræðina vel áður en þau fara yfir í framhaldsskóla og 

það er í rauninni ekki hægt þegar þau eru mjög ung. 

Hefð fyrir námsefni og reynsla kennara spila stórt hlutverk þegar kemur að vali á námsefni. 

Þó sögðust viðmælendur ávallt reyna að „breyta til“ og notast við nýtt námsefni. Þór segir: 

„ég vel námsefnið miðað við árganga út frá eigin reynslu. Þannig geri ég það, þú veist, ég 

byrja á, tek alltaf hæfniviðmiðin upp, ég reyni að nota ekki sama dótið aftur og aftur, aðeins 

að breyta til“. Um hefð fyrir að kenna ákveðið námsefni sagði Lára:  

þegar ég kom inn fann ég samt sem áður að frjálsræði var talsvert, það er hefð 

fyrir því að í áttunda og níunda bekk, að ákveðið efni sé svona grunnefni í 

samfélagsfræði, og, en sérstaklega í níunda bekknum, það er fastmótað. 

Viðmælendur sögðust óhræddir við að leita út fyrir námsbækurnar að efni fyrir nemendur. 

Sögðust sumir viðmælendur hafa námsbók sem grunn og leita svo út fyrir hana eftir þörfum. 

Ekki var að skynja óánægju með námsefni frá Námsgagnastofnun en viðmælendur voru þó 

misánægðir með bækurnar. Nokkrir sögðu bækurnar vera þurrar og því leiðinlegt að styðjast 

einungis við þær. Því væri fjölbreytt kennsla mikilvæg. Um þetta sagði Ari:  
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Þessar hefðbundnu námsbækur sem við fáum frá Námsgagnastofnun eru mjög 

gjarnan svolítið svona, ja, annað hvort þurrar eða einfaldlega bara þungar og 

svolítið erfitt bara fyrir krakkana, held ég, að skilja þær, bara, myndi ég segja, 

þungur texti um kannski, ja til dæmis eins og í samfélagsfræði um gróðurbelti og 

loftslagsbelti og hérna, einhverja vinda. 

Viðmælendur notuðu Internetið sem uppsprettu námsefnis fyrir nemendur en bentu á að 

það væri ekki sama hvernig það væri notað. Hjálpa þyrfti nemendum að leita upplýsinga og 

með gagnrýnu hugarfari. Þór segir: „Þau kunna ekki neitt á netið. Það er alltaf verið að tala 

um hvað unga kynslóðin er frábær á netinu, þau eru svo dugleg, þau geta þetta á netinu, það 

er bara kjaftæði. Þau kunna ekki á netið“. Sigrún benti á að oft væru upplýsingar á netinu 

betur uppfærðar sem stundum væri ekki tilfellið með námsbækur. Hún sagði: 

Við eigum svo ofboðslegan fjársjóð sem er bara út af Internetinu og ef maður 

hjálpar nemendunum að leita á réttum stöðum að þá finna þau jafnvel miklu 

betri og nýrri upplýsingar heldur en í gegnum námsbækur sem eru gefnar út og 

kannski ekki uppfærðar reglulega. 

Allir viðmælendur lögðu áherslu á að hafa kennsluaðferðir sem fjölbreyttastar, meðal annars 

til að halda nemendunum við efnið. Viðmælendur sögðu reynslu hafa áhrif á hvaða 

kennsluaðferðir þeir völdu. Um þetta sagði Vala: „...ég er búinn að kenna andskoti lengi. 

Þannig maður fer ... maður er búinn að finna út hvað hentar og hvað hentar ekki“. 

Viðmælendur sögðu val á kennsluaðferðum einnig fara eftir áhuga nemenda og styrkleika 

kennara. Sigrún sagði: 

Kennsluaðferðir eru, geta verið ofboðslega fjölbreyttar og þetta helgast auðvitað 

pínulítið af því hvar styrkleiki kennarans er og ég leyfi nemendum alltaf að hafa 

um það að segja, hvaða leiðir þeir vilja fara í náminu sínu. Þannig að jú, 

kennsluaðferðirnar helgast pínulítið af áhuga nemendanna og styrkleika 

kennarans líka. 

Um val á kennsluaðferðum sagði Kata nemendahópinn hafa mest um það að segja hvernig 

hún kennir efnið og að stundum þurfi að bregða út af ef stemningin í hópnum er ekki rétt. 

Spurð um kennsluaðferðir sagði Kata: 

Uh, það er svoltið bara nemendahópurinn. Ég var til dæmis með tvo ólíka bekki í 

ár, á meðan að annar hópurinn er svona rólegur og hinn er hérna, þá þurfti ég að 

nýta öðruvísi kennsluaðferðir fyrir þau sko, þannig að ég vil meina að það sé 

frekar, að ég velji kennsluaðferðir frekar eftir hópnum, heldur en, náttúrlega í 



46 

sambland við efnið, sko, og hérna, en ég reyni náttúrlega að hafa þær 

fjölbreyttar, eins og ég segi þá er mikið um umræður, mig langar að heyra, og 

mér finnst það sérstaklega skipta máli í samfélagsfræði að þau hafi skoðanir. 

Viðmælendur virtust flestir fylgja hefðum innan skólanna um grunnnámsefni og nýttu síðan 

frelsið sem aðalnámskrá býður upp á til að velja námsefni og kennsluaðferðir sem höfðuðu 

til áhuga nemenda. Studdist meirihluti þeirra við námsbækur sem grunn að kennslunni en 

voru óhræddir að leita að efni út fyrir námsbækurnar og þá oft með hjálp Internetsins. 

4.4 Viðhorf til Aðalnámskrár grunnskóla 

Viðmælendur sögðu hvorki skólanámskrá né stýringu frá stjórnendum leggja línurnar um 

hvernig þeir höguðu kennslu sinni í samfélagsgreinum og að einkum væri það Aðalnámskrá 

grunnskóla sem þeir ynnu eftir. Yfirleitt er einungis einn samfélagsgreinakennari í hverjum 

grunnskóla vegna fárra tíma í viðmiðunarstundaskrá. Gæti það mögulega skýrt að einhverju 

leyti hvers vegna viðmælendur töluðu um að eini leiðarvísirinn að kennslunni væri 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um ágæti 

aðalnámskrár en eins og kemur fram hér að ofan töldu allir að hinu mikla frelsi í starfi fylgdu 

bæði kostir og gallar. Um viðhorf sín til að vinna eftir aðalnámskrá sagði Lára: 

Sko, það eina sem ég get sagt í þessu öllu saman, er að átti ekki í neinum 

stórkostlegum erfiðleikum með hana eins og hún er skrifuð, mér fannst hún 

rosalega opin, sem þýðir að mér finnst hún nánast bara missa sig, skiluru, því það 

eru ekki stífar leikreglur. 

Fleiri viðmælendur voru á sama máli og nefndu hið mikla frelsi sem aðalnámskrá gefur sem 

hennar besta kost. Því væri þægilegt að vinna eftir henni. Kata sagði: „Sko, mér finnst mjög 

þægilegt að vinna með hana, ég náttúrlega, ég er rosalegur talsmaður fyrir Aðalnámskrá 

grunnskóla, ég er ofboðslega hrifin af hæfniviðmiðunum og finnst ofboðslega gott að vinna 

með þetta, bæði sem foreldri og kennari“. Sigrún tók í sama streng og sagði:  

... mér finnst hún sko, svolítið fjársjóður, mér finnst gott að vinna með hana, mér 

finnst mjög gott að vinna með grunnþættina líka og það er mjög margt þar inni 

sem hefur nýst mér vel í kennslunni þannig að já námskráin, ég hef valið að hugsa 

hana þannig að hún hjálpi mér en það er vissulega alveg hægt að velja að hugsa 

hana þannig að hún sé bara fjötur um fót. 

Samtölin beindust oft að námsmatinu og matsviðmiðunum fyrir 10. bekk. Fannst sumum 

viðmælendum námsmatið of huglægt eða óskýrt og að það skapaði óþarflega mikla vinnu. 
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Sigrúnu fannst hæfniviðmiðin óraunhæf og vísar til skólanámskrár: „af því að hæfniviðmiðin 

eru bara ekki raunhæf, að mörgu leyti, þarna þarf maður svoltið að velja. Og það gerir maður 

þegar maður semur skólanámskrána“. Um hæfniviðmiðin í aðalnámskrá sagði Þór. 

... það vonda við þetta er þegar þú kemur nýr í fagið og þú ætlar að fara verða 

samviskusamur kennari og fara beint í hæfniviðmiðin, ég meina, þú lest þessi 

hæfniviðmið, það er eins og þetta hafi verið skrifað af konungsinnum árið 1820. 

Þetta eru svo háleit markmið og sum markmiðin þarf að búta niður í þrjá fjóra 

parta. 

Flestum viðmælendum fannst hæfniviðmiðin vera mjög opin og að þeir þyrftu að velja úr 

þeim. Einnig að oft þyrfti að velja atriði úr hverju hæfniviðmiði til að meta nemendur og að 

námsmatið yrði huglægt fyrir vikið. Kata sagði vanta samræmi milli hæfniviðmiða og 

matsviðmiða og Þór taldi hæfniviðmiðin valda mikilli aukavinnu fyrir skólasamfélagið. 

Nokkrir viðmælenda höfðu áhyggjur af samfellu í námi milli aldursstiga innan skólans og 

að námið væri mögulega með ólíku sniði í grunnskólum landsins sem væri óheppilegt þar 

sem um grunnnám væri að ræða. Um samfellu innan skólans sagði Þór: „Já, algjörlega, og 

samfella í námi eins og í samfélagsgreinum er búið að vera þvílíkt vandamál hérna vegna 

þess að starfsmannaveltan er svo svakaleg“.  Vala hefur áhyggjur af því að grunnskólarnir séu 

að kenna ólíkt efni. Einnig að starfið gæti vafist fyrir nýjum kennurum vegna þess hve opin 

aðalnámskrá er. Hún sagði: 

Já, sko, ég get ímyndað mér að ungir kennarar sem eru að byrja séu algjörlega 

týndir. Og ég er ekkert á því að það eigi að vera miðstýring á því sem við erum að 

gera, það þarf samt eitthvað samræmi, þetta er gjörsamlega galopið, þannig að 

ég get verið að gera eitthvað allt annað en kennarinn hérna í skólanum við 

hliðina á. 

Þór er á sama máli og segir nýja kennara lenda í vandræðum vegna þess hve óraunhæf 

hæfniviðmiðin eru en að kennarar með meiri reynslu flokki hæfniviðmiðin niður og tengi 

námsefnið við þau, jafnvel þó að það sé stundum á hæpnum forsendum. 

4.5 Námskrárfræðileg hugmyndafræði kennara 

Í lok viðtalanna bað ég viðmælendur um að segja mér frá þeirra hugmyndafræði innan 

námskrárfræðanna og bað þá um að merkja sig inn á þar til gert blað (sjá viðauka E). Flestir 

áttu í erfiðleikum með að staðsetja sig og kom spurningin í raun svolítið flatt upp á 

viðmælendur. Þeir voru ekki alveg vissir í hvorn fótinn þeir áttu að stíga en rýndu í og lásu 

punktana á skýringarmyndinni. Flestir gátu fundið sig í nær öllum fjórum 
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hugmyndafræðistefnunum og settu því sumir þeirra nokkra krossa til að lýsa hvar þeir töldu 

sig standa námskrárfræðilega þrátt fyrir að hafa verið beðnir um að setja einn kross. 

Punktarnir á skýringarmyndinni (sjá á skýringarmynd í viðauka D) virtust hafa áhrif á hvernig 

viðmælendur túlkuðu hverja stefnu fyrir sig en námskrárfræði og hugmyndafræði þeirra var 

skiljanlega ekki ofarlega í huga viðmælenda. Vala sagði til dæmis: „Ég er náttúrlega allstaðar, 

Ég hugsa að þetta sé kannski mest, sko. Maður er náttúrlega. Ég get gert einn kross í hvert, 

ég get líka merkt hérna“. 

Sumir viðmælendanna sögðu áherslur í kennslu oft fara eftir því hvað væri verið að vinna 

með hverju sinni. Einnig töluðu viðmælendur um mikilvægi fræðigreinanna án þess þó 

endilega að staðsetja sig þar. Nokkrir viðmælenda veltu fyrir sér umbótamiðaðri námskrá en 

fannst of langt gengið með setningunni „að innvígja nemendur í þá menningu sem að 

kennari telur hæfa“ sem var einn af punktunum undir umbótamiðaðri námskrárstefnu. Um 

það hvernig hún finndi sig í öllum hugmyndafræðistefnunum sagði Sigrún: 

... maður er pínulítið alls staðar en auðvitað meira allstaðar ég hef unnið 

nemendamiðað E. Já S. Ég er bara þar, en ég vinn líka fræðigreinamiðað, við 

erum bara að vinna þannig og ... ég er svoltið allsstaðar en kannski einna mest á 

nemendamiðaða svæðinu, en maður getur fundið sig allstaðar í öllum þessum 

þáttum. 

Sumum viðmælenda fannst mikilvægt að koma fræðigreininni til skila og á sama tíma huga 

að nemandanum sjálfum. Vala sagði: 

Bæði, ég gæti gert svona, ég er með, uh, kannski. Það er náttúrlega ákveðnir 

þættir sem ég vil að komist til skila fræðilega, og ég verð að matreiða það þannig 

að nemandinn nái tökum, að nemandinn nái tökum á því sem ég er að fara í 

gegnum. 

Vala lýsir því hvernig fræðigreinamiðuð og nemendamiðuð námskrá mætast í kennslunni. 

Um nemendamiðað nám sagði hún: 

Já, ég er náttúrlega, þetta er, það er náttúrlega að vissu leyti kjaftæði að geta 

sagt það að maður sé með einstaklingsmiðaða kennslu en hins vegar reynir 

maður að nálgast hvert barn fyrir sig ef það ekki fylgir og reyna að finna leiðina til 

þess að þau skilji. 

Margir viðmælenda voru óákveðnir í byrjun en enduðu á að gera kross nær nemendamiðuðu 

og fræðigreinamiðuðu námi. Kata sagði til dæmis: 
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Sko ég myndi halda að ég væri, vá, ég er svolítið blönduð hérna, þú veist ég er 

með, þú veist, hjá mér snýst þetta mikið um, ég er hérna í skilvirku 

leiðsagnarmati, ég er í endurgjöfinni og hérna, ég er með mikið 

einstaklingsbundið, sem sagt, hérna, en ég er líka svoltið hér, en já, ég er svoltið 

hérna en samt ekki það mikið sko. 

Lára var viss í sinni sök og taldi námið eiga að vera nemendamiðað og höfða til áhuga 

nemenda. Hún tók þó fram að ekki væri hægt að fara alla leið í því að hafa gaman en að það 

væri mikilvægt. Hún sagði: 

... þetta er bara þar sem grunnurinn minn sem kennari liggur, mér finnst, hérna, 

ég hef mikla trú á að þetta eigi að vera nemendamiðað og bara allt skólastarf eigi 

að vera nemendamiðað, ég hef mikla trú á því að grunnskylda skóla sé að 

viðhalda og kveikja áhuga og auðvitað getum við ekki farið alla leið. 

Viðmælendur voru ekki allir á nemendamiðaða svæðinu og töldu sjálfsagðan hlut að horfa á 

heildstæðan þroska nemenda. Þór sagði: 

Við erum alltaf, við erum alltaf að horfa á heildstæðan þroska nemenda. „Skapa 

sem heppilegastar aðstæður fyrir nám sem miða að virkni nemenda“. Þetta er 

eitthvað sem ég tel vera sjálfsagður hlutur, svo ég myndi ekki setja mig þar, mér 

finnst miklu mikilvægara, eins og hérna „kunnátta sem gefur nemendum færi á 

að starfa í þágu samfélagsins og miðla á skilvirkan hátt kunnáttu.“ 

Þór las punktana yfir nemendamiðaða námskrá og taldi þá svo sjálfsagða að ekki væri rétt að 

staðsetja sig þar. Kennsla hans gengi frekar út á að gera nemendur tilbúna til að takast á við 

verkefni sem bíða þeirra að skólanum loknum.  

Viðmælendur voru síst á því að umbótamiðuð námskrá ætti við hugmyndafræði þeirra í 

starfi. Nemendamiðuð námskrá var sú hugmyndafræðistefna sem flestir viðmælendur 

tengdu við. Það er að sumu leyti í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla 2011 en í henni er 

almenn menntun á 21. öldinni skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum 

einstaklinganna og á að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Samfélagsmiðuð námskrá var almennt ekki ofarlega í huga viðmælenda en 

fræðigreinamiðuð námskrá virtist koma til greina. Voru fleiri krossar fyrir ofan lárétta ásinn 

en neðan. Viðmælendur merktu sig lengra til hægri á lárétta ásnum en þar var áherslan meiri 

á nemendamiðað nám. Á heildina litið voru viðmælendur almennt í erfiðleikum með að 

staðsetja sig á ásunum en enduðu flestir á að staðsetja sig fyrir miðju eða nær 
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nemendamiðaðri stefnu. Ástæðan fyrir erfiðleikunum var helst sú að þeir töldu sig taka tillit 

til allra þáttanna í kennslunni eða eins og Vala sagði: „Ég er náttúrlega allstaðar, ég hugsa að 

þetta sé kannski mest, sko. Maður er náttúrlega. Ég get gert einn kross í hvert“. 

Meðfylgjandi mynd sýnir hvar kennararnir staðsettu sig á ásum hugmyndafræðanna. Eins 

og áður segir settu sumir nokkra krossa á meðan aðrir settu einungis einn. Til að fá betri 

myndræna túlkun hafði ég punktana minni hjá þeim sem settu marga krossa. 

 

 

 

Mynd 3. Merkingar viðmælenda inn á ása hugmyndafræða námskrárfræða byggða á 
flokkunarkerfi Michael Schiros 

Þór taldi sig aðallega fylgja samfélagsmiðaðri námskrá og er þar ekki í samfloti með hinum 

kennurunum sem allir höfðu að minnsta kosti einn punkt (eða hálfan sbr. Kötu) á 

nemendamiðaða svæðinu. Í viðtalinu las hann upp punktinn „kunnátta sem gefur 

nemendum færi á að starfa í þágu samfélagsins og miðla á skilvirkan hátt kunnáttu“ áður en 

hann merkti sig á blaðið og því má telja líklegt að áhersla hjá honum sé meiri á að nemendur 

kunni til verka. Er það í samræmi við fyrri svör hans í viðtalinu en spurður um hvort breidd 

eða dýpt væri mikilvægari sagði hann: 
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... í staðinn fyrir að kunna einhver ártöl eða eitthvað svoleiðis kjaftæði, þá er 

miklu mikilvægara að þau kunni hvernig á að leita að heimildum, hvernig á að 

vinna úr þeim, hvernig á ég að koma þeim frá mér, og ég legg mikla áherslu á 

heimildaritgerðir, í sögu, samfélagsgreinum og líka kenna þeim að leita á netinu. 

Hann leggur frekar áherslu á að nemendur læri réttu vinnubrögðin en að þeir öðlist fræðilega 

þekkingu. Í viðtalinu talaði hann um mikilvægi þess að kenna nemendum á Internetið og að 

virkilega vantaði upp á þekkingu og hæfni hjá þeim til að nota miðilinn. Réttur skilningur og 

notkun á Internetinu er dæmi um mikilvæga hæfni sem er nauðsynleg í okkar daglega lífi. 

Einnig lagði Þór áherslu á að hafa kennsluna og námsefnið sem fjölbreyttast. Hann taldi 

Aðalnámskrá grunnskóla og það hversu opin hún er fela í sér þó nokkra galla. Lára taldi sig 

fylgja nemendamiðaðri námskrá og merkti sig lengst allra kennaranna inn á nemendamiðaða 

svæðið. Lagði hún áherslu á nemendalýðræði og á að höfða til áhuga nemenda. Hún sagði: 

„innst inni hef ég rosa þörf fyrir að það sé skipulag, kannski samt ekkert sterkasta hliðin mín 

að vera of njörvuð en mér finnst gaman, hérna, líka gaman að leyfa flæðinu að gerast“. Um 

námsbækur sagði hún: 

... samkennari minn þarna, lagði til að við tækum Styrjaldir og kreppa og færum í 

gegnum það, svo er ég þannig gerð að ég held að maður verði að passa sig að 

vera ekki of bókastífur, láta ekki bara bók alveg ráða, hún er reyndar óvenju góð 

þessi og leggur línurnar, svo áttu bara að vera að gera alls konar með þessu, 

dýpka það og skemmtilegt. 

Hún leggur áherslu á sveigjanleika í kennslunni og vill nota kennslubók sem grunnefni með 

möguleikanum að koma til móts við áhuga nemenda. Hún leggur áherslu á að kennslan sé 

líka skemmtileg og er ekki á því að gefa eigi einkunn í samfélagsfræði. Jákvæðar umsagnir 

myndu henta betur. Lára var nokkuð ánægð með Aðalnámskrá grunnskóla. Ari merkir sig 

einnig hægra megin í nemendamiðaða námskrá en nær umbótamiðaðri námskrá. Hann er á 

sama máli og Lára um mikilvægi þess að hafa ákveðið grunnefni í kennslunni sem síðan er 

hægt að sveigja út frá til að mæta áhuga nemenda. Ari var almennt ánægður með 

Aðalnámskrá grunnskóla. Kata merkir sig á láréttu línuna milli nemendamiðaðrar og 

umbótamiðaðrar námskrár. Hún lýsir kennslu sinni sem „lifandi kennslu“ og segir 

kennslubókina ekki endilega alltaf eiga að ráða för: 

Ég var með hefðbundna kennslu, við fórum í bókina, ég las upphátt fyrir þau eða 

fór svona hratt yfir kaflann, las hann ekki skilurðu, var bara svona að segja þeim, 

notaði kort með, notaði myndbönd með, svo voru kannski hópverkefni, svo voru 
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einstaklingsverkefni, þau fóru í með og á móti til dæmis, þú veist, ég tók þau bara 

svoltið þannig. 

Kata var á því að ekki sé nauðsynlegt að skipuleggja kennsluna í þaula fram í tímann. Hún 

telur sig ekki vera „mjög stífa“. Er hún líklega að skírskota til þess að tímarnir séu meira 

lifandi og nemendur hafi meira frelsi til að tala sín á milli í tímum. Hún var almennt mjög 

ánægð með Aðalnámskrá grunnskóla. Sigrún setti einn punkt í allar námskrárstefnurnar 

fjórar. Punkturinn í nemendamiðaða námskrá var lengra inná svæðið sem bendir til þess að 

hún hallist meira að nemendamiðaðri námskrá og er það í samræmi við samtalið um 

skýringarmyndina en hún sagði m.a: „ég er svolítið allsstaðar en kannski einna mest á 

nemendamiðaða svæðinu“. Sigrún leggur áherslu á samvinnu með nemendum sínum og 

segir þá tilbúnari og áhugasamari um verkefnin þegar þeir eru hafðir með í ráðum. Um val á 

námsefni segir hún: 

... að sumu leyti vel ég námsefni til að hjálpa mér að afmarka og það er ágætt því 

tíminn er ekki svo mikill en að öðru leyti þá vel ég bara alls ekki námsefni vegna 

þess það bara hentar ekki og það er ekki til námsefni og þá hef ég frekar bara 

valið þá leið að búa til námsefni. 

Sigrún styðst við námsbækur í kennslu sinni en hikar ekki við að leita að efni utan bókanna ef 

henni finnst það henta. Hún gat fundið sig í öllum námskrárstefnunum og sagði áhersluna 

m.a. fara eftir því hvaða verkefni væri verið að vinna. Hún var ánægð með aðalnámskrá. Vala 

setti 11 punkta í kringum miðju ásanna, fjóra í nemendamiðaða námskrá, þrjá í 

samfélagsmiðaða námskrá og tvo punkta í bæði fræðigreinamiðaða og umbótamiðaða 

námskrá. Hún var á því að Aðalnámskrá grunnskóla væri alltof opin og að kennarar þyrftu að 

búa til sinn eigin ramma utan um kennsluna. Vala sagðist styðjast mikið við námsbækur í 

kennslunni og vera því svolítið háð Námsgagnastofnun. Um þetta sagði hún:  

Það sem maður er svoltið bundinn af er, hvað Námsgagnastofnun eða mms, eins 

og það heitir núna, gefur út. Vegna þess að við getum ekki setið og búið til mikið 

af námsefni út frá því sem við viljum gera. Þannig að ég hef alltaf haft námskrána, 

sérstaklega gömlu með þrepa mörkunum á bakvið og unnið svo út úr því. En svo 

er ýmislegt sem mér finnst ástæða til að leggja áherslu á, þá sting ég því þar inní 

en ég vinn í raun aldrei gegn námskránni. 

Vala byggði kennslu sína á reynslu að miklu leyti enda búin að starfa sem kennari í tæp 40 ár. 

Hún sagðist ávallt reyna að koma til móts við þá nemendur sem ekki fylgdu efninu en að því 

miður væri það ekki alltaf mögulegt 
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4.6 Samantekt 

Viðtölin voru tekin rétt eftir skólaslit í júní 2020 og höfðu viðmælendur því góða yfirsýn yfir 

skólaárið. Virtust þeir allir ánægðir í starfi, þó að ekki hafi verið spurt um það sérstaklega og 

voru flestir ánægðir með Aðalnámskrá grunnskóla og það frelsi sem hún veitir þeim í starfi, 

þó með þeim varnagla að ýmsir ókostir fylgdu því að hafa hana svo opna sem raun ber vitni. 

Þeir viðmælendur sem voru ekki menntaðir samfélagsgreinakennarar og nýlega byrjaðir að 

kenna fagið voru á því að það væri einstaklega skemmtilegt að kenna samfélagsfræði og að 

fagið ætti í raun meira erindi í skólastofurnar en mörg af hinum fögunum. Er það í þversögn 

við þróun fagsins en fjöldi kennslustunda í samfélagsgreinum í viðmiðunarstundaskrá hefur 

aukist óverulega á sama tíma og fleiri fræðigreinar hafa verið felldar undir fagið. Hugsanlega 

má túlka þetta svo að gert sé ráð fyrir samþættingu samfélagsgreina við aðrar greinar (Sigrún 

Magnúsdóttir, 2015). 

Áhugi nemenda var ofarlega í huga allra viðmælenda ásamt því að styðjast við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem gefur til kynna afstöðu til kennslu sem tilheyrir 

nemendamiðaðri námskrárhugsjón. Er það í samræmi við merkingu kennaranna inn á ása 

hugmyndafræðanna en allir nema einn settu að minnsta kosti einn punkt (hálfan í tilfelli 

Kötu) á nemendamiðaða svæðið. Einnig lýstu margir kennaranna þeirri afstöðu að 

nauðsynlegt væri að fara yfir ákveðið grunnnámsefni en að skilja yrði eftir rými til að fara 

dýpra í efnið og hafa kennsluna fjölbreytta og skemmtilega. Nokkrir viðmælenda nefndu að 

starfsreynsla og hefðir innan skólanna réðu því hvaða námsefni og kennsluaðferðir þeir 

völdu.  

Viðmælendur töldu sig allir vera frjálsa í starfi og að aðalnámskrá væri þeirra helsti 

leiðarvísir í kennslunni. Enginn nefndi að skólanámskrá eða boð frá stjórnendum hefðu áhrif 

á hvernig fyrirkomulagi kennslunnar væri háttað. Greining á samfélagsgreinakafla 

aðalnámskrár leiddi í ljós að hún fylgir aðallega nemendamiðaðri námskrárstefnu og 

samfélagsmiðaðri stefnu. Kaflinn er leiðarljós samfélagsgreinakennara í kennslunni. Áherslur 

kennaranna í kennslu og hugmyndafræði þeirra fylgja þeirri stefnu. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og af þeim dregnar ályktanir í ljósi 

fræðilegs bakgrunns. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað hefur áhrif á hvaða 

námsefni og kennsluaðferðir samfélagsgreinakennarar velja þegar þeir skipuleggja kennslu 

sína, en samkvæmt kenningunni um kennarann sem námskrársmið hefur hann mikið um það 

að segja hvernig nemendur upplifa kennsluna og þar með hver hin „upplifaða námskrá“ er. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitaði svara við var: Hvað hefur áhrif á 

samfélagsfræðikennara þegar þeir velja námsefni og kennsluaðferðir? Auk þess voru 

greindar þær áskoranir sem samfélagsgreinakennarar á unglingastigi standa frammi fyrir 

þegar þeir ákveða hvað og hvernig þeir kenna námsgreinina. Ennfremur var rýnt í 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár og hann greindur. 

5.1 Samfélagsfræðikafli aðalnámskrár 

Við greiningu á samfélagsgreinakafla aðalnámskrár kom í ljós að hann býður upp á mikla 

túlkun af hálfu kennarans. Hæfniviðmiðin og skólanámskrá eiga að setja ramma utan um 

kennsluna. Skólanámskrár virðast hafa lítið fram að færa umfram aðalnámskrá enda er 

textinn um samfélagsfræði oft tekinn beint upp úr henni. Kennararnir horfðu ekki til 

skólanámskráa sinna skóla við skipulagningu kennslunnar heldur var það aðallega 

Aðalnámskrá grunnskóla sem þeir unnu eftir. Hæfniviðmiðin eru nokkuð háleit og bjóða upp 

á túlkun af hálfu kennarans. Flestum þátttakendum rannsóknarinnar fannst hæfniviðmiðin 

alltof víð og bjóða upp á frelsi við val á námsefni og kennsluaðferðum. Aðalnámskrá 

grunnskóla gengur út frá því að kennarinn sé fagmaður á sínu sviði en frelsi í starfi er ein af 

grunnforsendum þess að fagmaður geti nýtt sérfræðiþekkingu sína (Trausti, 2003). Þannig 

má segja að kennaranum gefist tækifæri til að vera fagmaður og beita sérþekkingu sinni og 

fagmennsku vegna núverandi tilhögunar námskrárinnar. 

Engar leiðbeiningar eða uppástungur um námsefni fyrir nemendur er að finna í 

aðalnámskrá. Lítil áhersla er lögð á að nemendur öðlist þekkingu í gegnum námið eins og til 

dæmis á ákveðnum mikilvægum sögulegum atburðum eða félagslegum fyrirbærum. Af þessu 

má ráða að samfélagsgreinar eru ekki mjög fræðigreinamiðaðar í núgildandi aðalnámskrá 

(Schiro, 2012). Þó er kaflinn byggður upp á fræðigreinasviðum sem hvert og eitt gegnir 

ákveðnu hlutverki. Fræðigreinamiðuð stefna fellur undir hefðbundna skólann (Lackéus, 

Lundqvist og Middleton, 2016) sem þýðir að núverandi námskrá í samfélagsfræði er meira í 

anda nemendamiðaðrar stefnu og framsækna skólans (Schiro, 2012). 

Í kaflanum um samfélagsgreinar í aðalnámskrá er lögð mikil áhersla á samskipti og 

samræður, alhliða þroska nemandans og tengsl hans við sjálfan sig og umhverfið. Um 
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markmið samfélagsgreina segir að það sé að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim 

hugmyndum og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar. Af þessari lýsingu má 

draga þá ályktun að nemandinn og hans þroski séu leiðarljós í allri kennslu í 

samfélagsgreinum. Er það í samræmi við aðra þætti kaflans eins og til dæmis um hlutverk 

kennarans en um það segir að kennarinn eigi að gefa nemendum tækifæri til að þroska hæfni 

sína. Þessi lýsing er mjög í takt við nemendamiðaða námskrá þar sem nemandinn og hans 

þarfir eru í fyrirrúmi og hlutverk kennarans er að skapa nemendum sínum æskilegar 

aðstæður til að þroskast og dafna (Ellis, 2004). Samanburð á nemendamiðaðri 

námskrárstefnu og samfélagsgreinakafla aðalnámskrá má sjá í eftirfarandi töflu (tafla 2).  

Tafla 2.  Áherslur í nemendamiðaðri námskrárstefnu (Ellis, 2004) og áherslur 
samfélagsgreinakafla aðalnámskrár. 

 
Nemendamiðuð 
námskrárstefna 

Samfélagsgreinakafli 
aðalnámskrár 

Áherslur 

 
♦ Nemandinn í forgrunni 
♦ Einstaklingsbundinn 

þroski 
♦ Áhugi nemandans 
♦ Áhersla á áhrif 

 

 
♦ Jafnrétti, lýðræði, virðing 
♦ Einstaklingsbundinn þroski 
♦ Félagsleg tengsl 
♦ Skilningur á veruleikanum 
♦ Lýðræði 

Kennarinn ♦ Kennarinn sem 
leiðbeinandi 

♦ Kennarinn sem 
leiðbeinandi 

Umhverfi 

 
♦ Rækta sköpunargáfu 
♦ Hvetjandi 
♦ Fjörugt umhverfi 
♦ Athafnafrelsi 
♦ Traust 

 

 
♦ Lýðræðislegt 
♦ Félagslegt 
♦ Umræður og hópvinna 
♦ Tengsl við veruleika utan 

skóla 

 

 

Námsmat 

 
♦ Hvatningamiðað 
♦ Þroskandi 
♦ Leiðsagnarmat 
♦ Persónubundið 
♦ Án samkeppni 

 

 
♦ Hvatningamiðað 
♦ Leiðsagnarmat 
♦ Persónubundið 

 

Í vinstri dálki eru taldir upp þættir sem einkenna nemendamiðaða námskrárstefnu. Þeir eru 

meðal annars: einstaklingsbundinn þroski, kennarinn sem leiðbeinandi (ekki stjórnandi), 

athafnafrelsi og þroskandi og persónubundið námsmat. Í hægri dálki eru síðan taldar upp 

þær áherslur sem greindar voru í samfélagsgreinakafla aðalnámskrár. Eins og sjá má eru 

töluverð líkindi milli einkenna nemendamiðaðrar námskrárstefnu (Ellis, 2004) og áherslna í 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár. 
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Í kaflanum er mælt með ákveðnum kennsluaðferðum fyrir kennara. Einnig er talað um 

mikilvægi þess að tengja námið við veruleikann utan skólastofunnar. Þessar áherslur gefa til 

kynna að útgangspunkturinn sé nemandinn og hans þroski, einnig að markmiðið sé að 

undirbúa nemendur undir að verða virkir samfélagsþegnar. Draga má þá ályktun að 

samfélagsgreinakaflinn sé að tölverðu leyti samfélagsmiðaður en í honum er lögð áhersla á 

verkefnavinnu í pörum og litlum hópum og á upplýsingalæsi og heimildavinnu (Ellis, 2004). 

Slík hæfni hlýtur að teljast mikilvæg til að fóta sig í samfélaginu. Tenging við veruleikann utan 

skólans og áhersla á að geta tjáð skoðanir sínar benda einnig til að lagt sé upp með að 

nemendur öðlist hæfni sem nýtist í þeim áskorunum sem fylgja því að vera samfélagsþegn. 

Athyglisvert er þó að úrlausnarefni samtímans eru eingöngu nefnd einu sinni í kaflanum og 

þá í því samhengi að vísa skuli til þekkingar fræðigreinanna í slíkri vinnu. Hópvinna með  

raunveruleg verkefni samtímans eru stór hluti af samfélagsmiðaðri kennslu sem miðar að því 

að undirbúa nemendur undir að verða samfélagsþegnar. Í slíkri vinnu gegnir kennarinn 

hlutverki leiðbeinanda sem hjálpar vinnuhópum frekar en einstökum nemendum (Ellis, 

2004).   

Um námsmat í samfélagsgreinakaflanum segir að megintilgangur þess sé að leiðbeina 

nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Áhersla er lögð á 

leiðsagnarmat þar sem kennarinn veltir reglulega fyrir sér náminu með nemanda sínum svo 

að hann geti náð markmiðum sínum. Er þetta í samræmi við hina nemendamiðuðu stefnu 

kaflans og þróun skólastefnu á Íslandi. Námsmat er samofið námi og kennslu. Það hefur áhrif 

á hvernig kennarar skipuleggja námið. Hinar hlutlægu námsmatsaðferðir eru ekki eins 

áberandi og áður, þó að þær séu ennþá til staðar samanber til dæmis samræmd 

könnunarpróf (Meyvant o.fl. 2009). Áherslan á nemendamiðað námsmat sem endurspeglast 

vel í aðalnámskrá hefur því áhrif á kennsluna og stýrir henni í átt að nemendamiðuðu námi.  

Á heildina litið virðist námskrárstefna samfélagsgreinakafla aðalnámskrár fylgja almenna 

hluta hennar, en í honum er menntun á 21. öldinni skilgreind út frá samfélagslegum þörfum 

og þörfum einstaklinganna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í kaflanum er að finna 

upplýsingar um eftirtalda þætti sem eru hluti af námskrárlíkani van den Akker: Náms- og 

kennsluaðferðir, hlutverk kennara, námshópa, námsmat og meginmarkmið. Athyglisvert er 

að námsefni og bjargir sem er einn af tíu grunnþáttum námskrár er ekki að finna í kaflanum. 

Af þessu má draga þá ályktun að fræðigreinamiðuð stefna sé mjög á undanhaldi í 

aðalnámskrá. Eykur það mögulega ábyrgð og áskoranir í starfi samfélagsgreinakennara, 

samanber til dæmis rannsókn Ormonds (2017) og getur jafnvel valdið því að ekki verði 

samfella í námi frá einu skólastigi til annars. Einnig að grunnskólarnir notist ekki við sama 

námsefni í kennslu og nemendur fari því í menntaskólana með ólíka grunnþekkingu og hæfni. 
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5.2 Frelsi í starfi 

Við athugun á hvaða þættir hafa áhrif á samfélagsgreinakennara þegar þeir skipuleggja 

kennslu sína greindi ég nokkur þemu. Fyrsta þemað var frelsi kennara í starfi en hafa þarf í 

huga að yfirmenn, samstarfsmenn eða stefnur innan skóla geta haft áhrif á kennarann í starfi 

sínu. Spurningin sem reynt verður að svara í þessum hluta er hversu mikið frelsi hafa 

kennarar til að túlka og útfæra námskrána.  

Í viðtölunum kom fram að samfélagsgreinakennarar töldu sig hafa mikið frelsi í starfi sínu. 

Stafar það meðal annars af því að samfélagsgreinar eru með færri kennslustundir í 

viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár og því oft ekki nema einn samfélagsgreinakennari í 

hverjum skóla. Nokkrir af viðmælendum voru engu að síður í samstarfi með samkennurum 

sem skiptu kennslunni á milli sín og samfélagsgreinar voru stundum samþættar við önnur fög 

í skólum kennaranna. Spurðir um hvort fyrirmæli frá yfirmönnum leggðu línurnar um 

kennsluna sögðust allir viðmælendur hafa frjálsar hendur með hvernig þeir höguðu 

kennslunni. Orðuðu viðmælendur þetta meðal annars þannig að þeir gætu kennt hvað sem 

þeir vildu, að það væri enginn að fylgjast með þeim og að í upphafi hafi þeim verið sagt að 

þeir gætu gert þetta eins og þeir vildu. Af þessum svörum má draga þá ályktun að ekki sé 

mikil miðstýring í grunnskólunum að því er snertir kennsluna sjálfa og því hafi 

samfélagsgreinakennarar nokkuð frjálsar hendur um hvernig þeir haga kennslunni. Einnig má 

álykta sem svo að mikið traust og ábyrgð séu lögð á samfélagsgreinakennara og fagmenntun 

þeirra og að starf kennara í grunnskólum falli undir „sjálfstæða fagmennsku“ (Trausti, 2003). 

Ýtir það undir hugmyndina um kennarann sem námskrársmið en hún beinir sjónum að 

hlutverki kennarans í námskrárfræðilegu ljósi. Í því  felst meðal annars að horfa verður á 

námskrár og kennslu sem tengd svið. Kennslan á sér stað í stofnun í samfélagi og er þess 

vegna alltaf námskrárfræðileg í eðli sínu (Deng, 2017). 

Í leit minni að því hvað hefur áhrif á samfélagsgreinakennara þegar þeir skipuleggja 

kennsluna spurði ég um skólanámskrá og að hve miklu leyti hún væri höfð til hliðsjónar við 

skipulagningu námsins. Svör allra viðmælenda voru á sömu leið. Sögðust þeir ekki hafa 

skólanámskrá til hliðsjónar heldur studdust þeir við Aðalnámskrár grunnskóla 2011 í störfum 

sínum. Nokkrir nefndu að þeir sjálfir kæmu að samningu skólanámskrár. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er gert ráð fyrir að þættir innan hennar séu nánar útfærðir í skólanámskrám 

grunnskólanna. Eins og áður hefur komið fram leiddi lausleg úttekt á skólanámskrám í ljós að 

þær bættu litlu við leiðsögn aðalnámskrár. Virðast grunnskólarnir ekki leggja mikla áherslu á 

að útfæra aðalnámskrá ítarlega í skólanámskrá, allavega þann hluta sem gagnast kennurum 

við að skipuleggja kennsluna sína. Af þessu má draga þá ályktun að misfarist hafi að útfæra 

aðalnámskrá nákvæmar í skólanámskrám eins og gert er ráð fyrir í aðalnámskrá. Afleiðingar 

þess eru þær að kennarar standa uppi með fleiri áskoranir í starfi. Samkvæmt rannsókn 
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Ormond (2017) töldu kennarar að opin námskrá grundvölluð á útkomum eða niðurstöðum 

skapaði fleiri áskoranir fyrir þá í starfi. Af þessu má sjá að samfélagsgreinakennarar búa við 

mikið frelsi í starfi og vinna samkvæmt aðalnámskrá sem er að þeirra eigin sögn mjög opin. 

Það reynir því mikið á fagmennsku þeirra og að þeir komi vel undirbúnir úr námi sínu. 

Í námskrárfræðum eru námskrár flokkaðar eftir því hvar þær er að finna innan 

samfélagskerfisins. Þannig er talað um „samfélagslega námskrá“ sem nokkurs konar 

samansafn hugmynda og væntinga um hlutverk skólastarfs og „skipulagsnámskrá“ sem er 

hið opinbera skrifaða plagg sem tiltekur hvernig skólastarfi skuli háttað. Mikilvægur hluti 

skipulagsnámskrárinnar er val á námsefni og skipulagning á framvindu námsins (Doyle, 

1992). Á hún að leggja línurnar fyrir kennara í kennslu sinni. Í námskrárlíkani van den Akker 

eru  taldir upp tíu þættir sem æskilegt er að námskrá sé samsett úr. Þegar 

samfélagsgreinakafli aðalnámskrár var mátaður inn í líkanið (sjá kafla 5.1) kom í ljós að hann 

hafði að geyma alla þættina nema útlistun á námsefni. Af þessu má draga tvær ályktanir. 

Annars vegar að grunnskólum væri í lófa lagið að tiltaka námsefnið og framvindu þess í 

skólanámskrá eins og gert er ráð fyrir í aðalnámskrá og koma þannig í veg fyrir að mikilvægt 

efni gleymist og að farið sé yfir sama efnið oftar en einu sinni. Einnig myndi það mögulega 

auðvelda starfið fyrir kennara og minnka aukavinnu. Kennsluáætlanir sem kennarar gera fyrir 

hvert skólaár koma að einhverju marki til móts við þetta. Hin ályktunin er sú að 

samfélagslega námskráin sem er samansafn hugmynda og væntinga um hlutverk skóla í 

samfélaginu hefur mögulega meiri áhrif á hvað kennt er í samfélagsfræði á unglingastigi. 

Stafar það af hinu mikla frelsi sem samfélagsgreinakennarar hafa þegar kemur að 

skipulagninu námsins. 

Nokkrir viðmælenda höfðu áhyggjur af því að ekki væri samfella í náminu. Þannig sagði til 

dæmis einn þeirra að „grunnskólinn hér við hliðina á“ gæti verið að kenna eitthvað allt annað 

og að oft væri verið að vinna með sömu hæfniviðmiðin vegna þess að kennararnir pikkuðu út 

hæfniviðmiðin sem pössuðu við námsefnið. Ein af grunnhugmyndum fræðigreinamiðaðrar 

námskrárstefnu er að nemendur byrji hin akademíska feril í grunnskólanum og fikri sig 

þannig kerfisbundið í gegnum fræðigreinarnar (Schiro, 2012). Þannig er námsefnið vandlega 

valið eftir þroska nemenda og ákveðinn stígandi hafður í náminu. Greining á 

samfélagsgreinakafla aðalnámskrár leiddi í ljós að hann væri aðallega nemenda- og 

samfélagsmiðaður og að ekki væru leiðbeiningar um námsefni í honum. Mögulega myndi 

fræðigreinamiðaðri stefna þar sem námsefnið er útlistað í aðalnámskrá og yfirferð þess 

skipulögð auðvelda samfélagsfræðikennurum starfið og stuðla að meiri samfellu í náminu. 
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5.3 Val á námsefni og kennsluaðferðum 

Viðmælendur sögðust velja námsefni og kennsluaðferðir eftir áhuga nemenda, eigin reynslu 

og hefðum innan skólanna. Töluðu þeir um mikilvægi þess að styðjast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og að nauðsynlegt væri að kenna ákveðið grunnnámsefni. 

Samfélagsgreinakafli aðalnámskrár og hæfniviðmið hans voru ekki nefnd sérstaklega sem 

uppspretta að vali á námsefni og kennsluaðferðum. Allir viðmælendur sögðust þó vinna eftir 

aðalnámskrá og styðjast við hana í störfum sínum.  

Viðmælendur voru sammála um að því fylgdu bæði kostir og gallar að hafa mikið frelsi 

um val á námsefni og kennsluaðferðum. Helsti kosturinn væri sá að þeir væru ekki bundnir 

við neitt ákveðið og höfðu því meira frelsi í starfi. Ókostirnir væru meðal annars að hætta 

væri á að gleyma sér í ákveðnu efni og því ekki hægt að komast yfir allt námsefnið og að ekki 

væri samfella í náminu milli aldursstiga og grunnskóla. Eins og áður segir voru kennararnir 

alls ekki á því að fylgja skyldi bókinni í blindni. Öllu heldur vildu þeir leita út fyrir bókina að 

efni sem væri áhugavert fyrir nemendur eins og nemendamiðuð stefna leggur áherslu á. 

Nefndu þeir netið sem einn kost í þeirri leit og að þar væri að finna nýrri upplýsingar en í 

bókunum. Notkun kennslubókarinnar er fræðigreinamiðuð í eðli sínu vegna þess að 

markmiðið er að nemendurnir öðlist þekkingu á fræðigreinunum (Schiro, 2012). Mögulega 

eru hefðir skólanna og skólasamfélagsins að styðjast við ákveðnar kennslubækur leifar frá 

gömlum tíma og fjölbreyttar kennsluaðferðir með notkun Internetsins að taka við af bókinni. 

Með því að taka fyrir ákveðin viðfangsefni og sleppa öðrum eru nemendum send ákveðin 

skilaboð. Af rannsókninni má draga þá ályktun að aðalnámskrá setur það í hendur skóla og 

þar með kennaranna sjálfra hvaða viðfangsefni eru talin eiga heima í skólastofunni og að 

tilgreina í skólanámskrá hvaða námsefni skuli kenna. Kennsluáætlanir sem kennarar gera 

fyrir hvert skólaár teljast til skólanámskrár. Spyrja má hver verði þróun 

samfélagsgreinakennslu næstu ár þegar nýjum kennurum sem ekki geta byggt á reynslu í 

starfi fjölgar.  

Af svörum viðmælenda að dæma virtist ekki vera óánægja með námsgögn og aldrei var 

nefnt að þau væru úrelt þannig að ekki virtist vera um svokallaða sverðkattanámskrá að 

ræða í skólastarfinu (Meyvant, 2013). Einnig ber á það að líta að viðmælendur voru duglegir 

að leita út fyrir námsbækurnar og notuðu Internetið í þeim tilgangi. Þar er að finna betri og  

nýrri upplýsingar eins og einn viðmælandinn orðaði það. Líklegt er að kennarinn hafi mikið 

um það að segja hver dulda námskráin er (Eisner, 1985) þar sem val hans á viðfangsefnum og 

aðferðum ræður gjarnan því sem gerist í skólastofunni og er ekki endilega sýnilegt öðrum. 

Viðmælendur sögðu áhuga nemenda sinna skipta miklu máli við val á námsefni og 

kennsluaðferðum. Af þessu má sjá að nemandinn og hans þarfir eru í brennidepli hjá 

kennurunum. Í nemendamiðaðri námskrárstefnu sem stundum er kölluð „barnið í 
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brennidepli“ er áherslan á gæði reynslunnar sem nemandinn verður fyrir og hinn 

einstaklingsbundna þroska sem því fylgir. Gæði reynslu er huglægt fyrirbæri og því engin ein 

rétt leið til í námi. Mælitækið á gæði reynslunnar hjá þeim sem fylgja nemendamiðaðri 

námskrárstefnu er þess vegna þarfir og áhugi barnsins. Ef nemandinn er áhugasamur um 

námið hlýtur reynslan að vera góð og jafnvel lærdómsrík (Ellis, 2004). Er það í samræmi við 

Aðalnámskrá grunnskóla en útgangspunktur hennar er þroski nemandans á sínum 

forsendum og í tengslum við umhverfi sitt.  

Áhersla kennaranna sem ég ræddi við á áhuga nemenda sinna er í samræmi við merkingu 

þeirra inn á ása hugmyndafræðanna en flestir þeirra töldu sig vinna samkvæmt 

nemendamiðaðri námskrárstefnu (Ellis, 2004). Athyglisvert er að leið kennaranna til að koma 

til móts við nemendur sína felur ekki endilega í sér túlkun á aðalnámskrá. Þeir leita til 

nemendahópsins með því að hafa reglulega umræðuhringi þar sem orðið er frjálst, styðjast 

við nemendalýðræði í upphafi skólaárs eða skipuleggja kennsluna skammt fram í tímann til 

að skapa meira svigrúm til að koma til móts við nemendur og áhuga þeirra.  

Hluti af námsefninu sem kennt er í samfélagsgreinum á unglingastigi er því valið af 

nemendunum sjálfum. Þriðji aðilinn er kominn í námskrárgerðina, nemendurnir sjálfir. Hinir 

tveir eru: Sett aðalnámskrá þ.e. hin viðurkennda stefna stjórnvalda og kennarinn sem túlkar 

hana og útfærir eða „macro“ og „micro“ áhrif (van den Akker, 2010). Lýðræði og 

mannréttindi er einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá. Hugmyndin á bak við 

grunnþáttinn lýðræði er samfélagsmiðuð námskrárstefna þ.e.a.s. henni er ætlað að undirbúa 

nemendur undir að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi. Aðferð kennaranna að láta 

nemendur sína velja námsefnið að hluta til á sér stoð í aðalnámskrá og þá í nemendamiðuðu 

samhengi en áhugasvið nemenda er alloft nefnt í námskránni og birtist þannig í „micro“ 

aðstæðunum í framkvæmdri námskrá.  

Dewey (2010) rökstuddi að barnið verði að fá rými til að uppgötva heiminn sjálft og að 

hvorki eigi að hafa áhrif á það með því að halda aftur af áhuga þess né ýta undir hann. Með 

því að koma til móts við áhuga nemenda má segja að komið sé til móts við þetta viðhorf að 

einhverju leyti. Aðra fremur neikvæðari ályktun má draga af niðurstöðunum sem er sú að 

mögulegt sé að kennararnir nýti námsval nemendanna eingöngu til að fylla upp í það 

tómarúm sem þeir starfa í vegna skorts á útlistun á námsefni í aðalnámskrá og skólanámskrá. 

5.4 Viðhorf til Aðalnámskrár grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla á sér stoð í grunnskólalögum. Hún er hin opinbera stefna 

stjórnvalda sem samfélagsgreinakennurum ber að fara eftir í störfum sínum. Skólastjórum 

grunnskólanna í samráði við kennara og annað starfsfólk er síðan ætlað að útbúa 

skólanámskrá þar sem ákvæði aðalnámskrár eru útfærð nánar (Aðalnámskrá grunnskóla, 
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2011). Einnig segir í aðalnámskrá að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi og að á 

þeim hvíli skylda til að finna „bestu leiðirnar“ til að nemendur nái sem bestum árangri. 

Aðalnámskrá setur enn og aftur mikið traust og ábyrgð á kennara. Með því að segja það 

skyldu þeirra að finna „bestu leiðirnar“ er verið að skírskota til fagmennsku þeirra en ein af 

grunnskyldum fagmanna er að þjónusta skjólstæðinga sína eftir bestu getu (Trausti, 2003). 

Að mínu áliti er tvíeggjað sverð að gefa kennslu svona lausan tauminn. Fagmennska kennara 

getur verið mikil en ef ramma vantar utan um starfið getur námsefnisval orðið 

handahófskennt. Það getur leitt til þess að mikilvæg þekking skili sér ekki til nemenda og að 

samfellu í námi skorti. Æskilegt er að ákveðinn stígandi sé í námi svo að námsefnið og 

kennslan henti þroska nemendanna. Einnig verður kennslan að vera lagskipt með skipulegum 

hætti þannig að hvert viðfangsefni leggi grunn að því næsta. Hægt er að fara ýmsar leiðir í 

skipulagningu náms í samfélagsgreinum á unglingastigi. Til dæmis er hægt að styðjast við 

tímalínu, flokka námsefni sem talið er til mikilvægrar þekkingar eftir erfiðleikastigi eða 

styðjast við kenningar um þroska barnsins. Dæmi um slíka kenningu er lífrænt sjálfbærnikerfi 

(e. ecological system) Bronnfenbrenner (Koller, Paludo og Morais, 2019). Þroski barnsins er 

hugsaður sem tímaskeið sem inniheldur innri samskipti einstaklings og tengsl hans við ytra 

umhverfi (Ettekal og Mahoney, 2017). Í kenningunni um lífrænt sjálfbærnikerfi eru tengsl við 

umhverfið flokkuð frá nærumhverfi barnsins sem er innsti hringur kenningarinnar. Sviðið 

stækkar svo smátt og smátt eftir því sem tengslin ná yfir stærra svið samfélags og umhverfis 

(Ettekal og Mahoney, 2017). Hægt væri skipuleggja nám í samfélagsgreinum samkvæmt slíkri 

kenningu.  

Í rannsókninni kom fram að hvorki skólanámskrá né stýring frá stjórnendum settu ramma 

utan um kennsluna í samfélagsfræði. Þó má nefna að hefðir í skólunum höfðu einhver áhrif á 

hvernig kennararnir unnu og völdu efni.  

Viðmælendur töluðu um að þeir fengju að ráða hvernig þeir höguðu kennslunni vegna 

þess að aðalnámskrá setti í rauninni lítil mörk. Nefndu þeir þó að það væru samt sem áður 

ákveðin grunnatriði sem þeir þyrftu að fara í. Líklegt má telja að þessi grunnatriði sem 

viðmælendur nefndu byggist á hefðum innan skólanna og skólasamfélagsins og segja má að 

hefðir innan skólanna séu þannig hluti af hinni duldu námskrá (Eisner, 1985). Nemendur 

ganga í gegnum gamalgróið skólakerfi sem breytist hægt (Jón Torfi, 2016). Ákveðnar 

bekkjarstjórnunaraðferðir eru notaðar, yngri nemendur læra af þeim eldri, samskipti milli 

starfsfólk skólans og nemenda eru með ákveðnum hætti og sömu kennslubækurnar eru 

kenndar. Dulda námskráin hefur talsverð áhrif á upplifun nemenda á skólagöngunni.  

Viðmælendur voru allir sammála um að því fylgdu bæði kostir og gallar að hafa 

námskrána svo opna sem raun ber vitni. Ókostirnir sem kennararnir nefndu voru: Það gæti 

verið erfitt fyrir nýja kennara að fóta sig í starfinu, samfella í námi milli skólastiga og 
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grunnskólanna gæti raskast, erfitt gæti verið að finna jafnvægi milli dýptar og breiddar í 

náminu, námsmat væri huglægt og að aðalnámskrá væri óskýr nemendum og foreldrum. Af 

þessari upptalningu viðmælenda má sjá að skortur er á skýrri umgjörð utan um fræðasviðin. 

Nemendamiðað námsmat hefur þann ókost að ekki eru skýr viðmið og verður því 

óhjákvæmlega huglægt og óskýrt nemendum og foreldrum. Þeir lýsa yfir áhyggjum af nýjum 

kennurum í starfinu en sjálfir sögðust þeir flestir byggja á eigin reynslu og hefðum innan 

skólanna í kennslu sinni. 

Af niðurstöðunum má ráða að „meso“ stig námskráa hafi minnst áhrif á „micro“ 

framkvæmdu námskrána. Þó má nefna áhrif hefða í skólunum sem vissulega tilheyra „meso“ 

sviði samfélagsins.  

Samkvæmt kenningu van den Akker (2010) um ætluðu, virku og upplifuðu námskrárnar 

er Aðalnámskrá grunnskóla 2011 hin ætlaða námskrá (macro) sem gefin er út af 

stjórnvöldum og kennarar eiga að fylgja í störfum sínum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má 

lesa hvernig hin virka námskrá (micro) í samfélagsgreinum verður til sem túlkun og útfærsla 

kennaranna á ætluðu námskránni. Þeir lýstu þáttum sem sýndu hvað hefur áhrif á það 

hvernig þeir umbreyta ætluðu námskránni í „upplifaða námskrá“ þ.e. þá námskrá sem 

nemendurnir upplifa í raun og veru. Það má því álykta að þeir séu námskrársmiðir þegar þeir 

túlka og útfæra námskrá stjórnvalda. Mögulega má túlka svör viðmælenda svo að þeim 

finnist aðalnámskrá í raun ekki nógu nákvæm og leiðbeinandi. Hins vegar er á það að líta að 

flestir þátttakenda voru ánægðir með aðalnámskrá og töldu gott að vinna eftir henni. 

Rannsóknin leiðir í ljós að fleiri þættir en hin ætlaða námskrá hafa áhrif á kennarana þegar 

þeir skipuleggja kennsluna. Meðal þeirra eru: áhugasvið nemenda, reynsla kennara, hefðir 

innan skóla og námskrárfræðileg hugmyndafræði kennara. 

5.5 Námskrárfræðileg hugmyndafræði kennara 

Í lok viðtalsins lagði ég fyrir viðmælendur blað með ásum hugmyndafræðanna (sjá viðauka 

E). Á blaðinu koma fram fjórar stefnur: nemendamiðuð námskrárstefna, endurreisnarstefna, 

fræðigreinastefna og stefna um félagslega skilvirkni. Viðmælendur voru beðnir um að krossa 

á blaðið til að sýna hvaða hugmyndastefnu þeir aðhylltust. 

Viðmælendur voru nokkuð óákveðnir um hvar þeir áttu að staðsetja sig. Flestir sögðust 

geta fundið sig í öllum námskrárstefnunum. Einn viðmælandi sagði það fara eftir því hvað 

væri verið að vinna með hverju sinni hvaða stefna ætti við. Umbótamiðuð námskrárstefna 

var sú stefna sem þeir töldu eiga síst við sig. Var það setningin „ Að innvígja nemendur í þá 

menningu sem kennarinn telur hæfa“ (Svanborg o.fl., 2014, bls. 9) sem var einn af 

punktunum undir umbótamiðaðri stefnu sem þeim fannst óaðlaðandi. Af óákveðni 

viðmælenda má sjá að hugsjónir og hugmyndastefnur eru ekki ofarlega í huga þeirra. Þeir 
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töldu sig ekki endilega tilheyra einni ákveðinni stefnu heldur gátu þeir fundið sig í öllum 

flokkunum. Verður að telja eðlilegt að námskrárfræðileg hugmyndafræði sé ekki ofarlega í 

huga kennarans í daglegu lífi. Í störfum sínum eru þeir uppteknir við fjölmörg verkefni og því 

ekki endilega að velta fyrir sér hvaða námskrárfræðilegu hugmyndafræði þeir fylgja. Er 

áskorun rannsóknarinnar meðal annars fólgin í því að finna út hver er grunnhugmyndafræði 

kennaranna þótt ómeðvituð sé. Í viðtölunum merktu flestir kennararnir sig inn á 

nemendamiðaða svæðið og sögðust einna helst geta fundið sig þar. Sumir viðmælenda settu 

inn nokkra punkta til að staðsetja sig á ásum hugmyndafræðanna. Af þessu má draga þá 

ályktun að flestir kennaranna aðhyllast nemendamiðaða námskrárstefnu (Schiro, 2012). Er 

það í samræmi við aðrar niðurstöður rannsóknarinnar en allir kennararnir sögðu áhuga 

nemenda, nemendalýðræði og fjölbreyttar kennsluaðferðir vera mikilvæga þætti í sinni 

kennslu. Eru þetta allt mikilvægir þættir í nemendamiðaðri stefnu þar sem talið er að best sé 

að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum. Hluti af því er að fylgja áhuga þeirra 

(Ellis, 2004) og styðjast við fjölbreyttar kennsluaðferðir svo flestir nemendur finni eitthvað 

við sitt hæfi (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Greining á samfélagsgreinakafla aðalnámskrár 

leiddi einnig í ljós að nemendamiðuð stefna var þar ríkjandi. Aðalnámskrá grunnskóla í heild 

sinni er nemendamiðuð og samfélagsmiðuð en um mennatgildi á 21. öldinni segir: „almenn 

menntun er skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum einstaklinganna“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 15). Þróun íslenskrar menntastefnu hefur verið í átt að 

nemendamiðuðu námi en stefnan er hluti af framsækinni skólastefnu (Ellis, 2004). 

Niðurstöðurnar eru því í samræmi við þróun íslenskrar menntastefnu (Meyvant, 2015, 

Gunnar Börkur o.fl., 2014).  

Námskrá sem byggir á hæfniviðmiðum kallar á að kennarar séu færir um að velja 

námsefni og kennsluaðferðir sem þjálfa hæfnina fremur en að byggja á afmörkuðu og 

fyrirfram völdu námsefni. Það gerir miklar kröfur til fagmennsku kennara að hafa ekki 

leiðbeiningar til að fara eftir. 

Þegar viðtöl við einstaka viðmælendur eru skoðuð og þau borin saman við hvar þeir 

staðsettu sig á ási hugmyndafræðanna má greina mynstur. Lára sem merkti sig lengst allra 

viðmælenda inn á nemendamiðaða svæðið lýsti kennslu sinni þannig að hún legði mikla 

áherslu á nemendalýðræði og áhuga nemenda. Á þessu má sjá að áhersla hennar er á 

frjálslegt andrúmsloft í kennslunni og skoðanir og áhugi nemenda hafa mikið vægi. Þór sem 

merkti sig á samfélagsmiðaða svæðið var einnig á því að miklu máli skipti að koma til móts 

við áhuga nemenda og að fjölbreyttir kennsluhættir væru mikilvægir. Ólíkt öðrum 

viðmælendum lagði hann mikla áherslu á að kenna nemendum til verka. Hann leggur áherslu 

á nytsamlega hæfni sem gagnast nemendum í framtíðinni í samfélaginu. Hvorki Þór né Lára 
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leggja mikið upp úr fræðigreinamiðuðu námi. Af þessum niðurstöðum má álykta að 

námskrárfræðileg hugmyndafræði kennara hafi áhrif á hvernig þeir kenna samfélagsfræði.  

Rannsóknin leiðir í ljós að litið er á samfélagsgreinakennara sem fagmenn á sínu sviði og 

þeim ætlað að skipuleggja kennsluna sjálfir að miklu leiti. Starfskenning er stór þáttur í 

fagmennsku og er meðal annars mælt með að henni sé gefinn gaumur í kennaranámi og þá 

oft í gegnum leiðsagnarnám (Ragnhildur, 2015). Þátttakendur rannsóknarinnar voru óvissir 

þegar kom að því að staðsetja sig á ás hugmyndafræða námskrárfræða. Að vissu leyti verður 

að telja það eðlilegt að starfandi kennarar séu ekki með hugann við hvaða 

hugmyndafræðistefnu þeir aðhyllast. Þó má velta fyrir sér hvort að skortur sé á áherslu á 

starfskenningu og mögulega á námskrárfræði í endurmenntun kennara. Samkvæmt Handal 

og Lauvås búa allir kennarar yfir grunnskoðunum og viðhorfum sem þeir byggja starf sitt á 

(Ragnhildur, 2015). Hugsa má sér að kennslan verði faglegri ef kennarar eru meðvitaðri um 

eigin hugmyndafræði og starfskenningu í starfi. 
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6 Lokaorð 

Mikið traust og ábyrgð er lögð á herðar samfélagsgreinakennara. Fagmennska þeirra skiptir 

miklu máli vegna hins mikla frelsis sem þeir hafa í starfi sínu. Í rannsókninni freistaði ég þess 

að koma auga á hvað hefur áhrif á samfélagsgreinakennara þegar þeir velja námsefni og 

kennsluaðferðir. Í ljós kom að það er hægara sagt en gert. Manneskjan er flókið fyrirbæri og í 

raun ómögulegt að greina fullkomlega samtvinnaðan vef þátta sem hefur áhrif á gjörðir 

einstaklingins. Að mínu áliti hefði þurft dýpri og persónulegri viðtöl til ná að greina 

hugarheim kennara í starfi svo að hægt væri að koma auga á hvað stjórnar því hvað 

raunverulega er kennt í skólum. Þó er álitamál hvort hægt væri að greina mynstur í slíkum 

djúpviðtölum en hugarheimar og starfskenning kennara hljóta ávallt að vera persónubundin. 

Reynsla kennara, hefðir innan skólanna og áhugi nemenda spila stórt hlutverk í vali á 

námsefni og kennsluaðferðum.  

Skólakerfi hafa oft verið talin haldin þeim annmarka að breytast hægt og að það stafaði 

meðal annars af íhaldssemi kennara. Framsækin skólastefna sem fór að láta kræla á sér í lok 

sjöunda áratugarins birtist nú í mjög opinni og nemendamiðaðri aðalnámskrá. Starfskenning 

og námskrárfræðileg hugmyndafræði þeirra kennara sem ég ræddi við er í samræmi við það. 

Góð samsvörun er á milli áherslna í kennslu og hugmyndafræði kennara. Kenningin um 

kennarann sem námskrársmið á vel við samfélagsgreinakennslu á Íslandi ef marka má 

niðurstöður þessarar rannsóknar, enda veitir Aðalnámskrá grunnskóla mikið rými til túlkana. 

Handrit leikstjórans er opið fyrir túlkunum og ólíkum útfærslum. 

Kennarinn er sá sem stjórnar því að miklu leyti hvað er kennt í skólum. Væri því æskilegt 

að rannsaka betur væntingar þeirra og hugmyndir um skólastarf. Einnig má velta fyrir sér 

hvort kennsla samfélagsgreina á unglingastigi verði ómarkviss í framtíðinni en viðmælendur 

bjuggu allir yfir mikilli starfsreynslu og sögðust leita til hennar við skipulagningu námsins. Þar 

sem aðalnámskrá tiltekur ekki námsefni er það að mínu mati áhyggjuefni hvernig nýir 

kennarar muni kenna fagið í framtíðinni. Einnig væri æskilegt að umræða um kosti og galla 

aðalnámskrár færi fram innan skólasamfélagsins. Þó að flestir viðmælendur hafi verið 

ánægðir með aðalnámskrá og þótt gott að vinna eftir henni, gátu þeir allir talið upp ókosti 

sem henni fylgja. Því tel ég orðið tímabært að endurskoða Aðalnámskrá grunnskóla með það 

að markmiði að skapa skýrari umgjörð um kennslu fræðasviðanna svo að nýir kennarar hafi 

mótaðan farveg að feta. Annars tel ég að hætta sé á að kennslan verði handahófskennd. 
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Viðauki A: Kynningabréf til þátttakenda 

 
Reykjavík, maí 2020 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknar 

Vinnuheiti rannsóknar: Kennarinn sem námskrársmiður 

 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég undirritaður er í framhaldsnámi við kennaradeild Háskóla Ísland og er um þessar mundir 

að vinna að rannsókn vegna mastersritgerðar minnar. Leiðbeinandi við ritgerðina er 

Svanborg Rannveig Jónsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að skyggnast inn í starf samfélagsfræðikennarans á unglingastigi og leita 

svara við því hvað hefur áhrif á val þeirra á námsefni og kennsluaðferðum. Verkefnið byggir á 

hugmyndinni um að kennarinn sé námskrársmiður (e. teacher as curriculum maker). 

Kennarinn er ekki eingöngu í því að útfæra námskrár sem settar hafa verið heldur býr hann 

til námskrá með túlkun sinni á settri námskrá og með vali sínu á námsefni og 

kennsluaðferðum. Verkefnið er eigindleg viðtalsrannsókn byggð á hálfopnum viðtölum við 

samfélagsfræðikennara á unglingastigi. Eigindlegar viðtalsrannsóknir felur í sér að 

þátttakendur deila reynslu sinni með rannsakanda. 

Viðtalið mun fara fram þar sem þér þykir best og tekur um 30 – 40 mínútur og verður 

hljóðritað. Hljóðritunin verður afrituð í ritvinnsluskjal og upptökunum síðan eytt. Gervinöfn 

verða notuð fyrir þátttakendur og ekki verður hægt að greina hver gaf upplýsingarnar. 

Úrvinnsla gagna fer eftir lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. 

Samkvæmt þeim verður rannsakandi að geta sýnt fram á samþykki þátttakenda og því mun 

ég leggja fyrir samning þar sem þátttakandi gefur leyfi sitt fyrir viðtalinu. Þátttakandi getur 

dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna 

og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. Ég yrði mjög þákklátur ef þú sérð þér fært um 

að taka þátt. 

 
Virðingafyllst 
Einar Hallgrímsson 
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Viðauki B: Samningur um vinnslu persónuupplýsinga 

 

 

 

 

Vegna M.Ed. lokaverkefnis Einars Hallgrímssonar á námsleiðinni Kennsla samfélagsgreina M.Ed. við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Svanborg R Jónsdóttir. 

 

Samþykki vegna viðtals við kennara um kennslu samfélagsgreina á unglingastigi. 

 

Reykjavík maí 2020. 

 

Ég undirrituð/aður leyfi Einari Hallgrímssyni að taka viðtal við mig um starf mitt sem 

samfélagsfræðikennari á unglingastigi og að það verði tekið upp. Upptakan verður afrituð með 

gervinöfnum og verður eytt að afritun lokinni. Enginn utan rannsakanda, mun sjá afritað viðtalið, 

nema hugsanlega leiðbeinandi og þá með gervinöfnum. Ef vitnað verður í viðtalið verður ekki hægt að 

greina hver gaf þessar upplýsingar.  

 

Ef ég kýs einhverntíman á rannsóknarferlinu að draga viðtal mitt og mínar upplýsingar til baka verður 

það gert. 

 

Samþykki kennara: 

 

 

Staðfesting rannsakanda 
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Viðauki C: Spurningalisti 

 

 

Spurningalisti  

 

1. Hvað hefuru starfað lengi sem kennari? Hvað hefur kennt samfélagsfræði lengi? 

 

 

2. Hvernig er fyrirkomulagið með kennslu samfélagsfræði hér í skólanum?  

 

 

3. Finnst þér þú hafa mikið frelsi um hvernig þú hagar kennslunni þinni, velur námsefni 

og kennsluaðferðir?  

a. Setur skólastjóri eða deildarstjóri einhver leiðbeiningar? 

b. Hvað með aðalnámskrá og hæfniviðmið? 

 

4. Hvernig skipuleggur þú kennsluna fyrir misserið, hvernig er ferlið? 

a. Hvað hefur áhrif á hvaða námsefni þú velur? Áhugi, bækur sem er í boði, annað? 

b. Hvað hefur áhrif á hvaða kennsluaðferðir þú velur? Fyrri reynsla, 

nemendahópurinn, annað? 

 

5. Aðalnámskrá grunnskóla er sett aðalnámskrá. Hvernig finnst þér að vinna með hana 

og samfélagsfræðikafla hennar? 

a. Hverjar eru helstu áskoranirnar þegar unnið er með samfélagfræðikafla 

aðalnámskrár að þínu mati? 

 

6. Geturu sagt mér frá skoðun þinni á fjórflokkun Michael Schrios á hugmyndastefnum 

innan námskrárfræða og hvar þú staðsetur þig á ás hugmyndastefnanna (William A. 

Reid’s map for curriculum makers)? 
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Viðauki D: Skýringarmynd lögð fyrir þátttakendur 
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Viðauki E: Blað með ásum hugmyndafræðastefna 
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