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Umræðuhópur um nemendasjálfstæði 
Vinnuhópur, skipaður af skólastjóra, hittist fimm sinnum til að ræða nemendasjálfstæði. Fundirnir 

voru haldnir 23. febrúar, 2., 9., 23. mars og 12. apríl. Þar af var einn fundurinn með starfendahópnum 

og Hafþóri Guðjónssyni til að heyra skoðanir þeirra.  Að auki fór fram umræða í tölvupósti.  

Þátttakendur í vinnuhópnum voru: Ármann Halldórsson, Bergþór Reynisson, Ingibjörg S. Helgadóttir, 

verkefnisstjóri, Sandra Eaton og Soffía Magnúsdóttir.  

 

Hópnum var m.a. ætlað að skoða hvernig nemendasjálfstæði væri háttað í skólanum og hvaða leiðir 

væru mögulegar til úrbóta. 

 Hver er staðan í dag? 

 Hvernig er hægt að: 

o láta nemendur bera meiri ábyrgð á námi sínu 

o auka aga meðal nemenda og kennara 

o minnka stýringu – breyta kennsluháttum 

o draga úr mötun? 

 

Byrjað var að skoða fræðilegar skilgreiningar á hugtakinu nemendasjálfstæði (sjá fylgiskjöl I-II). Einnig 

skoðaði hver meðlimur vinnuhópsins hvað námskrá greinar hans segði til um nemendasjálfstæði. Í 

ljós kom, eins og fólk fyrirfram vissi, að í öllum námskrám kemur fyrir hugtakið nemendasjálfstæði þó 

á ólíkan hátt sé. 

Að leiðarljósi var höfð skilgreiningin: 

Einkenni nemendasjálfstæðis er að nemandinn sé tilbúinn að bera ábyrgð á eigin námi til 

þess að ná markmiðum sínum í eigin þágu. 

Tekin voru saman þau atriði sem þykja mikilvæg í kennsluháttum og skipulagi kennslu  og stuðla eiga 

að sjálfstæði og ábyrgð nemenda. Í kafla eitt, sem nefnist samantekt, er gerð grein fyrirhelstu 

niðurstöðum vinnuhópsins sem er annars vegar skipt niður í þau atriði sem hver deild í skólanum 

gæti haft í huga við skipulagningu kennslu og námskrám þeirra áfanga sem tilheyra deildinni. Hins 

vegar eru það atriði sem eru innan verksviðs stjórnenda skólans að sjá fyrir. 

 

Þegar kaflanum um samantekt lýkur, koma nokkrir kaflar þar sem er tekið er saman hvernig staða 

mála er varðandi ýmsa þætti sem skipta máli þegar nemendasjálfstæði er haft í huga. Fyrst er komið 

inn á stöðu mála í skólanum í dag og síðan hvað sé hugsanlega hægt að gera til að kennsluhættir og 

skipulagning námsins stuðli að nemendasjálfstæði. 

 

Sá þáttur í skólastarfi Verzlunarskólans sem einna helst vinnur á móti nemendasjálfstæði virðist vera  

sú prófahefð sem hefur viðgengist um árabil. Þá er aðallega átt við skyndiprófin sem nemendur þurfa 

að læra undir í viku hverri og sinna á meðan ekki öðrum greinum. Í áföngum sem vara eingöngu í þrjá 

mánuði er spurning hvort þörf sé á prófum í námsefni sem einnig er til lokaprófs. Í stað þeirra mætti 

hugsa sér annars konar námsmat. 
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1 Samantekt  

Atriði sem snúa að deildum og kennurum: 

 hafa fjölbreytt símat – fækka þekkingaprófum á miðri önn úr þeim atriðum sem einnig eru til 

lokaprófs 

 breyta námsmati. Minnki vægi lokaprófa – láta vinnu á önn gilda til jafns á við lokapróf. Hafa 

jafnvel lokaáfanga prófalausa en stór alvöru verkefni 

 láta kennslubækur ekki algjörlega stýra kennsluháttum 

 hafa þverfagleg verkefni – samvinna deilda 

 nota fjarnámskerfið WebCT í dagskólanum 

 setja inn í námskrá deildanna – nemendasjálfstæði og notkun upplýsingatækni (ef það á við) 

 vinna nánar með í sambandi við þrepaskiptingu áfanganna í nýrri námskrá 

 tungumálakennarar taki upp „Evrópsku tungumálamöppuna“ og samræmi áherslur varðandi 

notkun hennar 

 sleppa takinu! – Láta nemendur sjálfa bera ábyrgð á námi sínu. 

 Auk þess þurfa kennarar að sjá til þess að nemendur: 

o setji sér markmið út frá markmiðum áfangans og íhugi hvernig þeir ætli að ná 

markmiðum sínum 

o velji að hluta viðfangsefni sín í hverjum áfanga 

o staldri annað slagið við og ígrundi hvað hefur áunnist og ástæður þess 

o afli sér þekkingar og færni sjálfir – ýti ekki á „copy“ og „paste“ 

o haldi utan um verkefni sín og skili í lok annar – slíkar möppur mættu vera 

sameiginlegar í einhverjum fögum, t.d. tungumálamappa – raungreinamappa o.s.frv 

 

Atriði sem snúa að skólastjórnendum: 

 breyta stundatöflu – 60 mínútur 

 setja í námskrá skólans að kennsluhættir séu í anda nemendasjálfstæðis og notkun 

upplýsinga- og samskiptatækni 

 finna staði fyrir opnar vinnustofur 

 gera ráð fyrir kennara á vakt í vinnustofunum 

 veita dagskólanemendum og öllum kennurum sem kenna viðkomandi áfanga aðgengi að 

fjarnámsáföngum  

 bæta inn í upplýsingakerfi skólans að hægt sé að setja inn skil á öllum verkefnum s.s. 

ritgerðum, kynningum og öðru sem nemendur þurfa að eyða tíma í 

 kynna stefnu skólans vel fyrir nemendum – námsráðgjafar settir inn í málin 



5 | B l s .  
 

 sjá til að nemendum sé kynnt hvernig ábyrg upplýsingaöflun fer fram, kennd „akademísk“ 

vinnubrögð, Google doc, hvar.is o.þ.h. – hugsanlega í lífsleiknitímum 

 sjá til að nemendur geti fengið aðstoð við gerð myndbanda, hljóðupptakna o.þ.h. svo einstök 

fög þurfi ekki að eyða sínum „dýrmæta“ tíma í það – samþætting 

 stefna að því að skipuleggja blandað nám1 í einhverjum áföngum 

 

2 Ábyrgð – Virðing 

Hvernig er staðan? 

 Hingað til hafa það verið kennarinn og skólinn sem setja nemendum markmið og nemendur 

hafa átt að ná þeim markmiðum.  

 Nemendur bera litla virðingu fyrir annarri vinnu en prófum. Ef þeir eiga að vinna verkefni þá 

leggja þeir oft lítinn metnað í þá vinnu, sérstaklega ef þeir fá ekki einkunn fyrir verkefnið. Oft 

er litið á hópavinnu sem tilbreytingu en ekki hluta af námi. Ef „próf“ eða könnun er í einu fagi 

að deginum þá er erfitt að fá nemendur til annarrar vinnu í tímunum – og all marga daga eru 

„próf“ í einhverju fagi. Þegar að próftíma kemur (desember/maí) fyllast nemendur stressi og 

ef þeir telja sig lítið hafa lært þá er sökin sjaldan þeirra heldur kennarans.  

Hvað er hægt að gera? 

 Eitt af meginhugmyndum nemendasjálfstæðis er að nemendur setji sér eigin markmið og því 

væri æskilegt að láta nemendur Verzlunarskólans gera það í byrjun hverrar annar í öllum 

fögum. Til þess er hægt að útbúa sérstök matsblöð svipuð þeim sem Evrópuráðið hefur gert í 

tungumálum. Við gerð slíkra matsblaða er hægt að hafa markmið kennarans og áfangans til 

hliðsjónar. Nemendur þurfa þá að hugsa um það hvernig þeir ætli að ná þessum markmiðum. 

 Safnmöppur (portfoliomöppur) þykja ýta undir nemendasjálfstæði. Því væri ekki úr vegi að 

nemendur hefðu safnmöppur í hverju fagi. Sum fög gætu tekið sig saman og haft eina möppu 

t.d. tungumálin, raungreinar, viðskiptagreinar svo það verði ekki allt of margar möppur í 

umferð. Á þann hátt bera nemendur hugsanlega meiri virðingu fyrir vinnu sinni. 

 Það er mikilvægt að fækka „prófum“ á önninni þar sem nemendur þurfa að lesa mikið og 

undirbúa sig undir þau. Kennarar þurfa að hugleiða hvort þeir telji nauðsynlegt að vera að 

prófi í sama efni og er til lokaprófs í maí/desember. Æskilegra er að hafa fjölbreytt símat og 

nýta WebCT í dagskólanum. Einnig þarf að venja nemendur á jafningjamat og sjálfsmat og 

kenna þeim að virða slíkt matsform. Slíkt mat má framkvæma á marga vegu. 

3 Nemendamiðað nám 

Hvernig er staðan? 

 Nemendur virðast hafa lítið val um verkefni í flestum fögum. Það eru kennararnir sem velja 

hvað á að lesa og fjalla um. Það er of lítið af sjálfstæðum verkefnum sem nemendur vinna í 

                                                           
1 Blandað nám: Námsform þar sem blandað er saman staðnámi og fjarnámi í mismunandi hlutföllum. 
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hópum eða sér og of mikið af því að kennarar skrifi allt niður fyrir krakkana sem þeir eigi að 

læra og síðan eru þeir prófaðir úr því efni. Helstu staðreyndir er hægt að fá lánaðar hjá 

bekkjarfélaga sem nennti að skrifa af töflunni eða læra utanað glósur af power-point glærum 

kennara. Þetta er ekki nám í anda nemendasjálfstæðis og engan veginn nemendamiðað nám. 

Þetta er það sem kallað er mötun og utanbókarlærdómur en ekki nám sem stuðlar að aukinni 

færni nemenda.  Óeðlilegt er að nemendur eigi að sitja í átta tíma á dag, þegja og skrifa niður 

eftir kennara. 

Hvað er hægt að gera? 

 Það að nemendur geti valið viðfangsefni sín að einhverju marki þykir gera hann sjálfstæðari 

og ábyrgari námsmann. Því mælum við með því að í hverju fagi sé val nemenda aukið.  

 Hafa valverkefni ýmist einstaklings-, para- eða hópamiðuð og námsmat fjölbreytt. 

4 Námsmat 

Hvernig er staðan? 

 Námsmat er allt of prófamiðað og mikill tími fer í próf í mörgum greinum. 

 Auðveldast og þægilegast fyrir kennarann að meta nemanda út frá skriflegum prófum. 

Hvað er hægt að gera? 

 Hafa fjölbreytt námsmat, símat, jafningjamat, sjálfsmat. 

 Fækka prófum á önninni. 

 Breyta vægi sumra áfanga: t.d. 50% lokapróf – 50% símat. 

 Sumir áfangar lokaprófslausir, verkefnavinna. 

 Auka munnleg próf/kynningar sem gilda í námsmati. Staðreyndapróf á WebCT – heima eða í 

tímum. 

 Samræma viðmiðunarramma til notkunar við námsmat milli deilda. 

5 Viðfangsefni 

Hvernig er staðan? 

 Námsbækur stýra kennslu og námsmati. 

 Kennarar stýra viðfangsefnum – lesa, glósa, svara spurningum, reikna dæmi. 

Hvað er hægt að gera? 

 Á upplýsingaöld (sem reyndar er liðin) er eðlilegt að nemendur sjálfir velji og finni texta til að 

nota til að ná markmiðum sínum með aðstoð kennarans. 

 Láta nemendur búa til bæklinga, útvarpsþætti, dagblöð, myndbönd, kynningar o.fl. Nýta 

okkar frábæra bókasafn og Netið til upplýsingaöflunar. 

 Kenna nemendum akademísk vinnubrögð; nota ábyrgar heimildir þegar verkefnin eru þess 

konar t.d. nota hvar.is, nota doc.google.com, EndNote.com, bækur, uppflettirit o.fl. 
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6 Vinna kennara 

Hvernig er staðan? 

 Hver faggrein er aðgreind og vinnur ein eftir sinni áætlun. Vinna annarra faga kemur öðrum 

ekki við.  

 Það er ekkert samræmi milli faga og lítil samþætting. Kennarar vita ekki hvað nemendur eru 

að læra í öðrum greinum. 

 Oft er samkeppni um tíma nemenda – vegna endalausra „prófa“. 

 Í mörgum/sumum greinum er kennarinn „hinn alvitri fræðari“ sem er algjörlega andstæða 

kennslu í anda nemendasjálfstæðis. 

Hvað er hægt að gera? 

 Það þarf að vinna að heildstæðu námi í skólanum, að kennarar viti hvað nemendur eru að 

gera í öðrum fögum. 

 Skipuleggja mætti þverfaglegar áætlanir og verkefni, a.m.k. hluta af önninni. Nemendur í 

dönsku gætu sett upp leikrit um Egil Skallagrímsson o.s.frv. Þeir geta líka lesið fræðitexta um 

hornaföll og stærðfræðinga 15. aldar eða sögu jarðar. Með þverfaglegri vinnu þurfa kennarar 

tíma til að vinna saman og skipuleggja starfið öðru vísi. 

 Þarf að bæta í upplýsingakerfið skil á verkefnum, ritgerðum o.fl. ekki bara „próf“ þannig að 

kennarar geti fylgst með vinnuálagi einstaka bekkja. 

 Starf kennarans sem starfar í anda nemendasjálfstæðis er leiðbeinandastarf en ekki miðlara. 

Það þykir ekki æskilegt eða eðlilegt að yfirfæra þekkingu kennarans á nemandann, hann á 

sjálfur að ná í þá þekkingu með hjálp kennarans.  

7 Stundatafla – Vinnurammi kennara 

Hvernig er staðan? 

 Kennslustundir eru of stuttar. Þegar búið er að lesa nemendur upp er oft einungis rúmlega 

hálftími eftir til kennslu og vinnu. Nemendur eru oft rétt komnir í góðan vinnugír þegar 

kennslustundin er liðin. 

 Oft eru mörg fög á hverjum degi og tilsvararndi heimanám fyrir hverja grein. Nemendur eru 

sífellt að skipta um grein og fara úr einni vinnu í aðra.  

 Ekki er gert ráð fyrir tíma til samvinnu kennara á milli deilda. Þetta mun sérstaklega vanta ef 

kemur til þverfaglegrar vinnu. 

Hvað er hægt að gera? 

 60 mínútna kennslustundir væru æskilegar. Tíminn ætti að nýtast betur og með þessu 

fyrirkomulagi fækkar fjöldi greina á dag. 

 Hugsanlegt væri að setja á samráðsfundi/vinnufundi (t.d. tvisvar á önn)  þeirra kennara sem 

kenna sama bekk og þeir skipuleggi einhverja þverfaglega vinnu yfir ákveðið tímabil á önninni 

sem lyki í kynningu þar sem kennarar væru til staðar og mætu árangur. 
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 Hafa að auki einn starfsdag kennara á önn og þá væru nemendur að vinna sjálfstæða vinnu. 

 Nota blandað nám (blanda af námi þar sem kennari er til staðar svo og sjálfstætt nám á 

Netinu)  þar sem hluti námsins er sjálfstæð vinna á WebCT. Það er mjög auðvelt að 

skipulegga slíkt nám og að sama skapi auðvelt að fylgjast með hvort og hvernig það er unnið. 

8 Heimavinna 

Hvernig er staðan? 

 Nemendur byrja af kappi á haustin og í janúar en smátt og smátt hættir heimavinna nema 

þegar um próflestur fyrir ákveðnar greinar er um að ræða. 

 Eins og áður hefur komið fram eru mörg fög og mikil heimavinna. Langur vinnudagur frá 8 til 

16, síðan tómstundastarf, hljóðfæranám, íþróttir, skátar og jafnvel vinna með námi.  

Hvað er hægt að gera? 

 Enn og aftur – fækka prófum á miðri önn. Hafa fleiri verkefni, kenna nemendum að nota 

„Google docs“ þar sem þau geta öll unnið í sama skjali, pp-kynningum hvar sem þau eru 

staðsett. Þar að auki gleymist það skjal ekki í tölvu einhvers aðila í hópnum sem er veikur 

þegar kynning/skil verkefnisins á að fara fram. 

 Hafa val um verkefni, WebCT-verkefni eða skrifleg verkefni. Sumum hentar betur að vinna í 

tölvu en aðrir vilja gera hlutina með „gamla“ laginu. 

 Stundatafla nemenda má vera með „götum“ sem þeir nýta í samvinnu eða heimanám eða 

WebCT verkefni. Kjörið í blönduðu námi. 

9 Kennslurými 

Hvernig er staðan? 

 Það eru of margir nemendur í hverjum bekk. Stundum getur verið erfitt fyrir kennara að 

komast á milli borða til að leiðbeina nemendum.  

 Þegar nemenendur eiga að kynna verkefni þá er það mjög tímafrekt vegna fjölda nemenda. 

Nemendur oft búnir að missa áhugann og einbeitinguna þegar síðustu kynningarnar fara 

fram.  

 Einhæft að sitja alltaf tvö og tvö saman og úr takti við nútímakennsluhætti. 

Hvað er hægt að gera? 

 Vantar opnar kennslustofur með tölvum þar sem nemendur geta farið og unnið í hópum. Þá 

getur hluti bekkjar verið í kennslustofunni og hinn hlutinn farið í opna vinnurýmið. 

 Upplagt að skipta bekknum – helmingurinn kynnir í einum tíma en hinn helmingurinn vinnur 

sjálfstætt.  

 Vantar kennara á vakt í kennslurýminu til að fylgjast með og aðstoða nemendur. Þarf ekki að 

vera fagmaður greinanna en nokkuð tölvulæs aðili.  
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10 Markmið skólans 

Hvernig er staðan? 

 Er þess getið í námskrá skólans/einstaka greina að markmið námsins sé m.a. að 

o efla sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin vinnu 

o efla færni nemenda í notkun upplýsinga- og samskiptatækni (UST)í öllum greinum 

Þetta eru kröfur í stefnum menntamálayfirvalda um allan hinn vestræna heim m.a. íslenskra. 

 Hvað er hægt að gera? 

 Verður að vera markmið skólans, það er ekki nóg að einstaka kennari vinni einn í sinni deild, 

eða ein deild vinni að slíkum markmiðum. Skólinn verður að setja fram sína stefnu í þessum 

málum. 

 Þarf að kynna vel fyrir nemendum hvaða kennsluhættir séu viðhafðir í skólanum þannig að 
þeir samþykki þá en geri ekki ráð fyrir að það sé hægt að ýta á“copy“ á kennarann og „paste“ 
á sjálfan sig.  

 
 

Reykjavík 14. maí 2010 
 
Ingibjörg S. Helgadóttir 
verkefnisstsjóri 
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Fylgiskjal I 

Hvað er nemendasjálfstæði? 

Umhverfi þar sem nemendasjálfstæði er haft í huga: 

Fimm atriði þarf að hafa í uga þegar nemendasjálfstæði í tungumálanámi er haft að markmiði (Leni 

Dam, 1995).  

1. Skipta frá áherslu á kennslu til áherslu á nám. Hvað á að læra og hvernig á að læra það? 

Val á verkefnum og vinnu sem er líklegt til að leiða til þess að nemandi verði virkur 

þátttakandi í námsferlinum. 

2. Breyting á nemendahlutverkinu.Hugmyndir nemandans um tungumálanám og hæfni 

hans og innsæi er kjarninn í því að skapa sjálfstætt námsumhverfi. Nemandanum er gerð 

ljós ýmis atriði sem stuðla að námsþróun, opinber og önnur markmið og hvers konar efni 

og viðfangsefni geti verið nothæf, þjóðfélagsleg áhrif, hlutverk kennarans o.s.frv. Ætlast 

er til af nemandanum að hann skilgreini markmið sín, velji raunhæft efni og viðfangsefni 

og meti árangur námsins. 

3. Breyting á hlutverki kennarans. Kennarinn: 

a. leggur áherslu á nám frekar en kennslu 

b. fylgist vel með námsframvindu nemanda 

c. er opinn fyrir hugmyndum og uppástungum nemendans 

d. styður frumkvæði nemandans 

e. kynnir eða hvetur til frekari athafnasemi/virkni 

f. fylgist með og greinir námshegðun til seinni tíma mats með nemanda 

g. skipuleggur vinnuaðferðir og leiðir til námsmatsframvindu í samstarfi við nemanda 

h. er ráðgjafi,  þátttakandi og samnemandi í námsferlinu 

4. Hlutverk námsmats. Námsmatið er þungamiðja námsferilsins. Það felur í sér endurteknar 

aðgerðir til að svara spurningum s.s.: 

a. Hvað er ég/við að gera? 

b. Af hverju er ég að gera þetta? 

c. Hvað var gott og af hverju? 

d. Hvað var slæmt og af hverju? 

e. Hvað get ég notað þetta í? 

5. Kennslustofan. Er ekki óraunverulegt umhverfi heldur er eins og vinnustaður eða 

tilraunastofa þar sem: 

a. Hlutirnir eru prófaðir og kannaðir 

b. Nemendur eru kennarar og kennarar eru nemendur 
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c. Ferli og innihald eru háðir hverju öðru 
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