
  

 

 

 

 

 

Vallaskólaleiðin 

Um námsefni til einstaklingsmiðunar í 
íslenskukennslu á unglingastigi 

 

 

 

Guðbjörg Grímsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu 

 Háskóli Íslands  

Menntavísindasvið  



  

 

 

 

 

Vallaskólaleiðin 

Um námsefni til einstaklingsmiðunar í íslensku á 

unglingastigi 

 

 

 

Guðbjörg Grímsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í náms- og kennslufræði 
Leiðsögukennari: Kristín Jónsdóttir 

 

Kennaradeild 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2009 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í  
náms- og kennslufræði og er óheimilt að afrita  
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

 

© Guðbjörg Grímsdóttir 2009 

 

Prentun: Samskipti ehf. 

Reykjavík, Ísland 2009



Vallaskólaleiðin 

 

3 

 

Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í náms- og 

kennslufræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vægi 

verkefnisins er 20 einingar. Ég vil þakka leiðsögukennara 

mínum, Kristínu Jónsdóttur, fyrir veitta aðstoð og góðar 

ábendingar. Einnig vil ég þakka sérfræðingi verkefnisins, 

Ingvari Sigurgeirssyni, fyrir góðar leiðbeiningar. 

Einnig fá móðir mín Sólveig Róbertsdóttir og vinkona mín Ólöf 

Inga Halldórsdóttir, bestu þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar. 

Allir sem hafa hvatt mig áfram í náminu fá mínar bestu þakkir. 

Síðast en ekki síst vel ég þakka eiginmanni mínum, Sigurði 

Halldóri Jessyni, innilega fyrir óþrjótandi þolinmæði og 

stuðning.  

Að lokum langar mig  að færa þeim yndislegu unglingum sem 

ég kenndi á meðan þessari vinnu stóð, fyrir allar ábendingar, 

skemmtilegheit og það að vera mér stöðug áminning um það 

hvað kennsla er mér mikilvæg.  

Selfossi, maí 2009 

Guðbjörg Grímsdóttir 



Vallaskólaleiðin 

 

4 

 

 



Vallaskólaleiðin 

 

5 

 

 

Ágrip 

Vallaskólaleiðin hófst sem þróunarverkefni í íslensku á 

unglingastigi við Vallaskóla á Selfossi. Markmiðið var að semja 

námsefni í íslensku fyrir unglingastig grunnskóla sem hefði 

einstaklingsmiðað nám að leiðarljósi. Þróunarverkefnið óx og 

dafnaði og nú er námsefni Vallaskólaleiðarinnar komið í útgáfu 

og er kennt í þrjátíu skólum víðs vegar um landið. 

Vallaskólaleiðin samanstendur af hugmyndum, verkefnabókum 

og kennsluvef.  

Markmiðið með þessu M.Ed.-verkefni er að skoða hlut 

Vallaskólaleiðarinnar í íslenskukennslu á unglingastigi 

grunnskóla og hvernig þær aðferðir sem hún byggist á tengjast 

hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Fellur Vallaskólaleiðin 

undir hugmyndir um einstaklingsmiðað nám? Hvaða nýbreytni  

er að finna í Vallaskólaleiðinni fyrir íslenskukennslu?  

Gerð er grein fyrir Vallaskólaleiðinni, hugmyndum hennar, 

markmiðum og megináherslum. Einnig er  gerð grein fyrir 

hugmyndum Daltonskóla og hlítarnáms en Vallaskólaleiðin 

sækir hugmyndir sínar þangað. Að auki er fjallað um reynsluna 
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af kennslu samkvæmt Vallaskólaleiðinni og þremur könnunum 

sem lagðar voru fyrir kennara og nemendur skólaárið 2007 – 

2008.  

Fjallað er um hugtakið einstaklingsmiðað nám og umfjöllunin 

tekur mið af þeim fræðimönnum sem skrifað hafa hvað mest 

um einstaklingsmiðað nám og kennsluhætti. Þá er litið til þess 

hvernig umræðan um einstaklingsmiðað nám, námsefni og 

kennsluhætti hefur verið hér á landi. Fjallað er um það þegar 

hugtakið einstaklingsmiðað nám varð áberandi í skólaumræðu 

á Íslandi og hvaða áhrif sú umræða hefur haft.  

Niðurstöður benda til þess að Vallaskólaleiðin falli vel að 

hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Námsefnið virðist 

hvetja til sjálfstæðra vinnubragða og ábyrgðar í námi. Einnig 

inniheldur námsefnið ákveðið val fyrir nemendur, annars vegar 

með vali á verkefnum og hins vegar við úrvinnslu þeirra. Miðað 

er við getu hvers og eins nemanda og til þess er notuð 

viðmiðunareinkunn, þ.e. einkunn sem nemandi og kennari 

verða sammála um að endurspegli getu hans. Nemandi þarf þá 

að ná viðmiðunareinkunn sinni í hverri lotu. Helsta gagnrýnin 

sem komið hefur fram er sú að ramminn sem Vallaskólaleiðin 

setji sé of stífur og verkefnin of mörg. Einnig virðist 

Vallaskólaleiðin hvetja til fjölbreyttra kennsluhátta en tryggir 

vitaskuld ekki að þeim sé beitt. Samkvæmt könnun sem lögð 
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var fyrir kennara og nemendur skólaárið 2007-2008 virðist 

þeim líka vel við fyrirkomulag náms samkvæmt 

Vallaskóleiðinni. 
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Abstract 

Vallaskolaleiðin (VSKL) began as a development project in 

Icelandic for teenagers at Vallaskoli-elementary/middle-school 

in Selfoss. Our goal was to write teaching material for this age 

group especially aiming at individualised curriculum. The 

project grew and evolved; currently it is being published and 

taught in thirty schools, all around the country. The material 

comprises of ideas, exercise books and web texts.  

The aspiration with this M.Ed. project is to study how big a role 

the VSKL-part of teaching Icelandic to teenagers in elementary 

schools plays and how the methods of this material  is based 

upon ideas of individualised curriculum and studies. There are 

two thesis questions: Does the VSKL constitute the ideas of The 

Individual Performance Model? What novelties can there be 

found in the VSKL when it comes to teaching Icelandic? 

The teaching methods of the VSKL are explained, the ideas 

behind it, the goals and main emphases. Furthermore it covers 

the ideas of the Dalton plan and the programmes of 

completeness education to which the VSKL seeks its ideas. 

Information on experience from teaching according to the the 
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VSKL model is also explained, in the thesis,  as well as  a survey 

put before teachers and students in 2007-2008. 

The term “individualised eduation” is approached in context to 

what scholars, who have covered this most enthusiastically, 

have to say on the matter. Additionally this paper seeks to 

study discussions on individualised studies, teaching material 

and methods,  as well as to inquire how those aspects have 

been covered in Icelandic schools. The paper suggests ideas on 

when the terminology of individualised education and studies 

became prominent in  discussions about education in Iceland 

and what effect such debates have had. 

Results from this inquiry indicate that the VSKL method suits 

the idea of individualised studies quite well. The syllabus seems 

to encourage independent effort and increase self-

responsibility in the pupils’ studies. Within the project, pupils 

also find a certain choice of both material to work with as well 

as methods to apply.  

Each pupil has his or her own number of reference or ‘standard 

grade’ which the pupil and the teacher, in unison, find as a 

personal guiding goal. This goal/number reflects the pupil’s 

ability. The main criticism of the VSKL project is the framework 

being too rigid and its exercises too many. The VSKL method 

also seems to encourage diversity in teaching methods, 
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although it understandably doesn’t secure their usage. 

According to a survey made among teachers and pupils who 

used the material in 2007-2008, they seem pleased with the 

method applied by the VSKL  method/Vallaskolaleið. 
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1. Inngangur 

Þjóðfélagið hefur tekið örum breytingum á síðustu árum og 

kalla þær fram breyttar áherslur í skólastarfi. Mikilvægt er fyrir 

kennara að leggja sig fram um að höfða til getu og áhugasviðs 

sem flestra nemenda. Nauðsynlegt er að hafa það hugfast að 

nemendur eru ólíkir og hafa þar af leiðandi mismunandi þarfir. 

Líta skal á margbreytileikann jákvæðum augum og sýna það í 

verki með því að hlúa að nemendum og skapa góðan anda 

innan skólans. Ein leið til þess að mæta þessum 

margbreytileika er sú að þróa nýjar leiðir og fjölþættari 

vinnubrögð í skólastarfi.  

Í allri umræðu um einstaklingsmiðað nám hefur berlega komið 

í ljós að orðræða kennara og annarra sem að umræðunni koma, 

er margbreytileg. Það skiptir máli þegar fagmenn tala saman að 

þeir leggi svipaðan skilning í hugtökin sem notuð eru. Það er 

stefna Vallaskóla eins og fjölmargra skóla á Íslandi að námið 

þar skuli vera einstaklingsmiðað og þróunarverkefnið 

Vallaskólaleiðin er einn þáttur í því.  Í þessu verkefni er 

athyglinni beint að umræðunni um einstaklingsmiðað nám og 

Vallaskólaleiðinni. Rannsóknarspurningar mínar eru 

eftirfarandi: Fellur Vallaskólaleiðin undir hugmyndir um 
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einstaklingsmiðað nám? Hvaða nýbreytni  er að finna í 

Vallaskólaleiðinni fyrir íslenskukennslu?  

Kennarar hafa áhuga á einstaklingsmiðuðu námi en nota 

hefðbundnar kennsluaðferðir við kennslu. Kennarar eru hins 

vegar jákvæðir gagnvart einstaklingsmiðun (Hafsteinn 

Karlsson, 2009). Þetta jákvæða viðhorf til einstaklingsmiðunar 

kom einnig fram í rannsókn sem gerð var á viðhorfum og 

kennsluháttum kennara á unglingastigi (Kristín Jónsdóttir, 

2005). Þegar kennarar eru spurðir um það hvað 

einstaklingsmiðað námsefni væri, þá innihéldu svörin meiri 

upplýsingar um kennsluaðferðir sem notaðar voru heldur en  

námsefnið sjálft (Aldís Yngvadóttir, 2008). Virðist því sem erfitt 

sé að aðgreina fjölbreytta kennsluhætti og einstaklingsmiðað 

námsefni.  

Ég kenni íslensku á unglingastigi grunnskóla og hef hugsað um 

það í mörg ár hvernig hægt væri að breyta kennslu og námsefni 

í greininni. Í kennslu hef ég prófað ýmsar aðferðir en eftir sat 

óánægja með námsefni. Þegar ég kom til starfa á nýjum 

vinnustað var þróunarverkefni nýhafið sem ég varð þátttakandi 

í. Þar sem grunnskólinn heitir Vallaskóli varð vinnuheiti 

verkefnisins Vallaskólaleiðin. Þróunarverkefnið var að semja 

námsefni í íslensku fyrir unglingastig og byrjað var á námsefni 

fyrir 10. bekk og ef það efni gengi ekki vel átti ekki að halda 
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áfram. Námsefnið sem samið var fékk hins vegar góðar 

viðtökur af nemendum og foreldrum og því var ákveðið að 

halda áfram að þróa það og semja fyrir 9. bekk og að lokum 

fyrir 8. bekk. Vallaskólaleiðin samanstendur nú af hugmyndum, 

verkefnabókum og kennsluvef.  

Ég hef kennt námsefni Vallaskólaleiðarinnar frá haustinu 2005. 

Þá var efnið kennt í 10. bekk, árið eftir einnig í 9. bekk og nú er 

það kennt í öllum þremur árgöngum unglingastigsins. Það 

hefur breyst mikið frá upphafi. Efnið er orðið fjölbreyttara, 

fleiri verkefni tengjast málnotkun og orðaleikjum og 

kennsluvefurinn var góð viðbót. Einnig var stórt framfaraskref 

þegar verkefni sem heitir Framsögn og tjáning var sett inn í 

hverja lotu, það hafði ekki verið. Það var gert eftir ábendingum 

sem komu fram í könnun er lögð var fyrir kennara. 

Það sem fangaði mig í upphafi var fernt. Í fyrsta lagi var önnur 

nálgun að námsefninu, lagt var upp með að nemendur lærðu 

námið til hlítar. Ekki var unnið með eyðufyllingar heldur lagt 

meira upp með að nemandi þyrfti að útskýra ákveðna reglu og 

sýna í kjölfarið að hann hefði skilið hana og gæti beitt henni. 

Nemandi á að geta útskýrt hvað hann hefur lært í lotunni, bæði 

í upprifjunarverkefnum í verkefnabókinni og sjálfsprófi á 

Netinu. Í öðru lagi fannst mér aðlaðandi að skipta náminu niður 

í lotur, vera með afmarkað efni til kennslu og geta þannig 
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auðveldað yfirsýn kennara og nemenda. Í þriðja lagi fannst mér 

ögrun að breyta hugsunarhætti nemenda frá þeirri mötun sem 

þeir eru vanir yfir í það að bera sjálfir ábyrgð á námi sínu og fá 

að auki frelsi innan ákveðins ramma. Í fjórða og síðasta lagi 

fannst mér Vallaskólaleiðin hjálpa námslega sterkari 

nemendum sem og slökum. Námslega sterkir nemendur geta 

unnið efnið á sínum hraða, þurfa ekki að bíða eftir öðrum og 

geta þannig klárað námsefni árgangsins fyrr en áætlað er. Þá 

fara þeir yfir í námsefni næsta árgangs og geta lokið við 

námsefni grunnskólans og farið þar næst yfir í áfanga í 

framhaldsskóla. Þetta er áhugahvetjandi og það hefur strax sýnt 

sig í kennslunni. Einnig er það svo að slakir nemendur fá afslátt 

af verkefnum og þurfa ekki að vinna jafn mörg verkefni og 

hinir. Þeir eru þó með sama námsefni og þeir eru ánægðir með 

það. Valin eru þau verkefni sem endurspegla innihald lotunnar 

og passað er upp á þeir sem slakari eru námslega missi ekki 

móðinn og gefist ekki upp. Þeir eiga að sjá fyrir endann á 

verkefnavinnu sinni eins og aðrir nemendur. Miðað er við getu 

hvers nemenda þegar ákveðið er hversu djúpt hann fer í 

námsefnið. Þetta ákveða kennari og nemandi í sameiningu 

þegar viðmiðunareinkunn er ákveðin. Hún á að endurspegla 

getu nemenda og gefur vísbendingar um það til hvers er ætlast 

af þeim. 
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Vinnusemi og áhugi nemenda hefur aukist eftir að ég fór að 

kenna samkvæmt Vallaskólaleiðinni. Nemendum finnst þeir 

ráða miklu með því að geta valið hvaða verkefni þeir vinna að í 

tímum og eykur það vinnu og áhuga nemenda á efninu. Betra er 

fyrir nemendur að halda utanum námsefni íslenskunnar þar 

sem einungis er þunn plastmappa sem þeir eiga að mæta með í 

tíma, allar aðrar bækur eru í kennslustofunni. Tíminn líður 

hraðar, lotur eru alltaf að hefjast og síðan líða þrjár vikur 

ótrúlega hratt og áður en nemendur vita af er komið að 

lotuprófi og tími til kominn að rifja upp og taka sjálfspróf. 

Lotukerfið heldur nemendum við efnið.  

Á vef Vallaskólaleiðarinnar eru leslistar og verkefnaskrár sem 

hver kennari getur breytt að vild. Hægt er að kenna efnið eins 

og það kemur fyrir en ef kennari vill breyta til, prófa nýja hluti 

og vera með önnur verkefni og kennsluhætti þá er sá möguleiki 

fyrir hendi. Kennarar hafa því ákveðið val og geta nýtt þau 

verkefni sem þróuð hafa verið og reynst hafa vel.  

Þetta verkefni er byggt upp þannig að fyrst er gerð grein fyrir 

Vallaskólaleiðinni; námsefni, kennsluvef og íslenskukennslu 

samkvæmt  hugmyndum hennar. Einnig er gerð grein fyrir 

hugmyndum Vallaskólaleiðarinnar og á hverju þær byggjast. Þá 

er fjallað um Daltonskólann, þeim áhrifum sem hann hefur haft 

á skólaumræðu og hvaða hugmyndir Vallaskólaleiðin sækir til 
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hans. Að lokum er fjallað um hlítarnám og greint frá hvaða 

hugmyndir höfundar Vallaskólaleiðarinnar sækja til þess.  

Þá er gerð grein fyrir einstaklingsmiðuðu námi, hvert rætur 

þess liggja og skoðuð tengsl einstaklingsmiðaðs náms og 

kennsluhátta. Því næst er fjallað um upphaf einstaklingsmiðaðs 

náms á Íslandi, hvernig umræðan um það hófst, hvort það sé 

haft til viðmiðunar í kennslu, hvort námsefnisgerð taki mið af 

því og hvernig kennsluhættir eru tengdir einstaklingsmiðuðu 

námi.  

Loks er greint frá þremur könnunum um Vallaskólaleiðina. Ein 

könnun var lögð fyrir kennara sem kenndu samkvæmt 

Vallaskólaleiðinni skólaárið 2007 – 2008. Einnig var lögð 

könnun fyrir hluta þeirra nemenda sem notuðu námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar skólaárið 2007-2008. Þriðja könnunin 

var lögð fyrir nemendur í tveimur skólum vorið 2008, í 

Vallaskóla og skóla á höfuðborgarsvæðinu. Sú könnun er hluti 

af lokaverkefni til B.Ed. gráðu vorið 2008. Að auki er fjallað um 

kosti og annmarka Vallaskólaleiðarinnar.  

Í niðurstöðukaflanum er rannsóknarspurningunum svarað út 

frá þeim fræðilega grunni sem gerð var grein fyrir, hugmyndum 

Daltonskólans og þeim könnunum sem lagðar voru fyrir 

kennara og nemendur skólaárið 2007-2008. Í lokakafla eru 

hugleiðingar mínar um hvernig Vallaskólaleiðin gæti þróast.
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2. Um Vallaskólaleiðina 

Vallaskólaleiðin er nafn á þróunarverkefni í íslensku sem hófst 

vorið 2004 við Vallaskóla á Selfossi. Þróunarverkefnið var að 

semja námsefni í íslensku fyrir unglingastig og byrjað var á 

námsefni fyrir 10. bekk. Námsefnið sem samið var fékk góðar 

viðtökur af nemendum og foreldrum og því var ákveðið að 

halda áfram að þróa það og semja fyrir 9. bekk og að lokum 

fyrir 8. bekk. Í dag er námsefni Vallskólaleiðarinnar gefið út af 

Forlaginu.  

Kveikjan að Vallaskólaleiðinni varð í skólaheimsókn kennara í 

Vallaskóla til Hollands vorið 2003. Heimsóttu kennarar í 

Vallaskóla m.a. Daltonskóla. Höfundar Vallaskólaleiðarinnar 

sækja sitthvað til Daltonskólans sem stofnaður var í 

Bandaríkjunum snemma á tuttugustu öld, en þá tóku til starfa 

ýmsir skólar sem byggðu á hugmyndum John Dewey og  höfðu 

einstaklingsmiðað nám á stefnuskrá sinni. Byggðu þeir m.a. á 

hugmyndum hans um  virka kennsluhætti, leitarnám, þjálfun 

hugsunar og lýðræðislegt skólastarf. Í þessum kafla verður gerð 

grein fyrir Vallaskólaleiðinni og hvaða hugmyndir höfundar 

hennar sækja til Daltonskóla og hlítarnáms. 
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Vallaskólaleiðin er þrískipt og samanstendur hún af 

hugmyndum, verkefnabókum og kennsluvef.  

Verkefnabækurnar heita Skerpa 1, Skerpa 2 og Skerpa 3 og eru 

ætlaðar fyrir íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla.  

Vallaskólaleiðin hefur gert einkunnarorð Daltonskóla að sínum 

og bætt við orðinu frelsi. Einkunnarorð Vallaskólaleiðarinnar 

eru frelsi, ábyrgð, sjálfstæði og samvinna (FÁSS).  

Vallaskólaleiðinni er ætlað að örva nemendur til sjálfstæðra 

vinnubragða til þess að þeir beri ábyrgð á eigin námi. Það að 

geta borið ábyrgð ýtir undir sjálfstraust og þannig styrkist 

sjálfsmyndin. Ábyrgð í námi ætti því að stuðla að sterkari 

sjálfsmynd nemenda sem sjá að með staðföstum vilja, 

skipulagningu og dugnaði næst árangur sem þeir geta verið 

stoltir af (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, 

Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   

 

2.1. Námsefni, kennsluvefur og 

íslenskukennsla samkvæmt 

Vallaskólaleiðinni 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim þremur þáttum sem 

Vallaskólaleiðin samanstendur af; hugmyndum, 

verkefnabókum og kennsluvef.  
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2.1.1. Námsefni Vallaskólaleiðarinnar 

Verkefnabækur Vallaskólaleiðarinnar innihalda átta til níu 

lotur í hverjum árgangi 8. - 10. bekkjar grunnskóla. Hver lota 

inniheldur verkefni sem taka á öllum þáttum íslenskunnar, þ.e. 

málfræði, stafsetningu, ritun, bókmenntum, málfarsverkefnum, 

framsögn og tjáningu. Verkefnabækurnar voru unnar í 

samræmi við markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að: ,,Leitast skal við að 

vinna með alla þætti móðurmálsins þannig að hver þáttur styðji 

annan og þeir myndi saman eina heild“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, Íslenska, 2007:16). 

Þrjár verkefnabækur fylgja Vallaskólaleiðinni, ein fyrir hvern 

árgang unglingastigs. Bygging verkefnabókanna er sú sama í 

öllum árgöngum og byggir á lotuskiptingu. Bækurnar eru 

þannig gerðar að ætlast er til þess að ein lota sé rifin út úr þeim 

og hún sett í þunna plastmöppu sem nemandinn hefur í 

skólatöskunni en verkefnabókin Skerpa er geymd í 

skólastofunni. Þannig eiga nemendur ekki að vera með þunga 

bók eða bækur í töskunni, einungis eina lotu sem verið er að 

vinna með  hverju sinni. Í skólastofunni eru síðan ýmsar 

uppflettibækur og þær bækur sem nota á í bókmenntum hverju 

sinni (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, 

Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   
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Allar lotur eru eins uppbyggðar. Byrjað er á að kynna 

nemendum hvert markmiðið er með lotunni. Þannig ættu 

nemendur að sjá tilgang með vinnu næstu þriggja vikna. Mikil 

áhersla er lögð á að verkefnin reyni á rökhugsun, skilning og 

færni einstaklingsins til að skipuleggja nám sitt (Guðbjörg 

Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, Kristjana 

Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   

Glósur eru settar upp á undan verkefnunum til að nemendur 

kynni sér efnið áður en hafist er handa. Þar á eftir koma sex 

flokkar verkefna: málfræði, stafsetning, ritun, bókmenntir, 

orðasúpa og framsögn. Opnunarverkefnið er málfræði. Þar 

vinna nemendur ýmiss konar verkefni sem reyna á rökhugsun, 

skilning og þjálfun. Næst koma stafsetningarverkefni sem 

einnig er tekist á við á nýstárlegan hátt. Nemendur vinna með 

ýmsar stafsetningarreglur og verkefni tengd þeim þar sem 

áhersla er lögð á skilning, rökfærslu og þjálfun. Þá koma 

ritunarverkefni. Þegar við á er ritun tengd bókmenntum. 

Verkefnin tengjast þá lesefni lotunnar en hægt er að nota óháð 

lesefni, þ.e. ekki skiptir máli hvaða lesefni er lagt til grundvallar. 

Auk ritunar um bókmenntir rita nemendur margs konar texta 

þar sem sköpunakrafturinn fær notið sín s.s. í sögum, 

hugleiðingum, færa rök fyrir máli sínu, skrifa bréf og margt 

fleira sem þörf er á að kunna. Þá taka við verkefni sem kölluð 

eru orðasúpuverkefni. Þar kennir ýmissa grasa. Nemendur 
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leika sér með tungumálið í alls konar málleikjum. Einnig kafa 

þeir í merkingu ýmissa orða, orðasambanda, orðtaka og 

málshátta, bæði nýrra og gamalla. Að öllu þessu loknu er tvennt 

eftir, framsagnaræfingar og tjáning, en í hverri lotu er að finna 

verkefni sem taka á þeim þáttum. 

2.1.2. Kennsluvefur Vallaskólaleiðarinnar 

Kennsluvefur Vallaskólaleiðarinnar er tvískiptur, kennarahluti 

annars vegar og nemendahluti hins vegar. Í kennarahlutanum 

er að finna margt gagnlegt sem styður kennarann við kennslu 

eftir hugmyndum Vallaskólaleiðarinnar. Þar eru 

kennsluleiðbeiningar um hvernig kennslu skuli háttað 

samkvæmt Vallaskólaleiðinni, leslistar, verkefnaskrár og ýmis 

önnur gögn sem hann nýtir við kennsluna. Sumt af þessu 

afhendir hann nemendum, s.s. leslista og verkefnaskrár. En 

annað er hugsað sem hjálpargögn við kennslu, s.s. glærur, 

hugtakalistar og málfræðiútskýringar (Hugmyndafræði 

Vallaskólaleiðarinnar, e.d.). Þannig getur kennari nýtt sér það 

efni sem þarna er, glærur og fleira. Einnig getur kennari gert 

breytingar. Hann getur breytt prófum, leslistum og 

verkefnaskrám eins og hentar. Það er ekki tilgangurinn að allir 

eigi að kenna sömu bókina heldur eru bókmenntaverkefni 

Vallaskólaleiðarinnar sjálfstæð og hægt að nota með hvaða 

bókum sem er (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra 

Sverrisdóttir, Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-b).   
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Eitt af markmiðum með vef Vallaskólaleiðarinnar er að í stað 

þess að gefa út mörg hefti með Vallaskólaleiðinni eins og 

kennarahefti, lausnahefti, aukaverkefni og fleira þá sé allt efni 

sem kennari hefur gagn af sett á vef.  

Á nemendahluta vefsins eru glósur, hugtakalistar, gagnvirk 

verkefni, útskýringar í flestum þáttum íslenskunnar og próf. 

Gagnvirku verkefnin styðja við námsefni verkefnabókarinnar 

Skerpu og eru mikilvæg viðbót við hana auk þess sem þau 

hjálpa nemendum að þjálfa færni sína. Sjálfsprófin eru því ekki 

prentuð út heldur getur nemandi tekið þau í skólanum eða 

heima og niðurstaðan liggur strax fyrir (Guðbjörg Grímsdóttir, 

Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-b).   

Höfundar Vallaskólaleiðarinnar vilja gjarnan að kennarar hafi 

ákveðið frelsi. Kennarar geta breytt leslistum, verkefnaskrám 

og prófum og aðlagað að sinni kennslu. Það er eitt af 

markmiðum Vallaskólaleiðarinnar að vera í sífelldri þróun og 

draga fram það besta í námsefni hverju sinni (Guðbjörg 

Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, Kristjana 

Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   

2.1.3. Íslenskukennsla samkvæmt 
Vallaskólaleiðinni 

Kennsla sem tekur mið af hugmyndum Vallaskólaleiðarinnar 

gefur vinnu hvers nemanda mikið vægi.  
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Í almenna hluta Aðalnámskrár grunnskóla er tekið fram að 

nemendur eigi rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra 

og hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti, 2006:10). 

Einnig er útskýrt hvert hlutverk og markmið grunnskóla sé. Þar 

segir m.a.: ,,Í grunnskólanum skal vinna að því í samvinnu við 

heimilin að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi“ (Aðalnámskrá  grunnskóla, Almennur hluti, 

2006:7). Að auki er lögð áhersla á eftirfarandi: ,,Samkvæmt 

lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum 

og sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir 

viðeigandi námstækifærum“ (Aðalnámskrá  grunnskóla, 

Almennur hluti, 2006:7). Hér kemur fram að sveigjanleiki í 

skólastarfi á að vera til staðar og þarfir nemenda eiga að vera í 

fyrirrúmi við skipulagningu skólastarfs. Einnig á hver nemandi 

að fá verkefni við hæfi. 

Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að 

nemendur þurfi að læra hugtök og geta beitt þeim 

(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007:8). Einnig er tekið 

fram að í íslensku eigi að vinna með alla þætti móðurmáls 

þannig að þeir myndi eina heild. Talið er að það að hafa góð tök 

á móðurmálinu nýtist nemendum í leik og starfi og styrki 

sjálfstraust þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2007:16). Áhersla er lögð á að markmið sem sett eru með 

íslenskukennslu séu skýr og að meirihluti nemenda geti náð 

þeim (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007:8). Í 
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Vallaskólaleiðinni eru markmið hverrar lotu fremst í 

verkefnabókinni auk þess sem unnið er með marga þætti 

móðurmálsins í lotunni. Leitast er við að uppfylla ofangreind 

markmið í Aðalnámskrá grunnskóla sem fjallar um markmið og 

að unnið skuli með alla þætti móðurmáls. Þegar unnið er með 

ákveðna sögu í Vallaskólaleiðinni eru verkefni í stafsetningu, 

ritun og málfræði tengd sögunni til þess að námið sé heildstætt.  

Kennarinn leggur inn efnið samkvæmt verkefnaskránni sem 

afhend er í upphafi lotunnar. Sú innlögn er hnitmiðuð og nægir 

til þess að góður hluti nemenda getur hafið vinnu. Það gefur 

kennaranum svigrúm til þess að sinna hinum nemendunum 

enn betur (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, 

Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-b).  Ákveðinn hópur nemenda 

getur ekki tileinkað sér efnið án einstaklingskennslu og því er 

þessi tími með kennaranum ákaflega mikilvægur. Þeir 

nemendur sem geta unnið sjálfstætt eru saman í hópum og 

einnig eru þeir nemendur hvattir til að aðstoða aðra nemendur.  

Unnið er í þriggja vikna lotum og nemendur fá uppgefið allt 

námsefni þeirra um leið og þær hefjast. Nemandinn getur þá 

hafist handa og unnið á sínum hraða. Hverri lotu fylgir 

kennsluáætlun eða verkefnaskrá sem nemendur hafa til 

viðmiðunar. Þar eru öll verkefni skilgreind, hvort sem um er að 

ræða lestur og undirbúning eða beina verkefnavinnu. Verkefni 
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hverrar lotu eru fjölbreytt og taka á öllum þáttum íslenskunnar. 

Skiptir ekki  máli í hvaða röð þau eru unnin. Þegar nemandi 

lýkur allri vinnu lotunnar tekur hann gagnvirkt sjálfspróf á 

kennsluvef Vallaskólaleiðarinnar. Sjálfsprófið hjálpar honum að 

meta stöðu sína í náminu. Ef illa gengur er enn tími  til 

upprifjunar fyrir lotuprófið. Lotupróf er þreytt í lok hverrar 

lotu. Prófdagar eru ákveðnir fyrirfram og hver lota inniheldur 

fimmtán kennsludaga. Nemendur vita því í upphafi lotu hvenær 

lotupróf er.  Þegar nemendur hafa tekið lotuprófið er kennari 

fljótur að fara yfir það og lætur nemendur hafa úrlausn þess í 

næsta íslenskutíma. Það skiptir miklu máli fyrir nemanda að 

vita hvort hann ,,náði“ prófinu eða ekki. Þá er nemandi að hugsa 

um sína viðmiðunareinkunn og hvort hann náði henni. Ef ekki, 

fær nemandi aðra tilraun til að þreyta prófið og bæta einkunn 

sína (það má fá 0,5 undir viðmiðunareinkunn). Þegar lotuprófi 

lýkur hefst strax ný lota í næsta íslenskutíma. Eftir nokkra daga 

fær nemandinn vinnubókina sína aftur með útprentuðu blaði 

með einkunn fyrir hvert verkefni lotunnar.  

Um námsmat segir í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Megintilgangur námsmats er að afla upplýsinga til að hjálpa 

nemendum við íslenskunámið, örva þá og hvetja til að leggja 

sig alla fram. Áhersla skal lögð á að hver nemandi njóti sín 

sem best og fram komi hvað hann getur en síður hvað hann 

getur ekki. 
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Námsmat fer ekki eingöngu fram í lok námstímans heldur er 

það órjúfanlegur hluti náms og kennslu. Námsmat á að veita 

nemendum, foreldrum og forráðamönnum og kennurum 

upplýsingar um námsgengi nemenda sem meðal annars má 

hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms. 

Skilgreina þarf námsmarkmið og vægi námsþátta í upphafi 

hvers tímabils svo að nemendum sé vel ljóst að hverju beri 

að stefna og hvernig það verði metið. Meta ber alla 

námsþætti sem til umfjöllunar eru hverju sinni og gæta þess 

að einstök markmið fái ekki óeðlilega mikið vægi. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, Íslenska, 2007:6) 

Hér kemur skýrt fram að meta eigi alla þætti íslenskunnar 

reglulega en ekki í lok hverrar annar eða tímabils. Einnig að 

horfa eigi á það sem nemandi getur frekar en það sem hann 

getur síður. Í Vallaskólaleiðinni er námsmati þannig háttað að í 

lok hverrar lotu er vinna nemenda metin sem og lotuprófið.  

Þeir nemendur sem vinna hraðar og ljúka lotunni á undan 

öðrum nemendum þurfa ekki að bíða, heldur taka lotuprófið 

þegar þeir eru tilbúnir. Þannig geta nemendur ráðið því á hvaða 

hraða þeir fara yfir efnið. Afkastamikill nemandi gæti lokið við 

námsefni 8. – 10.bekkjar á tveimur árum og farið þá í 

framhaldsskólaáfanga í 10.bekk.  
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2.2. Hugmyndir Vallaskólaleiðarinnar 

Einkunnarorð Vallaskólaleiðarinnar; frelsi, ábyrgð, sjálfstæði og 

samvinna (FÁSS) eru valin út frá hugmyndum hennar. Frelsi 

stendur fyrir það að nemendur fái að ráða innan hverrar lotu í 

hvaða röð verkefni eru unnin, hvernig skipulag lotunnar er og 

hvar og hvenær nemandinn vinnur verkefnin. Ábyrgðin er 

nemandans að vinna verkefnin samviskusamlega fyrir lok 

lotunnar, taka gagnvirkt sjálfspróf í síðustu viku hennar og skila 

verkefnum á réttum tíma í lok hverrar lotu. Sjálfstæði nemanda 

felst í því að geta skipulagt sig sjálfur, valið hvar verkefni eru 

unnin og hvernig þau eru unnin. Samvinna er val nemanda, 

hvort hann vinnur einn eða með öðrum (Guðbjörg Grímsdóttir, 

Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   

Vallaskólaleiðin og skipulagið sem hún setur fram með 

viðmiðunareinkunn, lotuvinnu, sjálfsprófum og 

einkunnaskilum nær yfir nám og kennslu í íslensku á 

unglingastigi. Daltonskóli hins vegar nær yfir skipulag allra 

faggreina innan skólans. Þar er allt skólastarf í öllum árgöngum, 

miðað út frá  skipulagi og hugmyndafræði Daltonskóla.  

Vallaskólaleiðin byggir á hugmyndafræði Daltonskóla, 

hlítarnámi og einstaklingsmiðuðu námi. Þær hugmyndir sem 

sóttar eru til Daltonskóla eru lotukennsla, ábyrgð, sjálfstæði og 

samvinna. Kennt er í þriggja vikna lotum. Námsefni hverrar lotu 



Vallaskólaleiðin 

 

32 

 

er afhent við upphaf hennar og við lok lotunnar á nemandi að 

skila verkefnabók með öllum verkefnum lotunnar. Í lok 

lotunnar eru öll verkefni lögð til grundvallar einkunn auk 

lotuprófs. Í Vallaskólaleiðinni er námsmat hverrar lotu með 

sama móti, þ.e. vinnubókin gildir helming á móti lotuprófinu. 

Frelsi felst í því að nemandi ræður að hluta til hvar og hvenær 

hann vinnur verkefnin. Ætlast er til að nemandi vinni í 

kennslustundum en nemandinn ræður hvaða verkefni eru 

unnin í skólanum, hver eru unnin heima og í hvaða röð þau eru 

unnin. Ábyrgðin felst í því að nemandi ræður framgangi 

námsins, hve miklum afköstum er skilað í kennslustundum, 

hann á að uppfylla skilyrði um skiladaga, prófdaga og 

skipulagninu námsins. Nemandi getur skipulagt hverja lotu eins 

og hann vill, þ.e. hann getur raðað þeim verkefnum sem lotan 

inniheldur á þær þrjár vikur sem lotan stendur. Samvinna er val 

nemandans, hann getur valið hvort hann vinnur með öðrum 

nemendum eða ekki (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra 

Sverrisdóttir, Kristjana Hallgrímsdóttir, e.d.-a).   

2.2.1. Daltonskólinn og áhrif hans á 
Vallaskólaleiðina 

Helen Parkhurst var bandarísk kennslukona sem stofnaði sinn 

fyrsta Daltonskóla í New York árið 1919. Hún tók mið af 

kenningum John Dewey sem kom með nýja sýn á kennsluhætti í 

byrjun tuttugustu aldar (Parkhurst og Ninn, 1922). 
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Hugmyndafræði Parkhurst hefur breiðst út og er enn notuð þó 

liðnir séu níu áratugir frá því að hún setti kenningar sínar fram. 

Þær þykja eiga við enn í dag og heilla marga. Nú eru 

Daltonskólarnir rúmlega tvö hundruð í heiminum og enn er 

verið að stofna slíka skóla.  

Samkvæmt hugmyndafræði Daltonskóla er mikilvægt að hlusta 

á nemendur og einnig að kennarar kunni skil á barnasálfræði 

og námssálarfræði til að skilja hvernig þeir læra (Parkhurst og 

Ninn, 1922:28).  

Parkhurst var umhugað um hvernig nám og kennsla gæti tengst 

hvort öðru sem best. Í því samhengi velti hún því upp hver væri 

eðlileg skipting ábyrgðar og frumkvæðis á milli kennara og 

nemenda. Að hennar mati átti að líta til viðhorfs nemanda til 

náms, innsýnar hans í þarfir sínar og viljastyrk til að uppfylla 

þær.  Parkhurst fannst skipta máli að leyfa nemendum að taka 

þátt í að ákveða hvað eigi að læra. Hvað vekur áhuga nemenda? 

Þetta verður afar mikilvæg spurning í huga hennar og hefur 

áhrif á það kerfi sem hún skapar og kallar The Dalton Plan sem 

skólarnir eru nefndir eftir (Parkhurst og Ninn, 1922:xii-xiv). 

Knúin áfram af þeirri hugsjón að vilja gera betur leggur 

Parkhurst áherslu á áhuga nemanda og veltir síðan fyrir sér 

hvernig tryggja eigi afrakstur námsins sem byggir á  erfiði, 

dugnaði og atorku nemenda. Hún gerir sér grein fyrir að hún er 



Vallaskólaleiðin 

 

34 

 

ekki með endanlega svarið en The Dalton Plan sé leið á braut 

þróunar í námi og kennslu (Parkhurst og Ninn, 1922:xvii).  

Parkhurst hafði það að markmiði að skapa skólasamfélag sem 

endurspeglaði hið ,,stóra samfélag“. Það þýddi að nemendur 

myndu þjálfa sig ómeðvitað til að mæta þeim vandamálum sem 

framtíðin byggi yfir og hefðu meiri hæfni til að leysa þau. Þetta 

á við úrlausn verkefna og samvinnu. Í Daltonskóla eru 

verkefnin þannig úr garði gerð að þau kalla á sjálfstæð 

vinnubrögð og bjóða upp á ýmsar leiðir til lausna. Þetta er eins 

og í lífinu samkvæmt Parkhurst, þar fá starfsmenn verkefni sem 

þeir eiga að leysa í vinnunni. Parkhurst vildi að nemendum 

væri kennt að verða nýtir þjóðfélagsþegnar. Daltonskóli átti að 

ýta undir sjálfstæði nemenda og þjálfa þá í að finna lausnir. 

Þannig verða nemendur að læra að leysa vandamál við hæfi og 

sú færni yfirfærist síðan á samfélagið. Nemendur læra að 

treysta á sjálfa sig, læra að leysa verkefni upp á eigin spýtur og í 

samstarfi við félaga sína. Félagarnir kenna hver öðrum og veita 

stuðning. Samvinna er þannig hluti af skólastarfinu (Parkhurst 

og Ninn, 1922:3-5).  

Einkunnarorð Daltonskóla eru ábyrgð, sjálfstæði og samvinna. 

Unnið er markvisst að því að ýta undir þessa þætti hjá 

nemendum. Parkhurst hélt því fram að ef þú veitir nemanda 

ábyrgð þá leitist hann við að standa undir henni. Námið á að 
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höfða til áhuga og getu nemenda og ýta þannig undir að 

nemandi vilji leggja sig fram. Einnig á að ýta undir sjálfstæði og 

ábyrgð nemenda og þjálfa getu þeirra til samvinnu. Parkhurst 

fannst afar mikilvægt að nemendur væru hluti af litlu samfélagi 

þannig að þeim finnist þeir skipta máli. Í Daltonskóla eru tímar 

fastsettir á stundaskrá þar sem samvinna nemenda er skylda. Í 

hverjum Daltonskóla á að vera rannsóknarstofa þar sem 

nemendur hafa aðstöðu til samvinnu. Þar á að vera mikið af 

uppflettiritum og bókum af ýmsu tagi. Mikil áhersla er lögð á 

færanleg bókasöfn, þ.e. bókavagna sem hægt er að rúlla á milli 

vinnustaða nemenda. Bækur eiga að vera aðgengilegar alls 

staðar (Parkhurst og Ninn, 1922:39). Í rannsóknarstofu er bæði 

hugað að hópavinnu en einnig að þeir nemendur sem eru í 

vandræðum geti leitað til annarra nemenda. Nemendum er 

gerð grein fyrir að hluti af námi þeirra felist í að aðstoða aðra. 

Þannig er ýtt undir samábyrgð nemenda og þeir þjálfaðir í að 

verða nýtir þjóðfélagsþegnar (Parkhurst og Ninn, 1922:34–39).  

Hefðbundin stundaskrá er ekki til í Daltonskóla. Ákveðnir tímar 

eru bundnir, annars vegar við innlagnir og hins vegar við 

samvinnu nemenda. Að öðru leyti er nemendum frjálst að haga 

tíma sínum eins og þeir kjósa helst. Það þýðir að þeir geta unnið 

í hópum að ákveðnum verkefnum eins lengi og úthald og áhugi 

leyfa. Skólabjallan á ekki að stjórna því hvaða verkefni 
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nemendur eigi að vinna. Þetta er hluti af því frelsi sem 

nemendur eiga að búa við (Parkhurst og Ninn, 1922:19).  

Námið er lotuskipt og í lok hverrar lotu þarf nemandi að skila 

ákveðnum verkefnum og tileinka sér fyrirfram ákveðna 

þekkingu. Hver skóli ákveður hvað lotan er löng en algengast er 

að lota sé mánuður. Þó eru sumir Daltonskólar með styttri lotur 

eða lengri. Oft er það þannig að skóli byrjar með vikulotu og 

lengir hana svo upp í mánuð þegar reynsla er komin á 

lotuvinnuna. Algengast virðist þó vera að hver lota sé mánuður 

en nemandi þurfi að skipuleggja hverja viku fyrir sig. Nemandi 

er þá með vikuskipulag þar sem hann þarf að standa skil á 

ákveðnum þáttum sem stuðla að lokum að markmiði lotunnar 

(Parkhurst og Ninn, 1922:34–36). 

Í upphafi lotu skrifar nemandi undir samning þar sem hann 

samþykkir að vinna ákveðin verkefni. Verkefnin eru 

mánaðarvinna í þeim fögum sem flokkuð eru sem mikilvæg. 

Mikilvægi faggreina fer eftir forgangsröðun háskóla. List- og 

verkgreinar eru þá flokkaðar sem minna mikilvægar og 

nemandi velur hvað hann vinnur innan þeirra. Skólum sem eru 

að byrja að kenna samkvæmt hugmyndafræði Parkhurst er 

ráðlagt að byrja á að nota verklagið í mikilvægu greinunum og 

þegar það er orðið að vana er hægt að yfirfæra það á minni 

mikilvægar greinar (Parkhurst og Ninn, 1922:36–44).  
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Hver nemandi gerir samning við umsjónarkennara sinn um það 

hvaða viðmiði eða einkunn hann ætli að ná. Þá er miðað við 

getu og áhuga nemanda og fær hann ákveðið frjálsræði við val 

verkefna. Verkefni sem kennari leggur fyrir eru bæði 

skylduverkefni og valverkefni. Nemandi ákveður í samráði við 

kennara hvaða valverkefni hann muni vinna og skipuleggur 

nám sitt í þeirri lotu. Þannig eru nemendur ekki allir að stefna 

að því sama, sumir vinna mikið og afkasta miklu en aðrir 

minna. Hver miðar við sína eigin getu. Hér er einnig haft að 

markmiði að ýta undir sterkar hliðar nemanda og leyfa honum 

að þjálfa þær áfram. Hver nemandi þarf þó alltaf að útskýra 

fyrir umsjónarkennara sínum þær leiðir sem hann notar til að 

leysa þau verkefni sem lotan inniheldur. Þannig geta nemendur 

valið ólíkar leiðir til að leysa verkefni en það sem skiptir máli er 

að rökstyðja þá leið sem valin er. Nemendur sýna margir 

frumkvæði, sumir velja auðveldar leiðir en aðrir fara dýpra í 

námsefnið (Parkhurst og Ninn, 1922:36–44).  

Meðan á lotunni stendur hefur nemandi aðgang að 

umsjónarkennara sínum og er skylt að hitta hann á hverjum 

degi. Þannig fylgist kennarinn með því hvernig gengur. Einnig 

er nemandi skyldugur að fara á rannsóknarstofuna einu sinni á 

dag. Rannsóknarstofan sameinar nám, rannsóknir og samvinnu 

og þeir þættir eiga að ýta undir samvinnu nemenda og auka í 

leiðinni sjálfstæði þeirra í námi. Nemendur eru hvattir til að 
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finna nýjar leiðir við lausn verkefna. Duglegir nemendur geta 

afkastað meiru og þurfa ekki að bíða eftir þeim sem fara hægar 

yfir (Parkhurst og Ninn, 1922:37). 

2.2.1.1. Umfjöllun um Daltonskóla hér á landi 

Áhugavert er að Daltonskólar fengu umfjöllun hér á landi í 

Menntamálum í grein sem birtist árið 1925. Þar kemur fram að 

hugmyndafræði Daltonskóla sé kennurum hvatning til að gefa 

nemendum meira frjálsræði og kenna þeim af reynslu sinni en 

ekki einungis skólabókum. Höfundur greinarinnar telur að 

nemendur séu í eðli sínu  námsfúsir en kennsluhættir hér á 

landi á þessum tíma séu ekki nógu góðir til að kalla fram áhuga 

nemenda. Kennsluháttum sem taki mið af áhugasviðum 

nemenda telur hann vera ábótavant. Einnig er fjallað um 

breytingar á skólakerfinu, þe. að áður fyrr sóttu nemendur 

skóla til að læra það sem var í boði en nú sé staðan þannig að 

skólarnir þurfi að aðlaga sig að þörfum nemenda (Dalton-

skólar, 1925 nóvember:17–20). Greinarhöfundur leggur einnig 

á það áherslu að mikilvægt sé að halda  í það sem er gott í 

gömlum hefðum og aðlaga það nýrri hugmyndafræði. Hann 

telur óþarft að stofna nýjan skóla, ýmislegt megi læra af 

Daltonskólum og aðlaga að íslensku menntakerfi. Það sem talið 

er mikilvægast í þessari grein er að bera nemendur ekki á 

örmum sér heldur hvetja þá til sjálfstæðis með því að vekja 

áhuga þeirra því það leiði til aukinnar dómgreindar og 
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sjálfstrausts (Dalton-skólar, 1925 nóvember:20–22). Eins og sjá 

má minnir þetta mjög á hugmyndir um einstaklingsmiðað nám. 

2.2.1.2. Hugmyndir Daltonskóla sem nýttar eru 

í Vallaskólaleiðinni 

Einkunnarorð Daltonskóla eru ábyrgð, sjálfstæði og samvinna. 

Vallaskólaleiðin gerir þau einkunnarorð að sínum og bætir við 

frelsi. Þær hugmyndir sem höfundar Vallaskólaleiðarinnar 

sækja til Daltonskóla eru ábyrgð, sjálfstæði, samvinna, 

lotukennsla og það að miða við getu hvers og eins.  

Mikil áhersla er lögð á ábyrgð í Daltonskóla. Nemendur bera 

ábyrgð á námi sínu, verkefnaskilum, samvinnu við aðra, 

markmiðssetningu hverrar lotu í samráði við kennara og vinnu 

á rannsóknarstofu. Í Vallaskólaleiðinni bera nemendur ábyrgð á 

námi sínu, skipulagningu þess og verkefnaskilum.   

Í Daltonskóla eru nemendur hvattir til að vinna sjálfstætt og 

leita lausna. Þannig eiga nemendur að læra að treysta á sjálfa 

sig, leysa verkefni sín sjálfir en einnig í samvinnu við félaga sína 

þar sem samvinna er skylda. Nemendur læra að kenna hver 

öðrum og veita stuðning. Í Vallaskólaleiðinni eiga nemendur að 

vinna sjálfstætt og finna leiðir til að leysa verkefnin. Samvinna 

er val í Vallaskólaleiðinni og þannig geta nemendur valið hvort 

þeir vinna einir eða í samvinnu við aðra.  
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Lotukennsla er í Daltonskóla. Þar er hver lota einn mánuður á 

meðan hún er þrjár vikur í Vallaskólaleiðinni. Lotu í 

Vallaskólaleiðinni lýkur ætíð með skriflegu prófi og skil á 

vinnubók sem inniheldur verkefni lotunnar. Í Daltonskóla geta 

skil á verkefnum lotu verið með mismunandi hætti. Nemandi 

getur skilað námsefni lotunnar með kynningu, fyrirlestri eða 

gerð myndbands. Verkefnaskil eru samkomulagsatriði milli 

nemenda og kennara í Dalton skóla. 

Í Daltonskóla eru markmið hverrar lotu miðuð við getu hvers 

og eins nemanda. Hver nemandi setur sér markmið í samvinnu 

við kennara. Farið er yfir hvað nemandi þarf að bæta og er þá 

miðað að því að auka færni hans í þeim þáttum. Í 

Vallaskólaleiðinni eru sömu markmið fyrir nemendur í hverri 

lotu. Misjafnt er hversu djúpt nemendur fara í námsefni 

lotunnar, sumir nemendur fá afslátt af verkefnum meðan aðrir 

fara dýpra í námsefnið og tileinka sér fleiri þætti. Hver nemandi 

er með sína viðmiðunareinkunn sem á að endurspegla getu 

hans. Viðmiðunareinkunn er einkunn sem endurspeglar 

markmið hvers nemanda og er hún fundin út í samvinnu 

kennara og nemanda. Um leið á hún að vera ákveðin ögrun til 

þess að gera sífellt betur. Hver nemandi er einstakur og því eru 

viðmiðunareinkunn nemenda ólíkar. Þótt allir geti unnið 

verkefnin sín sómasamlega geta nemendur ekki allir náð sömu 

einkunn á prófi. Því er mikilvægt að nemendur skoði alla sína 
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vinnu og árangur prófa út frá sjálfum sér en ekki heildinni. 

Viðmiðunareinkunnin er endurskoðuð reglulega og hægt er að 

hækka hana og lækka ef þess þarf. Þetta er skoðað af 

nemendum og kennurum og gert með samþykki beggja. Ekki er 

staðið í vegi fyrir því að nemendur setji markið hátt og vilji 

bæta sig og fá hærri einkunn. Á kennsluvef 

Vallaskólaleiðarinnar er að finna forrit sem höfundar létu 

hanna fyrir Vallaskólaleiðina og auðveldar yfirsýn kennara og 

nemenda yfir framgang í náminu. Útprentun úr þessu forriti fá 

nemendur með sér heim í lok hverrar lotu með skilaboðum frá 

kennara og einkunnagjöf fyrir alla þætti lotunnar (Guðbjörg 

Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir, Kristjana 

Hallgrímsdóttir, e.d.-b).   

Nemandi þarf að ná viðmiðunareinkunn sinni á hverju lotuprófi 

og sýna þannig fram á að hann hafi tileinkað sér markmið 

lotunnar eins og ætlast var til. Hver nemandi er því að keppast 

við að ná sínu markmiði og samanburður nemenda verður því 

með öðru móti því þeir eru ekki að bera sig saman við meðaltal 

bekkjar, heldur er hver nemandi með eigið viðmið sem tekur 

mið af getu hans. Sjálf einkunnin er því ekki alltaf nefnd í 

umræðum nemenda heldur hvort þeir náðu sinni 

viðmiðunareinkunn. 
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2.2.2. Hlítarnám 

Hlítarnám grundvallast á sjónarmiðum atferlisfræðinnar. Nám 

samkvæmt atferliskenningunni er skilgreint þannig að það er 

sett fram á skipulegan hátt og síðan tekur við markviss þjálfun 

viðfangsefna. Viðfangsefni eru kennd í réttri röð og innihald 

námsefnis er ákveðið af námskrám (Eisner, 2000). Kennari 

leggur fyrir námsefni í ákveðinni röð, hvert atriði byggir á öðru 

í rökréttri röð. 

Fleiri en ein aðferð er notuð við flokkun kennsluaðferða en í 

bókinni Litróf kennsluaðferðanna er ein aðferðin sú að flokka 

þær eftir afstöðu til manneskjunnar og því hvaða afstaða til 

náms er lögð til grundvallar. Í einum flokki er að finna aðferðir 

sem byggja á því að ,, ... skipuleggja nám með kerfisbundnum 

hætti og móta það með styrkingu ...“. Þetta er dæmi um 

hlítarnámsaðferðir. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:41–42). 

Benjamin S. Bloom og aðrir bandarískir sálfræðingar mótuðu 

kenningar um hlítarnám. Hlítarnám byggir aðallega á 

námskráráætlunum og er bæði skipulagsaðferð og 

kennsluaðferð. Námsefni er skipt í smáar einingar sem eru 

einfaldar í fyrstu en verða síðan flóknari. Hver námseining 

hefur sín markmið sem nauðsynleg eru fyrir nemanda að 

tileinka sér til að læra námsefni til hlítar (Guðrún 

Angantýsdóttir, 2003).  
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Samkvæmt bandaríska sálfræðingnum Benjamin Bloom geta 

nemendur náð tökum á námsefni ef þeir fá til þess nægan tíma 

og stuðning (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Bloom hélt því fram 

að það ætti að skapa umhverfi sem væri hvetjandi fyrir 

nemendur (Zanden og Pace, 1984:112–113). Nám ætti ekki að 

vera keppni heldur leið fyrir nemendur til samvinnu. Einnig 

ætti nám að innihalda hvatningu og leiðbeiningar. Nám ætti að 

kenna í minni einingum, þ.e. nemendur stefna að ákveðnu 

marki og til að ná því verður að sigrast á ákveðnum minni 

verkefnum sem hvert hefur sitt markmið sem læra þarf til 

hlítar. (Eisner, 2000).  

Í skrifum Elliots Eisners um hlítarnám vitnar hann m.a. í Bloom 

og aðalatriðin eru þau að hlítarnám ætti að byggja á þekkingu, 

skilningi, beitingu, greiningu og mati  nemenda. Nemendur 

þurfi að ná hverri námseiningu og skilja hana til hlítar áður en 

haldið er áfram. Námsumhverfi þarf að vera hvetjandi fyrir 

nemendur og í náminu áhersla á fjölbreytt tækifæri til þátttöku 

nemenda. Að auki  stuðningur og hvatning er stór þáttur í námi 

barna (Eisner, 2000). 

Í Vallaskólaleiðinni eins og í hlítarnámi er námsefni skipt í 

smáar námseiningar eða lotur. Með því að skipta námsefni í 

lotur og taka afmarkað námsefni fyrir í hverri þeirra er hægt að 

fara betur í hvert atriði og námið verður markvissara fyrir 
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nemandann. Yfirsýn nemandans verður betri þar sem huga þarf 

að færri atriðum í einu. Ætlast er til að nemandi nái 

markmiðum hverrar lotu og læri námsefnið til hlítar. 
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3. Einstaklingsmiðað nám 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvort líta 

megi á Vallaskólaleiðina sem tilraun til að skipuleggja 

kennsluhætti sem kenndir hafa verið við einstaklingsmiðað 

nám. Í þessum kafla er fjallað um rætur einstaklingsmiðaðs 

náms, þeirra kenninga sem það byggir á og hugmyndir um 

kennsluhætti og skipulagningu náms í anda þess. 

3.1. Rætur einstaklingsmiðaðs náms 

Rætur einstaklingsmiðaðs náms liggja m.a. til Jean-Jacques 

Rousseau, Jean Piaget, Mariu Montessori en þó mest til John 

Dewey (Ingvar Sigurgeirsson, 2003).  

Fransk-svissneski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau 

var talsmaður frelsis. Hann lagði áherslu á það að kennari ætti 

að kynnast nemendum sínum áður en hann færi að leiðbeina 

þeim. Nemandi á að uppgötva að sjálfsagi er hinn eini rétti agi 

(Pound, 2005:7). Rousseau hvatti til sjálfstæðrar hugsunar; að 

vera óhræddur við að prófa nýjar leiðir og nálgast menntun 

með opnari huga en áður hafði verið gert (Pound, 2005:7). 

Ítalski læknirinn og uppeldisfræðingurinn Maria Montessori 
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talaði um frelsi með öðrum hætti. Hún hélt því fram að frelsi 

nemenda byggðist á því að kennari brygðist einungis við því 

sem barnið segði, spyrði og gerði. Ef svo væri ekki upplifði 

nemandi ekki frelsi (Pound, 2005:30). Kenning Montessori 

gekk m.a. út á það að nemendur lærðu í gegnum hegðun sína og 

skynjun, í umhverfi sem vekti áhuga þeirra, námsefni ætti að 

vera áhugavert, nemendur þyrftu að læra að einbeitingu og 

kenna ætti þeim miðað við þroska og áhuga en ekki aldur 

(Lawrence, 1998:24-27). Bandaríski sálfræðingurinn og 

heimspekingurinn John Dewey fjallaði einnig um frelsi, þ.e. 

vitsmunafrelsi. Með því á hann við að nemandinn hafi frelsi til 

að athuga, rannsaka, leggja mat á hluti, hugsa og til að setja sér 

markmið. Ekki má rugla þessu innra frelsi saman við hið ytra 

sem gildir um hreyfingu og athafnir (Dewey, 2000). Dewey taldi 

að hefðbundin uppröðun í kennslustofunni hefti nemendur. 

Kennari kynntist nemendum sínum ekki fyrr en hann gæfi þeim 

frelsi til athafna því nemendur gefi lítið af sér undir heraga. Það 

er því í þágu nemenda, kennara og menntunar að gefa 

nemendum frelsi til að athafna sig í kennslustofunni og beita 

öðrum aðferðum en hinum hefðbundnu (Dewey, 1978:70-72). 

Hefðbundin uppröðun kallar á hefðbundna kennslu í formi 

fyrirlestra og þá sé einungis ætlast til að nemendur hlusti. 

Nauðsynlegt er að brjóta upp þetta form og þá breytast 

kennsluaðferðir í kjölfarið (Dewey, 1956:30-33).  
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Samkvæmt kenningum svissneska uppeldisfræðingsins Jean 

Piaget, þá hugsa börn ekki eins og fullorðið fólk heldur gera þau 

sér sínar eigin hugmyndir um veröldina. Piaget skipti 

þroskaferli barna í ákveðin stig þar sem hvert stig tekur við af 

því næsta á undan. Barn getur verið á ákveðnu þroskastigi með 

mt.t. þess að skipa hlutum í rétta röð en á öðru þroskastigi með 

hlutbundna hugsun. Eins er það einstaklingsbundið hvenær 

barn fer af einu stigi yfir á annað (Charles, 1989:1). Til 

grundvallar vitrænum þroska leggur Piaget fjóra þætti; þroska, 

reynslu, félagsleg samskipti og jafnvægisleitni sem er það að 

setja saman fyrrgreinda þrjá þætti á þann hátt að hugsanaform 

mótist (Charles, 1989:2). Samkvæmt þessu eru börn í sama 

bekk í grunnskóla á mismunandi þroskastigum. Piaget hélt 

fram að árangur náms væri að hluta til bundinn við umhverfið, 

sem þyrfti að vera hvetjandi (Mussen, Conger, Kagan og Huston, 

1990:128). Howard Gardner, höfundur 

fjölgreindakenningarinnar, hefur gagnrýnt Piaget fyrir að leggja 

ekki nógu mikla áherslu á áhugahvetjandi verkefni (Pound, 

2005:64). Gardner telur að mikilvægt sé að finna út styrk hvers 

nemanda og finna þannig út hvert sérsvið hans er (Pound, 

2005:64). Setti hann fram fjölgreindakenningu sína, en í henni 

felst m.a. að greind manneskjunnar megi greina í átta flokka; 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, 
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2001:14-15). Hvert barn býr yfir öllum greindunum en byrjar 

snemma í þroskaferlinu að sýna hvaða greind(ir) þróast mest. 

Því er það að þegar nemandi hefur skólagöngu hefur hann 

mótað námsleið sem byggir á sumum greindum frekar en 

öðrum. Nemandi sem talar í tíma og ótíma er með þróaða 

málgreind, nemandi með þróaða rýmisgreind krotar og 

dreymir dagdrauma – þannig getur óæskileg framkoma 

nemenda verið vísbending um það hvernig kennslu nemandinn 

þarf (Armstrong, 2001:33). Að mati Gardners getur 

fjölgreindakenningin vísað veginn að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum þar sem hún leggur áherslu á að nemendur 

eru mismunandi. Þannig fær kennari tækifæri til að prófa 

margs konar kennsluaðferðir (Armstrong, 2001:63). Carol Ann 

Tomlinson, einn helsti talsmaður einstaklingsmiðaðs náms um 

þessar mundir, fjallar m.a. um þetta í bók sinni How to 

Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. Þar leggur 

hún mikið upp úr því að kennarinn skipuleggi námið út frá 

áhugasviðum nemenda sinna og byggi þannig brú á milli 

nemenda og námsefnis  (Tomlinson, 2001:8).  

John Dewey taldi að nemendur lærðu með því að framkvæma 

(e. learning by doing), nám ætti að byggjast á efni tengdu 

raunveruleikanum og sjálfstæði nemenda ætti að vera í 

fyrirrúmi (Pound, 2005:21). Samkvæmt Dewey áttu kennarar 

að hafa góða þekkingu á kennsluefninu, þekkja nemendur sína 
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vel, hafa áhuga á að læra meira og byggja kennslu sína og 

skipulag á því hvað nemendur vilja. Einnig ættu nemendur að 

hafa tækifæri til að sinna áhugamálum sínum og þróast sem 

einstaklingar og námsmenn í hvetjandi umhverfi (Pound, 

2005:22). Nemandinn á því ætíð að vera miðpunkturinn í allri 

skipulagningu, frá upphafi til enda. Þroski nemanda og vöxtur 

er það sem er markmið kennslunnar (Dewey, 1956:8-9). 

Kenningar Deweys endurspeglast í bók Carol Ann Tomlinson. Í 

bók sinni How to differentiate instruction in mixed-ability 

classrooms rökstyður hún mikilvægi þess að einstaklingsmiða 

nám og dregur fram þætti sem varða nemandann. Þar fjallar 

hún um þætti eins og að námsefni verði að vekja áhuga, bjóða 

verði upp á mismunandi leiðir til náms og getumiða verði 

verkefni. Að auki nefnir Tomlinson að margt geti verið í gangi í 

kennslustofunni í einu, námið verði að hafa tilgang fyrir 

nemendur og kennari verði að nota mismunandi leiðir til að 

koma til móts við nemendur sína (Tomlinson, 2001:12-14).  

Hugsmíðikenningin á rætur að rekja til Dewey og Piaget meðal 

annarra. Hugsmíðikenningin fjallar um að nám geti ekki verið 

slitið í sundur frá reynslu og framkvæmd. Þannig verður 

nemandinn að vera þátttakandi í námsferlinu til að geta lært. 

Dewey hélt því fram að reynslan væri uppspretta menntunar og 

lagði áherslu á þjálfun hugsunar og færni. Hann vildi að kennsla 

byggðist m.a. á frjálslegum tjáskiptum og skoðanaskiptum. 
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Piaget tók í sama streng og lagði áherslu á að kennarar og 

nemendur væru samverkamenn og milli þeirra ríkti virðing og 

tillitssemi. Nám samkvæmt hugsmíðikenningunni á að vera 

þannig að sótt er í áhugasvið nemenda, þeir komi að 

ákvörðunum um námið; fái t.d. að velja viðfangsefni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005:16). Þetta samræmist því vel að Dewey taldi að skólinn 

ætti að vera samfélag í smækkaðri mynd. Rauður þráður í 

skrifum Deweys er samvinna milli nemenda og kennara og 

tengsl skóla og samfélags (Dewey, 2000:13).  

Ólafur Páll Jónsson heimspekingur fjallar í grein sinni Lýðræði, 

menntun og þátttaka um tengsl lýðræðis og menntunar. Hann 

vitnar til Johns Deweys og kenninga hans þar sem Dewey sækir 

hluta af hugmyndum sínum til Jean-Jacues Rousseau (Ólafur 

Páll Jónsson, 2008). Ólafur tekur undir með Dewey sem lýsir 

lýðræði sem einstaklingsbundnum lífsmáta ekki síður en 

stofnanabundnu félagslegu skipulagi (Ólafur Páll Jónsson, 

2008). Dewey telur að nemendur geti orðið lýðræðislegar 

manneskjur þó þarfir þeirra og markmið séu ólík. Þetta tekst 

með vinsamlegri samvinnu. Vinsamleg samvinna er þegar 

nemendur vinna saman og taka sérhvern ásteitingarstein, eftir 

því sem hægt er, út úr umræðunni og fer hún þá að snúast um 

það sem máli skiptir. Þannig ættu nemendur að geta unnið úr 

stórum ágreiningsefnum. Með þessu móti er ágreiningur 
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uppspretta menningarlegra verðmæta (Ólafur Páll Jónsson, 

2008). Ólafur Páll telur að sýn Dewey eigi við nú á tímum 

fjölmenningar og sundurleitrar lífssýnar meira en nokkru sinni 

fyrr þar sem ágreiningur er ekki villa sem þarf að fjarlægja 

heldur er hann lind menningarlegra verðmæta (Ólafur Páll 

Jónsson, 2008).  

Einstaklingsmiðað nám á rætur að rekja til framangreindra 

kenninga og hugmynda um það að koma til móts við hvern 

nemanda, leyfa nemendum að nota greind sína í skólastofunni, 

miða námsefni við áhugasvið þeirra og vinna með þeim út frá 

þroskastigi hvers og eins með fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Kennari þarf að vera meðvitaður um alla þessa þætti og hafa þá 

í huga þegar hann ákveður hvaða kennsluaðferð hann ætli að 

beita.  

Í grein Ingvars Sigurgeirssonar Um einstaklingsmiðað nám, 

opinn skóla og fleiri hugtök ... er að finna gott yfirlit yfir 

hugtakanotkun og kenningar sem tengjast einstaklingsmiðuðu 

námi. Eins og komið hefur fram á einstaklingsmiðun við um 

kennsluhætti sem hafa verið notaðir í gegnum tíðina, nýtt nafn 

er komið um sömu aðferðirnar (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005:10). Annað hugtak sem tengt er einstaklingsmiðun er 

sveigjanlegir kennsluhættir (e. responsive learning, adaptive 

learning) þar sem markvisst er fléttað saman félagslegum 
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markmiðum og þekkingarmarkmiðum. Þar er megináherslan á 

að nemandinn beri ábyrgð á eigin námi, sjálfstæð vinnubrögð 

og sveigjanlegt kennslurými (Ingvar Sigurgeirsson 2005:13-

14).  

Bandaríski kennarinn og rithöfundurinn Herbert Kohl gaf út 

bókina The Open Classroom sem var mikið lesin á áttunda 

áratugnum. Hann þróaði kennsluhætti þar sem nemendur 

vinna með áhugavekjandi viðfangsefni, eru virkir í náminu og 

hlutverk kennara er fyrst og fremst að hvetja þá til dáða. Að 

auki skrifaði Kohl um mikilvægi samþættingar námsgreina og 

heildstæðra viðfangsefna (Ingvar Sigurgeirsson 2005:15-16). 

Stefnan um opinn skóla samkvæmt Kohl varð vinsæl. Í 

bandarískum bókum sem fjalla um opinn skóla var lögð áhersla 

á að hver nemandi  væri einstakur, kennslustofan aðlaðandi, 

verkefni fjölbreytt og hópastarf viðurkennt. Einnig var lögð 

áhersla á að nemendahópar væru aldursblandaðir, nemendur 

veldu hvar þeir vinna verkefni sín og nota til þess fjölbreytt 

námsgögn (Ingvar Sigurgeirsson 2005:16). Bandarískir 

fræðingar sóttu mikið til Englands þar sem tilraunir höfðu verið 

gerðar með opinn skóla. Englendingar sóttu kenningar um 

opinn skóla til John Dewey, Jean Piaget, Mariu Montessori og 

Susan og Nathan Isaacs (Ingvar Sigurgeirsson 2005:16).  
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Í áðurnefndri grein Ingvars Sigurgeirssonar Um 

einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og fleiri hugtök ... kemur 

fram að hugmyndir um einstaklingsmiðað nám hafa þróast eftir 

mörgum leiðum. Kenningar sem setja barnið í brennidepil má 

rekja langt aftur. Kennsluhættir sem byggja á 

einstaklingsmiðun geta hins vegar byggt á gjörólíkri 

hugmyndafræði (Ingvar Sigurgeirsson, 2005: 14-15). Ingvar 

tekur Keller-líkanið sem dæmi. Þar er námið skipulagt í stuttum 

áföngum og nemandinn lærir á eigin hraða. Þeir nemendur sem 

eru lengra komnir hjálpa hinum. Notuð eru próf í lok hvers 

áfanga og áhersla lögð á að nemandi fái fljótt að vita einkunnir 

úr áfanganum. Nemendur þurfa að ná 90% árangri til að fá að 

halda áfram. Þetta er náskylt hlítarnámi en það var þróað af 

Bandaríkjamönnunum Benjamin Bloom og James Block enda er 

þetta líkan mjög líkt þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2005: 14-15).  

Margret C. Wang þróaði ásamt samstarfsmönnum sínum líkan 

sem kallað er ALEM, Adoptive Learning Environments Models. 

Á annað hundrað skólar kenna samkvæmt þessu líkani sem  

hefur verið að þróast um tveggja áratuga skeið. Grundvöllurinn 

að því er að nemendur læri á mismunandi hraða og reynt er 

eftir megni að koma til móts við þarfir hvers og eins. Samvinna 

nemenda skiptir miklu máli sem og jafningjakennsla. Gerðar 

eru einstaklingsáætlanir og taka nemendur ábyrgð á eigin námi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005:14).  
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Svanhildur Kr. Sverrisdóttir hefur skrifað um 

hugmyndafræðina ,,Whole language“ er hún kallar Náttúruleg 

leið til náms.  Svanhildur heldur því fram að þessi aðferð eigi við 

kennslu í öllum greinum, ekki bara móðurmálskennslu. Í anda 

hugmyndafræðinnar eru skapandi verkefni í takt við 

reynsluheim nemenda höfð í hávegum (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005:15). Kennsluhreyfingin ,,Whole Language“ 

byggir á hugmyndafræði þar sem margar kennsluaðferðir eru 

viðurkenndar og eru síbreytilegar eftir þörfum hvers 

nemendahóps. Einnig eru möguleikar á námsefni óþrjótandi en 

þó þurfa ákveðin grundvallaratriði að vera til staðar. 

Nemandinn þarf meðal annars að geta tjáð sig um verkefni sín 

frá ýmsum sjónarhornum, bæði munnlega og skriflega.  

Aðferðin ,,Whole Language“ byggir mikið á kennaranum og 

viðhorfum hans til náms og kennslu (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005:15). Hlutverk kennarans er skilgreint með 

þeim hætti að hann sé fagmaður, leiðbeinandi og verkstjóri. 

Sem fagmaður er hann leitandi og opinn fyrir nýjum og 

skapandi viðfangsefnum. Í skólastofunni er hann verkstjóri, 

hann skapar góðar námsaðstæður fyrir nemendur og markmið 

hans er fyrst og fremst að vekja áhuga nemenda á 

viðfangsefninu hverju sinni. Hann hvetur nemendur til 

sjálfstæðra vinnubragða og þess að taka afstöðu. Sem 

leiðbeinandi hvetur hann nemendur til að afla sér þekkingar, 

vinna með öðrum eða sjálfstætt og reynir þannig að efla 



Vallaskólaleiðin 

 

55 

 

sjálfsmynd þeirra. Nemendur hafa ákveðið frelsi til 

verkefnavals og hvetur kennari þá til réttra vinnubragða 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005:16-17). Einnig hafa 

nemendur ákveðið frjálsræði, þeir geta komið með tillögur að 

ákveðnum verkefnum og lesefni tengt þeim. Einnig er reynt að 

auka ábyrgð nemenda með því að þeir komi að skipulagningu 

kennsluáætlana, námskrár og námsmats (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005:17). Að lokum má nefna að námskráin er 

opin og sveigjanleg þar sem miðað er við reynsluheim nemenda 

og þeir eigi að hafa val um viðfangsefni. Kennarar þurfa því að 

fylgjast vel með menningu unglinga hverju sinni (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005:19). Bókmenntir, ritun og lestur eru 

mikilvægir þættir í hugmyndafræðinni ,,Whole Language“ og 

nauðsynlegt fyrir kennara að lesa það sem ritað er fyrir 

unglinga á hverjum tíma.  

Einnig hefur verið fjallað um einstaklingsmiðað nám út frá 

kennsluháttum. Á vefsíðu Ingvars Sigurgeirssonar kemur fram 

að einstaklingsmiðað nám feli í sér að kennarinn komi til móts 

við þarfir hvers nemanda á sem fjölbreyttastan hátt í kennslu 

sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2008). Nemendur þurfa því ekki að 

vera að vinna sama verkefni, heldur geta unnið ólík verkefni á 

sama tíma í hópum eða einir sér. Þeir sem telja sig vera að 

sinna einstaklingsmiðuðu námi leggja þá oft áherslu á ábyrgð 

nemenda og virkni (Ingvar Sigurgeirsson, 2008). Ingvar skrifar 
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einnig í grein sinni Um einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og 

enn fleiri hugtök ... að notkun þessa orðasambands, að 

kennsluhættir eigi við einstaklingsmiðað nám, sé líklega komið 

frá starfsmönnum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur og að 

Gerður G. Óskarsdóttir, fræðslustjóri hafi ráðið mestu þar um 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í starfsáætlun fræðslumála frá 

árinu 2005 er talað um að ,, ... verði unnið að þróun 

kennsluhátta þannig að skipulag námsins verði 

einstaklingsmiðaðra en nú er ... “ (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 

2005). 

Einstaklingsmiðað nám hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Í 

starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík fyrir árið 2004 er 

hugtakið einstaklingsmiðað nám einnig tengt samvinnu 

nemenda og skilgreint þannig: ,,Skipulag náms sem tekur mið af 

stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða heils bekkjar. 

Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma heldur geta 

þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í 

hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og 

eins byggir á einstaklingsáætlun.“ (Starfsáætlun fræðslumála í 

Reykjavík, 2004:95). Þetta er sú skilgreining sem ég styðst við 

og samræmist hún þeim hugmyndum sem komið hafa fram um 

einstaklingsmiðað nám hér að framan, þ.e. að miða eigi skipulag 

kennslu og nám nemenda út frá hverjum og einum en ekki 

heildinni.  
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3.2. Umræðan á Íslandi 

Á Íslandi hefur verið mikil umræða um einstaklingsmiðað nám 

og fleiri hugtök sem tengjast því. Árið 2002 birtist 

einstaklingsmiðað nám sem meginstefna í Starfsáætlun 

Reykjavíkurborgar (Ingvar Sigurgeirsson, 2005:11). Í þessum 

kafla verður litið til þess sem efst hefur verið á baugi í  þessari 

umræðu hér á landi. Umræðan hefur snúist um breyttar 

áherslur í skólastarfi, fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsefni.  

3.2.1. Einstaklingsmiðað nám – upphaf 

Hugtakið einstaklingsmiðað nám hefur verið áberandi í allri 

skólaumræðu síðustu árin. Alveg frá því að Gerður G. 

Óskarsdóttir, fræðslustjóri lagði það til að einstaklingsmiðað 

nám yrði gert að stefnu Reykjavíkurborgar. Þannig ætti 

hefðbundin bekkjarkennsla að víkja fyrir einstaklingsmiðaðra 

námi. Þá ætti samvinnunám og þemanám að skipa stærri sess í 

skólastarfi. Þetta var ein af þeim leiðum sem átti að skapa skóla 

án aðgreiningar og mikil vinna var lögð í að hrinda 

hugmyndinni í framkvæmd og kynna hana í Reykjavík 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Ástæða þess að  farið var 

af stað með þetta verkefni var að skólastarf þótti skorta 

sveigjanleika, annars vegar við blöndun nemenda í bekki og 

hins vegar við skipulag kennslu. Því var hugmyndum safnað frá 

skólastjórum, kennurum og foreldrum og þróaðist hugtakið 
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einstaklingsmiðað nám í þessari hugarflugsvinnu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004). Einnig var hugtakið skóli án aðgreiningar 

notað í fyrsta sinn um sérkennslumál í stefnu fræðsluráðs 

Reykjavíkur sem kom út árið 2002. Þar er skóli án aðgreiningar 

skilgreindur sem skóli ætlaður fyrir alla, bæði fatlaða og 

ófatlaða (Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  

Segja má að Gerður G. Óskarsdóttir, fræðslustjóri, hafi gefið 

tóninn. Ingvar Sigurgeirsson rekur í grein sinni um Um 

einstaklingsmiðað nám, opinn skóla og enn fleiri hugtök ... þá 

þróun sem hafi verið í starfsáætlunum Reykjavíkurborgar  þar 

sem tenging kennsluhátta við einstaklingsmiðað nám verður 

sífellt skýrari (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Í grein Gerðar, 

Skólastarf á nýrri öld, kemur vel fram hvernig stefnumótun um 

einstaklingsmiðun á að ná fram að ganga (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003). Þar lýsir Gerður því hvernig hún sér 

skólann fyrir sér í náinni framtíð, með því að lýsa skóladegi 

tveggja nemenda. Kallar hún skólann Framtíðarskólann. Í þeim 

skóla er lögð áhersla á samvinnu kennara, samvinnu við 

grenndarsamfélagið, ábyrgð nemenda á námi sínu, námsmat 

sem byggt er á einstaklingsviðmiðum, útikennslu og 

vettvangskannanir ýmiss konar svo fátt eitt sé nefnt (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003).  
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Fleiri sveitarfélög en Reykjavík hafa sett sér markmið um 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti. 

Sveitarfélagið Árborg hefur í skólastefnu sinni að auka 

fjölbreytni í náms- og kennsluaðferðum (Árborg, e.d.). 

Rangárþing eystra hefur einnig markað skólastefnu sína. Á 

heimasíðu sveitarfélagsins segir að ,,Stefnan mun skapa grunn 

að stefnumótun einstakra skóla og nýtist við eftirfylgni með 

starfsemi þeirra. Í skólastefnunni verður lögð áhersla á að 

barnið sé ávallt í brennidepli. ... Allt skólastarf á að mæta 

þörfum hvers og eins hvað varðar innihald náms og 

kennsluhætti ...“ (Rangárþing eystra, 2006). Garðabær hefur 

mótað skólastefnu 2006-2009 og í henni er talað um fjölbreytta 

kennsluhætti, að þróa eigi einstaklingsmiðað skólastarf og auka 

fjölbreytni í náms- og kennsluháttum (Garðabær, e.d.). Kjörorð í 

skólastefnu Akureyrarbæjar eru þekking, leikni, virðing og 

vellíðan. Í skólastefnunni er talað um fjölbreytta kennsluhætti, 

að búa eigi nemendur undir líf og starf og ýta undir sjálfstæði 

þeirra svo fátt eitt sé nefnt (Akureyrarbær, 2006). Þannig mætti 

lengi halda áfram að rekja skólastefnur bæjarfélaga á Íslandi. 

Þó skólastefnur Reykjavíkurborgar, Árborgar, Rangárþings 

eystra og Akureyrarbæjar séu ekki að öllu leyti eins eiga þær 

það sameiginlegt að hvatt er til fjölbreyttra náms- og 

kennsluhátta.  

 



Vallaskólaleiðin 

 

60 

 

3.2.2. Einstaklingsmiðað nám – þróun og 
framkvæmd 

Eru kennarar að framfylgja stefnumótun um einstaklingsmiðað 

nám og einstaklingsmiða kennslu sína? Kristín Jónsdóttir, 

lektor í kennslufræðum við Háskóla Íslands, rannsakaði viðhorf 

kennara til einstaklingsmiðunar í kennslu á unglingastigi. Hún 

skrifar um einstaklingsmiðaða kennslu og styðst hún þá við 

sambærilega skilgreiningu og Ingvar Sigurgeirsson í skrifum 

um einstaklingsmiðað nám. Þegar Kristín fjallar um 

námsaðgreiningu er í einföldu máli hægt að segja að þá séu 

nemendur í sama árgangi ekki meðhöndlaðir alveg eins, annars 

vegar með skipulagi og hins vegar kennsluaðferðum. 

Skipulagning felst þá í því að nemendum er skipt upp í ,,ferðir“, 

þ.e. hópar sem fara mishratt og misdjúpt í námsefni. Sumum 

finnst að getuskipting í ,,ferðir“ sé árangursríkasta leiðin til að 

ná fram einstaklingsmiðuðu námi (Kristín Jónsdóttir, 2005). 

Sífelld togstreita virðist vera á milli þess hvort blanda eigi 

nemendum í bekki eða raða í ferðir eftir getu og í þessu 

samhengi er óhjákvæmilegt að velta fyrir sér kennsluháttum 

(Kristín Jónsdóttir, 2005). Í rannsókn Kristínar kemur fram að 

kennarar sem virðast taka mest tillit til einstaklingsmiðaðra 

þarfa nemenda með misþungum verkefnum, eru þeir sem 

kenna bóklegu greinarnar ensku, dönsku, íslensku og 

stærðfræði. Það sem er áhugavert er að list- og 

verkgreinakennarar virðast helst taka mið af áhuga og vali 
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nemenda (Kristín Jónsdóttir, 2005). Einnig er áhugavert að 

óljóst virðist hvort kennarar séu meðvitaðir um hvenær 

kennsla þeirra er einstaklingsmiðuð og hvenær ekki. Margir 

kennarar virtust telja að þeir séu með einstaklingsmiðaða 

kennslu þrátt fyrir að þeir beiti einkum hefðbundnum 

hópkennsluaðferðum en í því er fólgin ákveðin mótsögn. Í 

rannsókninni kom fram eindreginn stuðningur kennara við 

einstaklingsmiðun (Kristín Jónsdóttir, 2005).  

Hafþór Guðjónsson, dósent við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, hefur áhyggjur af mismunandi skilningi á hugtakinu 

einstaklingsmiðað nám. Nefnir hann í grein sinni 

(Einstaklingsmiðað) NÁM hve ólíkan skilning kennarar leggja í 

hugtakið. Þar nefnir hann m.a. að sumir skilji það þannig að það 

eigi að snúa til baka og raða nemendum í bekki eftir getu, aðrir 

að nemendur eigi að vera í ,,sínu prógrammi“ og enn aðrir að 

leggja eigi áherslu á meiri samvinnu, blöndun árganga og 

hópastarf (Hafþór Guðjónsson, 2005). Finnst Hafþóri slagorðið 

einstaklingsmiðað nám því ekki vera gott og til þess fallið að 

umræða verði óljós. Til að undirstrika þessa afstöðu sína setur 

hann hugtakið einstaklingsmiðað í sviga í titli greinar sinnar, 

(Einstaklingsmiðað) NÁM (Hafþór Guðjónsson, 2005). Vill 

Hafþór frekar að horft sé á orðið NÁM, enda finnst honum 

kennarar vera farnir að horfa um of til þess hvernig nemendur 

læra og á hve ólíkan hátt og það sé orðið aðalatriði (Hafþór 
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Guðjónsson, 2005). Hafþór telur að fjölgreindakenningin hvetji 

til nýrra viðhorfa; að horfa á nemendur með öðrum hætti en 

áður hefur verið og þannig sé frekar við skólana að sakast en 

nemendur ef þeim gengur illa í námi (Hafþór Guðjónsson, 

2005). Hafþór telur breytingu hafa orðið þegar leita á að rótum 

vanda í skólastarfi. Nú sé ástæðunnar frekar leitað í 

skipulagningu skólastarfsins frekar en hjá nemendum. Hafþór 

veltir því fyrir sér hvort of mikil áhersla hafi verið lögð á að 

móta nemendur eftir fyrirfram ákveðnum stöðlum í stað þess 

að leyfa fjölbreytileika þeirra að njóta sín (Hafþór Guðjónsson, 

2005).  

Í grein sinni Hvort viljum við fjölþarfa- eða kennitöluskóla? 

fjallar Hreinn Þorkelsson kennari við Fjölbrautaskóla 

Snæfellinga um breytt hlutverk kennarans (Hreinn Þorkelsson, 

2005). Hreinn skiptir skólum í tvo flokka og fer í gegnum 

hvernig skólastarfið hafi gengið að hans mati. Hreinn gagnrýnir 

hina hefðbundnu bekkjarkennslu og hvetur til fjölbreyttari 

kennsluhátta. Því til rökstuðnings nefnir hann hvernig 

nemendur læra, breytta tíma, átak Reykjavíkurborgar þegar 

Gerður G. Óskarsdóttir var í forsvari fyrir skólaþróunarverkefni 

tengt einstsaklingsmiðun og breytt hlutverk kennarans. 

Töfraorðin í þessari umræðu segir hann vera hugtökin 

einstaklingsmiðað nám, skóli án aðgreiningar og breytt 

hlutverk kennarans og til þess að  þessi þrjú hugtök nái fótfestu 
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þarf að hverfa frá hinu ferkantaða hefðbundna skólastarfi 

vegna þess að þar nái hugtökin ekki að þrífast (Hreinn 

Þorkelsson, 2005). Þó merking hugtaksins einstaklingsmiðað 

nám sé á reiki, leggur Aldís Yngvadóttir, ritstjóri hjá 

Námsgagnastofnun, þann skilning í það að það snúist um að 

skapa fjölbreyttar námsaðstæður fyrir ólíka nemendur (Aldís 

Yngvadóttir, 2008).  

Hér hefur  margt áhugavert komið fram og greinilegt að enn er 

ýmislegt óljóst í kringum hugtakið einstaklingsmiðað nám. Í því 

samhengi má nefna að kennarar eru ekki sammála um það 

hvenær þeir eru að einstaklingsmiða kennslu sína og hvenær 

ekki. Einnig eru kennarar ekki sammála um hvort blanda eigi 

nemendum í bekki eða raða þeim eftir getu. Kennarar eru að 

auki ósammála um hvort einstaklingsmiðun feli í sér að hver 

nemandi vinni að sínu verkefni, hvort leggja eigi meiri áherslu á 

samvinnu og hópastarf eða hvort blanda eigi nemendum eftir 

árgöngum. Það sem virðist þó vera sameiginlegt er það að 

fjölbreyttir kennsluhættir þurfi að fylgja einstaklingsmiðun.  

3.2.3. Einstaklingsmiðað námsefni 

Í grein sinni Einstaklingsmiðað námsefni fjallar Aldís 

Yngvadóttir um hvað einstaklingsmiðað námsefni sé (Aldís 

Yngvadóttir, 2008). Aldís vitnar í bók Carol Ann Tomlinson How 

to differentiate instruction in mixed-ability classroom sem segir 
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að einstaklingsmiðað nám byggi m.a. á sveigjanleika í 

kennsluháttum og námsefni (Aldís Yngvadóttir, 2008). Aldís 

gerir tilraun til að útskýra hvað einstaklingsmiðað námsefni sé 

og tekur m.a. viðtöl við nokkra kennara í leit að skilgreiningu. 

Þetta reynist erfitt því skilningur er ólíkur. Einstaklingsmiðað 

námsefni eru kennslubækur með misþungum verkefnum í huga 

eins kennara en nokkrar útgáfur af sömu bók með misstóru 

letri, skýringarmyndum í huga annars. Ómögulegt var því að fá 

eina skilgreiningu á því hvað einstaklingsmiðað námsefni er 

(Aldís Yngvadóttir, 2008). Líklegt er að rætur þessa eigi stoð í 

því að hugtakið einstaklingsmiðað nám hefur kallað á margar 

skilgreiningar. Aldís velur að ganga út frá því að 

einstaklingsmiðað námsefni sé það námsefni/námsbók sem er 

þannig útbúið að það höfði til nemenda með fjölbreytilegar 

þarfir (Aldís Yngvadóttir, 2008). Þá á Aldís við námsefni á vef, 

námsbækur, myndræna framsetningu o.fl. (Aldís Yngvadóttir, 

2008). En hvaða leið hefur þá verið farin hér á landi í 

námsefnisgerð til að mæta ólíkum þörfum nemenda? Námsefni 

hefur verið gefið út sem ætlað er að mæta þörfum breiðs hóps 

nemenda. Þar má nefna stærðfræðibækurnar Átta-tíu þar sem 

verkefnin eru með mismunandi framsetningu, verkefni eru 

misþung og hluti af efni er gagnvirkt á vef. Einnig má nefna 

hljóðbækur sem fylgja mörgum lestrarbókum og uppbyggingu 

bókarinnar Ein hrúga í hafinu þar sem kaflarnir eru hafðir sem 
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sjálfstæðastir þannig að hægt sé að velja efni miðað við áhuga 

nemenda (Aldís Yngvadóttir, 2008).  

Fleiri hafa skrifað um notkun námsefnis og einstaklingsmiðun. 

Þorsteinn Mar Gunnlaugsson skrifar um námsefni eða safn 

verkefna sem hann samdi við Gísla sögu Súrssonar. Í grein sinni 

tekur Þorsteinn fram að hann hafi tekið mið af 

fjölgreindakenningu Howards Gardners og þess að hafa 

stigveldi í námsefninu samkvæmt kenningum Blooms, þ.e. að 

hver námseining byggir á annarri. Þannig þyngist námið smám 

saman. Hann vitnar í Carol A. Tomlinson How to differentiate 

instruction in mixed-ability classrooms þar sem hún fjallar um 

einstaklingsmiðun í námi. Tomlinson setur nemandann í fyrsta 

sæti og telur að móta eigi kennsluaðferðir til að koma til móts 

við hann. Þorsteinn setur verkefnin upp í töflu og taka þau mið 

af fjölgreindakenningu Gardners og fjölbreyttum 

kennsluháttum (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, 2007:44–45).  

Gísla saga Súrssonar er kennd í lotu, nemendur fá verkefni við 

hæfi og skil á vinnu eru munnleg og skrifleg. Nemendur velja að 

skila verkefnum sem þeir eru ánægðir með og sýna að þeir hafi 

skilið söguna. Einnig tekur kennari nemendur í viðtal til að 

meta vinnuna (Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, 2007:47).  Einnig 

er vert að nefna að kennslustofunni er skipt upp í vinnusvæði 

þar sem nemendur vinna með ólík viðfangsefni á hverjum stað 

(Þorsteinn Mar Gunnlaugsson, 2007:47).   
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Hugmyndin um opinn skóla kom til Íslands seint á sjöunda 

áratugnum og tók Fossvogsskóli til starfa undir þeim merkjum 

1971. Til að lýsa þeim kennsluháttum sem lögð var mest 

áhersla á var notað hugtakið einstaklingsnám (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005:17). Ingvar Sigurgeirsson (1981) skrifaði 

bók til að lýsa þeim kennsluháttum sem einkenndu opinn skóla 

Skólastofan: Umhverfi til náms og þroska. Það sem einkenndi 

kennsluhættina var að námið átti að tengjast umhverfi og 

reynslu nemenda, nemendur áttu að geta valið viðfangsefni út 

frá áhugasviðum sínum og nemendur áttu að vera þátttakendur 

í að skipuleggja skólastarfið. Að auki var lögð áhersla á 

fjölbreytta kennsluhætti, fjölbreytt verkefni og hlýlegt umhverfi 

skólastofunnar. Hlutverk kennarans var aðallega fólgið í því að 

skipuleggja og leiðbeina frekar en að miðla þekkingu.  

Í þessu verkefni er notast við skilgreiningu Ingvars 

Sigurgeirssonar á kennsluaðferð sem er að finna í bók hans 

Litróf kennsluaðferðanna. Þar er talað um kennsluaðferð sem 

,,það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 

skyni að nemendur læri það sem að er keppt.“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:9).  

Kristín Jónsdóttir lýsir skólastarfi í einum grunnskóla 

Reykjavíkur í grein sinni Mál og mynd – Íslenska á unglingastigi. 
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Nefnir Kristín tvær hliðar íslenskukennslunnar, skylduhliðina 

annars vegar og skapandi hliðina hins vegar. Skylduhliðin er þá 

þeir rammar sem settir eru, s.s. samræmd próf og markmið 

aðalnámskrár. Skapandi hliðin er andstæðan og býður upp á  

hið óvænta sem er ekki háð reglum og markmiðum. Sumt 

verður því vel heppnað og annað ekki. Í greininni er vel lýst 

hvernig skapandi hliðinni er sinnt. Smiðja er staður þar sem 

nemendur vinna með myndvinnslu, stuttmyndagerð og margt 

fleira. Byggt er á sjálfstæðum vinnubrögðum, vali nemenda og 

lotuskiptingu að ónefndri samvinnu kennara. Skýrt er tekið 

fram að skólinn mótast af kennarahópnum og til að árangur 

náist þá sé það fyrst og fremst komið undir kennurum en 

hvorki stjórnendum né fræðsluyfirvöldum. Sjálfstæði nemenda 

felst aðallega í því að þeir eiga að vinna samkvæmt áætlunum 

og læra að sjá hlutina í stærra samhengi. Ekki er nóg að kennari 

setji fyrir dag frá degi, nemendur eiga að taka ábyrgð á námi 

sínu, vinna saman í hópum, þurfa að viðhafa verkaskiptingu og 

treysta á samvinnu. Val nemenda felst í vinnubrögðum og 

verkefnum og tilraun er gerð með lotuskiptingu þar sem hverri 

lotu lýkur með prófi eða verkefnaskilum. Hér er 

íslenskukennslu lýst þar sem kennarar eru leitandi í 

einstaklingsmiðuðum kennsluháttum og kennslan er skipulögð 

með fjölbreytni í huga. Greinin ber með sér hve mikinn áhuga 

og metnað kennarar hafa í að brjóta upp kennslu og koma 
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þannig til móts við sem flesta nemendur í námi (Kristín 

Jónsdóttir, 2006).  

Birna Sigurjónsdóttir gerði tilviksathugun á miðstigi 

grunnskóla árin 2005-2006. Í riti/bæklingi sem hún nefnir 

Skóladagar, nemandinn í einstaklingsmiðuðu námi lýsir hún 

aðstæðum, fyrirkomulagi og verklagi í einum skóla sem hefur 

einstaklingsmiðað nám að yfirlýstu markmiði sínu. 

Tilgangurinn er að velta upp þeirri spurningu hvort leiðin sem 

skólinn hefur valið samræmist markmiðum hans (Birna 

Sigurjónsdóttir, 2007). Safnaði Birna gögnum um vinnulag 

nemenda í einstaklingsmiðuðu námi og komst að því að það 

sem einkenndi skipulag kennslu og náms í skóla með 

einstaklingsmiðað nám að yfirlýstu markmiði, væri annars 

vegar ramminn sem settur væri um það að skipta nemendum í 

hópa, bæði í greinum og verkefnum. Hins vegar það frelsi sem 

nemendur hafa til að vinna verkefnin innan þessa ramma 

(Birna Sigurjónsdóttir, 2007). Í lokin tekur Birna fram að hér 

var einn skóli skoðaður, en skólar sem skipulggja kennslu 

samkvæmt einstaklingsmiðuðu námi fara ólíkar leiðir að því 

marki (Birna Sigurjónsdóttir, 2007).  
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3.2.4. Hvað er vitað um einstaklingsmiðað nám í 
skólum á Íslandi? 

Hafsteinn Karlsson, skólastjóri í Salaskóla í Kópavogi, 

rannsakaði kennsluhætti í íslenskum og finnskum grunnskólum 

veturinn 2006-2007 og bar þá saman. Rannsóknin var hluti af 

meistaranámi hans við Háskóla Íslands. Helstu niðurstöður 

Hafsteins eru þær að frekar hefðbundnar aðferðir séu við lýði á 

Íslandi og í Finnlandi. Kennari byrjar kennslustund á fyrirlestri 

og síðan fara nemendur að vinna. Nokkrir íslensku kennararnir 

í rannsókn Hafsteins höfðu stigið skref í þá átt að leyfa 

nemendum að vinna eftir eigin áætlunum. Finnsku kennararnir 

reyndust meðvitaðri en íslensku kennararnir um það hvaða 

kennsluaðferðum þeir beittu og einnig studdust finnskir 

kennarar meira við kennsluleiðbeiningar en þeir íslensku 

(Hafsteinn Karlsson, 2009). Hafsteinn veltir m.a. þeirri 

spurningu upp hvers vegna hugmyndafræðin um 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti hafi ekki 

skilað sér meira inn í kennslustofuna en raun ber vitni. 

Kennarar virðist þó vera áhugasamir um einstaklingsmiðun en 

það viðhorf kom einnig fram í rannsókn Kristínar Jónsdóttur 

sem fjallað var um hér að framan (Hafsteinn Karlsson, 2009).  

Athyglisverð kennsluaðferð er viðfangsefni Birnu Björnsdóttur, 

kennara í Lindaskóla í Kópavogi. Hún skrifar grein sem heitir 

Munnleg saga – áhugaverð leið til að læra sögu og byggir greinin 
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á M.paed–ritgerð Birnu frá Háskóla Íslands. Í greininni fjallar 

Birna um sagnfræðilega aðferð í kennslu sem kallast munnleg 

saga. Aðferðin býður upp á rannsóknir, umræður og fjölbreytta 

vinnu með nemendum og gefur nemendum tækifæri á að 

nálgast efnið með öðrum hætti en gert er í hefðbundinni 

kennslu. Aðferðin byggist á því að að afla gagna með því að taka 

viðtöl við þá einstaklinga sem tóku þátt í þeim viðburði sem 

verið er að rannsaka. Hægt er að nota aðferðina í mörgum 

námsgreinum. Með þessu móti verður til ný saga sem 

nemandinn er þátttakandi í og tengir við sitt eigið líf (Birna 

Björnsdóttir, 2008).  

Framhaldsskólinn á Laugum réðist í þróunarverkefni en 

markmið þess var  m.a. að gera nemendur ábyrgari fyrir námi 

sínu. Til að ná því markmiði var m.a. hefðbundnum 

kennslustundum fækkað, nemendur vinna að 

einstaklingsbundnum áætlunum í opnum rýmum, samfelldur 

skóladagur er hafður í heiðri og persónuleg leiðsögn við 

nemendur sett í forgang. Ljóst er við lestur greinarinnar ,,Það 

kemur ekki til greina að fara til baka“ að fleiri kostir en gallar 

eru við verkefnið og þar er að finna margar jákvæðar umsagnir 

kennara og nemenda. Mikið er lagt upp úr góðri líðan nemenda 

og þróun námsumhverfis sem undirbúi nemendur enn betur 

undir þátttöku í atvinnulífi. Til að stuðla að því eru nefndar 

tillögur eins og að skólinn yrði sem líkastur góðum vinnustað, 
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nýta skyldi upplýsingatækni í náminu með fjölbreyttum hætti 

og að hver nemandi fengi leiðsögukennara sem fylgdi honum 

eftir þar til hann útskrifast (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2008). 

Mikil gróska hefur verið í starfendarannsóknum og 

þróunarverkefnum. Ívar Rafn Jónsson, kennari við 

Borgarholtsskóla, fjallar í grein sinni ,,Að virkja sjálfstæða 

hugsun nemenda“ um það hvernig hann fór í sjálfsskoðun í 

starfendarannsókn sinni sem hann gerði með nemendum 

sínum í sálfræðiáfanga í framhaldsskóla. Ívar Rafn brást við 

óvirkni og áhugaleysi nemenda sinna með því að nota 

kennsluaðferðir sem kveiktu áhuga þeirra. Sótti hann 

kennsluaðferðirnar í verkfnið PEEL (e. Project for Enhancing 

Effective Learning) en það eru reynslusögur kennara. 

Kennsluaðferðirnar sem notaðar eru hafa það að markmiði að 

auka ábyrgð nemenda í námi og bæta námsvenjur þeirra. Ívar 

Rafn nefnir þrjú dæmi um kennsluaðferðir sem hann prófaði. Í 

fyrsta lagi aðferð þar sem nemendur spyrja og svara og þurfa að 

gera sér grein fyrir hvað þeir vita núna, hvað þeir vilja vita og 

hvað þeir hafi lært. Þetta var unnið í hópum. Í öðru lagi svara 

nemendur spurningum um hvað er líkt og hvað er ólíkt. 

Nemendur bera saman ólíka hluti eins og atferliskenningu og 

leir. Í þriðja lagi notaði hann leikræna tjáningu og geðraskanir. 

Hér þurftu nemendur að setja sig í hlutverk aðstandanda eða 

einstaklings með geðraskanir. Ívar Rafn lítur nú á nemendur 



Vallaskólaleiðin 

 

72 

 

frekar sem samstarfsaðila og telur hann að samstarfið við þá 

dragi úr líkunum á faglegri einangrun (Ívar Rafn Jónsson, 

2008).  

Nanna Kristín Christiansen, verkefnisstjóri 

móðurskólaverkefnisins, gerir grein fyrir niðurstöðum þess 

þegar Vesturbæjarskóli var móðurskóli í verkefninu Drengir og 

grunnskólinn. Þar var markmiðið að finna leiðir sem bættu 

námsárangur og líðan drengja í skólum. Niðurstöður voru m.a. 

þær að leggja ætti áherslu á umhyggju og kennsluaðferðir sem 

bera árangur fyrir alla nemendur. Kennarar ættu að vera 

meðvitaðir um að einstaklingar séu mismunandi og það þurfi 

að mæta þörfum þeirra allra frekar en að einblína á 

staðalímyndir kynjanna (Nanna Kristín Christiansen, 2008). 
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4. Aðferð 

Í þessu verkefni er leitað svara við tveimur 

rannsóknarspurningum sem snúa að Vallaskólaleiðinni, 

íslenskukennslu og einstaklingsmiðuðu námi. Við öflun gagna 

var leitað fanga í bókum, greinum á Netinu og á heimasíðum 

nokkurra sveitarfélaga. Á grunni þessara heimilda var unninn 

fræðilegur kafli þar sem gerð var grein fyrir kenningum þeirra 

fræðimanna sem skrifað hafa mikið um einstaklingsmiðað nám. 

Þá var aflað heimilda um Daltonskóla og um hugmyndir Helen 

Parkhurst sem var stofnandi hans. Einnig var gerð grein fyrir 

hlítarnámi. Nauðsynlegt var að gera grein fyrir hugmyndafræði 

Daltonskóla og hlítarnáms þar sem Vallaskólaleiðin sækir 

hugmyndir sínar til þeirra.  

Námsefni Vallaskólaleiðarinnar var gefið út í tilraunaútgáfu og 

tilraunakennt skólaárið 2007-2008. Kennararnir sem prófuðu 

efnið voru ellefu talsins og skólarnir voru fimm auk Vallaskóla. 

Allt skólaárið var ég í sambandi við þá kennara sem kenndu 

námsefni Vallaskólaleiðarinnar. Samskiptin voru í gegnum 

tölvupóst og síma og voru skráð í dagbók. Könnun á viðhorfum 

kennaranna var lögð fyrir í marsmánuði. Hún var send í 
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tölvupósti sem kennarar svöruðu rafrænt. Ef spurningar 

vöknuðu í sambandi við svör kennara var haft samband og rætt 

í gegnum síma. Þegar skólaárinu lauk hafði ég greinargóða 

mynd af því hver reynsla kennara hefði verið af 

Vallaskólaleiðinni. Ein nemendakönnun var send til skólanna 

en hver skóli réði því hvort hann legði hana fyrir eða ekki. 

Fjórir af sex skólum lögðu hana fyrir og sendu niðurstöðurnar 

til mín. Markmið þeirrar könnunar var að athuga hvað 

nemendum fyndist um að nota námsefni Vallaskólaleiðarinnar í 

íslenskunámi, hverju þeir vildu breyta, hvað væri leiðinlegt og 

hvað skemmtilegt. Tilgangur með upplýsingaöflun og 

könnunum var að fá ábendingar sem bætt gætu verkefnabækur 

Vallaskólaleiðarinnar og sniðið af aðra vankanta hennar. 

Niðurstöður þessara tveggja kannana auk upplýsinganna sem 

aflað var þetta skólaár eru hafðar til hliðsjónar í verkefninu. 

Til að gera grein fyrir Vallaskólaleiðinni er stuðst við tvo texta 

sem ég er einn höfunda að. Þeir eru á heimasíðu sem tilheyrir 

Vallaskólaleiðinni, annars vegar Hugmyndafræði 

Vallaskólaleiðarinnar og hins vegar Kennsluleiðbeiningar 

Vallaskólaleiðarinnar. Auk þess bý ég yfir margvíslegum öðrum 

upplýsingum um Vallaskólaleiðina. Hefur það skapað ákveðna 

erfiðleika í þessu meistaraprófsverkefni. Ég hef þurft að gæta 

þess að skoða viðfangsefnið hlutlægt og vara mig á því að falla 

ekki í þá gryfju að markaðssetja Vallaskólaleiðina. Umfjöllunin 



Vallaskólaleiðin 

 

75 

 

um hugmyndir hennar, námsefni og kennsluvef varð að vera 

hlutlaus og síðan skoðuð í ljósi fræðanna. Ég hef verið sá 

höfundur sem hef séð um samskipti við aðra skóla og svarað 

fyrirspurnum frá kennurum, skólastjórnendum og öðrum sem 

hafa þurft að fá ráð, upplýsingar  o.fl.. Einnig hafa nemendur 

mínir mikið haft um Vallaskólaleiðina að segja og margar 

reynslusögur hef ég heyrt varðandi námsefnið annars staðar 

frá. Þannig hefur mikil áskorun verið fólgin í að nýta þessar 

upplýsingar og mat annarra á Vallaskólaleiðinni á hlutlægan 

hátt og aðgreina mínu eigin mati og viðhorfum. Í þessu hefur þó 

leynst ákveðið tækifæri sem felst í því að ég hef yfirsýn yfir alla 

þætti er snerta Vallaskólaleiðina, upphaf hennar, þróun, 

reynslu og viðtökur.  

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum þriggja 

kannana. Ein þeirra var lögð fyrir kennara sem kenndu 

námsefni Vallaskólaleiðarinnar skólaárið 2007-2008. Sama 

skólaár var lögð stutt könnun fyrir hluta þeirra nemenda sem 

notuðu námsefni Vallaskólaleiðarinnar. Þriðja könnunin var 

lögð fyrir í Vallaskóla og skóla á höfuðborgarsvæðinu og borið 

var saman viðhorf nemenda á unglingastigi til náms og 

námsefnis í íslensku. 

Að lokum er niðurstöðukafli þar sem fjallað er um einstaka 

þætti Vallaskólaleiðarinnar út frá nokkrum lykilhugtökum í 
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hinni fræðilegu umfjöllun um einstaklingsmiðað nám. Þannig er 

leitað svara við rannsóknarspurningunum tveimur: Fellur 

Vallaskólaleiðin undir hugmyndir um einstaklingsmiðað nám? 

Hvaða nýbreytni er að finna í Vallaskólaleiðinni fyrir 

íslenskukennslu? 
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5. Kannanir á viðhorfum kennara og 

nemenda til Vallaskólaleiðarinnar 

Í þessum kafla verður fjallað um þrjár kannanir. Í fyrsta lagi 

könnun sem ég lagði fyrir kennara sem kenndu samkvæmt 

Vallaskólaleiðinni skólaárið 2007-2008. Í öðru lagi könnun sem 

lögð var fyrir nemendur sem notuðu námsefni 

Vallskólaleiðarinnar sama skólaár. Í þriðja lagi könnun sem 

lögð var fyrir í tveimur skólum, annars vegar Vallaskóla og hins 

vegar skóla á höfuðborgarsvæðinu. Í könnuninni var borið 

saman viðhorf nemenda til náms og námsefnis í íslensku á 

unglingastigi, Könnunin var lokaverkefni Sólveigar 

Sigmarsdóttur til B.Ed. gráðu vorið 2008. 

 

5.1. Könnun á viðhorfum kennara til 

Vallaskólaleiðarinnar 

Ég lagði könnun fyrir þá kennara sem kenndu samkvæmt 

Vallaskólaleiðinni skólaárið 2007-2008. Námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar var kennt í sex skólum, í fimm þeirra var 

námsefnið kennt í fyrsta sinn en í einum skóla hefur það verið 
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kennt nú á fjórða ár, þ.e. í Vallaskóla. Það voru þrettán kennarar 

sem kenndu námsefni Vallaskólaleiðarinnar og svöruðu ellefu 

kennarar könnuninni. Fyrst var lögð fyrir stutt skrifleg könnun 

í mars 2008. Í apríl sama ár var rætt við kennarana í síma og 

fengnar meiri upplýsingar.  

Tilgangur þess að leggja könnunina fyrir var að heyra af reynslu 

kennaranna af því að kenna námsefni Vallaskólaleiðarinnar og 

fá þannig ábendingar sem mætti nota til að bæta námsefnið. 

Sem einn af höfundum Vallskólaleiðarinnar hafði ég verið í 

samskiptum við kennarana í gegnum tölvupóst og símleiðis 

þetta skólaár. Þarna þótti okkur höfundum 

Vallaskólaleiðarinnar nauðsynlegt að staldra við og fá að heyra 

reynslusögur kennara til að nýta við áframhaldandi vinnu. Ef 

einhverjum atriðum í könnuninni var svarað neitandi var 

leitast við að fá nánari skýringar.  

Eftirfarandi atriði voru könnuð:  

 Bakgrunnur kennara; aldur, menntun, sérgrein, 

símenntun, á hvaða skólastigi kennari hefur mesta 

reynslu og hvaða bekkjum viðkomandi kenni á þessu 

skólaári.  

 Námsefni; hvort vægi námsþátta væri eðlilegt, hvort 

verkefni væru nógu fjölbreytt, hvort kennari sleppti 
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verkefnum og hvort einhver þáttur íslenskunnar yrði 

útundan.  

 Hvort breyting hefði orðið á vinnusemi og áhuga 

nemenda.  

 Kostir og gallar Vallaskólaleiðarinnar og hvort kennarar 

eyddu meiri tíma í yfirferð verkefna en áður. 

 

5.1.1. Helstu niðurstöður 

Allir þeir sem tóku þátt í könnuninni eru kennaramenntaðir og 

tíu af ellefu kennurum höfðu íslensku sem sérgrein í námi sínu. 

Mikill meirihluti kennara hafði sótt símenntunarnámskeið 

síðustu þrjú árin og þeir  sem það gerðu höfðu sótt námskeið 

sem tengdust íslensku. Um er að ræða ýmis konar námskeið og 

fyrirlestra sem tengjast ritun, bókmenntum, leiklist og fleira. 

Næstum allir kennararnir voru við störf á unglingastigi.  

Spurt var hvort vægi námsþátta væri eðlilegt. Yfirgnæfandi 

meirihluti svaraði þessari spurningu játandi. Þá var spurt hvort 

einhver þáttur mætti fá meira vægi og rúmlega helmingur 

kennara sagði að tjáning og sköpun mætti fá meira vægi í 

efninu. Rúmlega helmingur kennara eyddi meiri tíma í yfirferð 

og undirbúning kennslu en áður. Ástæðan væri trúlega sú að 

þeir væru að kenna námsefnið í fyrsta sinn. Þeir kennarar sem 
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höfðu kennt efnið lengur eyddu greinilega minni tíma í yfirferð 

en hinir sem voru að kenna það í fyrsta sinn.  

Spurt var hvort vinnusemi og áhugi nemenda hefði aukist og 

var afgerandi að kennurum fannst nemendur sýna meiri áhuga 

og vinnusemi.  

Spurt var hvort kennarar slepptu verkefnum og gerðu það mjög 

margir. Það voru þá helst málfræði- og stafsetningarverkefni 

sem var sleppt og ástæðan sú að kennarar væru með slaka 

nemendur eða fjöldi verkefna væri of mikill. 

Að lokum var spurt um kosti og galla Vallaskólaleiðarinnar. 

Mest áberandi var ánægjan með breytingu á vinnubrögðum og 

vinnusemi nemenda. Að áliti kennara eru helstu gallar 

Vallaskólaleiðarinnar að það vantar meira svigrúm fyrir 

kennara, ramminn væri of stífur og verkefni mörg. Þetta var álit 

níu af ellefu kennurum. Einnig fannst rúmlega helmingi 

kennara að það færi of mikill tími í yfirferð miðað við áður og 

að tjáning og sköpun mætti fá meira vægi. Kom fram hjá einum 

kennara að nemendur lærðu of lítið, sterkir nemendur lækkuðu 

í einkunnum, metnaður nemenda minnkaði og ramminn væri of 

stífur.  

Helstu kostir Vallaskólaleiðarinnar samkvæmt kennurum eru 

þeir að ramminn er skýr, nemendur fá allt námsefni í 
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hendurnar, kennslugögn eru aðgengileg og ekki er verið að 

afhenda nemendum ljósrit eða annað efni eftir að lota hefst. Þá 

eru markmið hverrar lotu skýr bæði fyrir kennara, nemendur 

og foreldra. Níu af hverjum ellefu kennurum tóku fram að 

foreldrar væru ánægðir með efnið og nefndu í því samhengi 

einkunnablaðið sem nemendur fá afhent í lok hverrar lotu.  

Fram kom áhugi hjá kennurum að kenna efnið áfram. Eins 

höfðu kennarar hugmyndir um að bæta við efni sem þeir hefðu 

kennt áður, t.d. þemaverkefnum og kvikmyndaverkefnum. 

Höfðu kennarar þá í huga að halda ramma 

Vallaskólaleiðarinnar en koma að verkefnum frá sér. Í þessu 

samhengi kom skýrt fram að þau verkefni sem kennarar ætla 

að bæta við tengjast framsögn, tjáningu og leiklist. Þetta styður 

það að kennurum fannst tjáningu og sköpun ábótavant í 

námsefninu.  

Einnig fannst kennurum gott að heyra að vefur væri í vinnslu 

sem styddi við Vallaskólaleiðina og töldu að þeir myndu nýta 

sér það sem þar yrði að finna.  
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5.2. Könnnun sem lögð var fyrir nemendur 

Skólaárið 2007-2008 voru sex skólar sem notuðu námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar og kenndu samkvæmt hugmyndum 

hennar. Könnun var lögð fyrir nemendur í fjórum skólunum af 

sex vorönn 2008. Alls 230 nemendur svöruðu könnuninni. 

Könnunin var stutt og einföld og markmið hennar skýr. Kanna 

átti hvað nemendum fyndist um verkefnabækur 

Vallaskólaleiðarinnar, hverju þeir vildu breyta, hvað væri 

leiðinlegt og hvað væri skemmtilegt. Niðurstöðurnar voru 

skýrar og voru nemendur sammála um öll atriði. Einungis einn 

nemandi sem tók könnunina vildi ,,læra eins og hann gerði 

áður“.  

Spurt var hvað nemendum fyndist um loturnar. Langflestir 

nemendur voru ánægðir með loturnar, fannst tíminn líða hratt 

og alltaf væri verið að byrja og enda lotu. Þeim fannst þeir læra 

meira og vinna betur í skólanum. 

Spurt var hvað nemendum fyndist jákvætt við námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar. Nemendum fannst gott að mega ráða 

hvaða verkefni þeir ynnu í skólanum og heima. Einnig fannst 

þeim jákvætt að taka færri þætti í íslensku fyrir í einu. ,,Þetta er 

ekki svona hrærigrautur“ er dæmi um svar sem kom frá 

meirihluta nemenda með mismunandi orðalagi. 
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Spurt var hvað nemendum þætti leiðinlegt og voru allir 

sammála um leiðinlegt væri hvað málfræðiverkefni væru mörg.  

Spurt var hvað væri skemmtilegt og nemendur voru sammála 

um að verkefni sem kallast Orðasúpa væri skemmtilegast. Það 

er málfarsverkefni sem inniheldur krossgátur, þrautir og fleiri 

leikjatengd verkefni.  

 

5.3. Könnun á viðhorfi nemenda til náms og 

námsefnis í íslensku á unglingastigi í 

tveimur skólum 

Sólveig Sigmarsdóttir vann rannsókn á viðhorfum nemenda í 

tveimur skólum til náms og námsefnis í íslensku á unglingastigi. 

Könnunin var hluti af B.Ed. ritgerð hennar vorið 2008. Lagði 

Sólveig könnun fyrir nemendur á unglingastigi í tveimur 

skólum. Annar skólinn er á landsbyggðinni og þar voru farnar 

óhefðbundnari leiðir í kennsluháttum og nýtt námsefni kennt, 

námsefni Vallaskólaleiðarinnar. Þessi skóli er kallaður skóli B. 

Hins vegar skóli af Stór-Reykjavíkursvæðinu sem fór 

hefðbundnari leiðir í kennsluháttum og námsefnisvali og er 

hann kallaður skóli A. Með leyfi Sólveigar greini ég frá helstu 

niðurstöðum rannsóknar hennar. 
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Könnunin var lögð fyrir 202 nemendur. Viðhorf nemenda til 

námsefnis og kennsluhátta í íslenskukennslu er borið saman. 

Markmiðið var að athuga hvort kennsluhættir og námsefni 

skipti sköpum fyrir nemendur og hafi áhrif á viðhorf þeirra 

(Sólveig Sigmarsdóttir, 2008).  

5.3.1. Helstu niðurstöður 

Viðhorf nemenda í skólunum tveimur eru ólík, í svörum 

nemenda kom í ljós að meiri ánægja ríkti í skóla B, þar var 

töluvert hærra hlutfall nemenda ánægðir með kennsluefnið í 

íslensku en í skóla A. Nemendur í skóla B völdu íslensku sem 

skemmtilegustu greinina en nemendur í skóla A völdu 

náttúrufræði (Sólveig Sigmarsdóttir, 2008).  

Spurt var hvernig nemendum gengi í íslensku og var mikill 

munur á skólunum. Fleiri nemendum í skóla B þykir þeim 

ganga vel í íslensku en nemendum í skóla A. Mest áberandi 

munur var á milli þeirra sem eru í 9. og 10. bekk eða eins og 

segir í ritgerðinni um þann mun: ,,Fleiri nemendum í skóla A 

gengur hvorki vel né illa og frekar illa. Fleiri nemendum gengur 

mjög vel og frekar vel í skóla B“ (Sólveig Sigmarsdóttir, 

2008:16).  

Spurt var hvaða tungumál nemendur héldu að myndi gagnast 

þeim í framtíðinni. Í skóla A telja 12% nemenda að íslenska 
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muni gagnast þeim á móti 43% í skóla B (Sólveig Sigmarsdóttir, 

2008). 

Spurt var um viðhorf nemenda til kennslubókanna í íslensku. 

Talsverður munur er á milli skólanna. Í skóla A eru hlutfallslega 

fáir nemendur sem eru mjög ánægðir með kennslubækurnar 

eða 3% í 9. bekk og 7% í 10. bekk. Í skóla B eru 24% nemenda 

ánægðir með kennslubækurnar í 8. bekk, 18% í 9. bekk og 28% 

í 10. bekk (Sólveig Sigmarsdóttir, 2008). 

Spurt er hvaða þátt íslenskunnar nemendum þyki erfiðast að 

læra. Í báðum skólum velja nemendur málfræði sem erfiðasta 

þáttinn. Athygli vekur að dreifingin er frekar jöfn í skóla B 

meðan málfræði er afgerandi erfiðust í skóla A (Sólveig 

Sigmarsdóttir, 2008). 

Spurt var um viðhorf nemenda í skóla B til námsefnis 

Vallaskólaleiðarinnar. Almenn ánægja er með námsefnið, bæði 

hjá drengjum og stúlkum. Þau tvö atriði sem flestir nemendur  

voru ánægðir með var að vinna á sínum eigin hraða og vinna í 

lotum. Nemendur virtust ekki tiltakanlega óánægðir með neitt 

(Sólveig Sigmarsdóttir, 2008). 

Að lokum voru nemendur spurðir að því hvað vantaði í 

íslenskukennslu. Skoðanir nemenda voru líkar í báðum 

skólunum. Meirihluti nemenda vildi fá meiri kennslu í tjáningu 

og í að rökstyðja skoðanir sínar. Einnig vildu margir nemendur 
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fá meiri kennslu í ritun og ritgerðarvinnu og töldu að það 

myndi gagnast þeim í framhaldsskóla. Óánægja nemenda 

snerist um málfræðikennslu, fannst henni ofaukið og kom það 

skýrt fram í svörum þeirra; ,,hverjum er ekki sama hvort þessi 

eða hin sögnin er í viðtengingarhætti eða framsöguhætti“ 

(Sólveig Sigmarsdóttir, 2008:43). 

Athygli vekur að nemendur gagnrýna sömu atriði í 

íslenskukennslu, þ.e. of mikil málfræði, óháð því hvaða 

námsefni þeir nota. Nemendur beggja skóla finnst kennslu í 

framsögn, rökstuðningi og tjáningu vera ábótavant. Þetta er 

áhugaverð gagnrýni, bæði fyrir námsefni Vallaskólaleiðina sem 

og annað kennsluefni (Sólveig Sigmarsdóttir, 2008). 

 

5.4. Kostir og annmarkar 

Vallaskólaleiðarinnar 

Samkvæmt könnun sem lögð var fyrir kennara eru kostir 

Vallaskólaleiðarinnar aðallega þrír. Í fyrsta lagi að hægt er að 

nota verkefnabækurnar án þess að verið sé að binda hendur 

þeirra varðandi bókmenntir og önnur verkefni. Auðvelt er fyrir 

kennara að skipta út verkefnum og nota það sem reynst hefur 

vel í skólanum. Þetta á við um bókmenntaverkefni þar sem ekki 

er minnst á nöfn bóka og þannig á að vera hægt að nota 

verkefnin við mismunandi bókmenntir. Eina undantekningin 
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frá þessu er þegar unnið er með Íslendingasögur og 

Íslendingaþætti. 

Í öðru lagi er Vallaskólaleiðin með skýran vinnuramma. Lotur, 

sjálfspróf, leslistar, verkefnaskrár og viðmiðunareinkunn 

mynda ramma utan um lotuvinnuna. Aldrei þarf að velkjast í 

vafa um það hvert viðfangsefnið er og til að árétta það eru 

markmið og glósur fremst í hverri lotu. Þetta skýra 

fyrirkomulag og utanumhald auðveldar foreldrum að fylgjast 

með námi barna sinna. Í lok hverrar lotu fá nemendur 

einkunnablað með sér heim til að sýna foreldrum sínum og 

gefur þeim þannig tækifæri til að hafa yfirsýn yfir nám barna 

sinna.  

Í þriðja lagi hentar bráðgerum nemendum að vinna samkvæmt 

Vallaskólaleiðinni vegna þess að þeir geta unnið hraðar en 

meðalnemendur. Þessir nemendur geta margir unnið þriggja 

ára námsefni á tveimur árum og geta í framhaldinu tekið áfanga 

í framhaldsskóla. Þannig þurfa nemendur ekki að bíða eftir 

hver öðrum heldur vinnur hver á sínum hraða. Þetta er einnig 

hvetjandi fyrir slakari nemendur sem þurfa ekki að vinna öll 

verkefnin og sjá þannig fyrir endann á sinni vinnu eins og allir 

aðrir – og eru þar að auki með sama námsefni og aðrir 

nemendur.  
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Annmarkarnir við Vallaskólaleiðina samkvæmt könnuninni 

sem lögð var fyrir kennara eru þeir að nemandi sem á erfitt 

með að skipuleggja sig gæti átt erfitt með að fóta sig í 

Vallaskólaleiðinni. Aldrei er sett fyrir heimanám og nemandi 

þarf að skipuleggja framgang námsins sjálfur. Þó nemandi þurfi 

að sýna kennara skipulag sitt, þá gæti þetta reynst mörgum 

erfitt. Einnig var tekið fram að val nemenda mætti vera meira. Í 

Vallaskólaleiðinni eiga nemendur að læra það sama þó 

árangurinn eigi að vera mismikill miðað við getu þeirra. Val 

verkefna er lítið og valfrelsi nemenda felst þá í því að þeir ráða 

því í hvaða röð þeir vinna verkefnin en ekki hvaða verkefni þeir 

eiga að vinna, það er fyrirfram ákveðið. Einu verkefnin sem 

bjóða upp á val eru bókmenntaverkefni. Þar geta nemendur 

stundum valið á milli verkefna en það stendur ekki til boða í 

öðrum verkefnum.  

Mikilvægt er fyrir kennarana að geta aðlagað efnið að eigin 

þörfum og þá er komið að því sem flestir kennarar tóku fram 

sem annmarka en það er að auka megi vægi tjáningar og 

sköpunar. Sköpunarþátturinn er aðallega fólginn í 

ritunarþættinum. Þessi verkefni ýta undir sköpunarþáttinn en 

fá verkefni ganga svo langt að leyfa nemendum að ráða 

úrvinnslu og lausn verkefna. Einu verkefnin sem bjóða upp á 

mismunandi lausnir eru bókmenntaverkefni. Þar er í einstökum 
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tilvikum gefinn kostur á að leysa verkefni með mismunandi 

aðferðum. Í öðrum verkefnum er ekki gefinn kostur á því. 

Einnig má nefna kennsluaðferðirnar. Hægt er að taka námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar og kenna með hefðbundnum hætti. Ekki 

er hægt að tryggja að þeir sem kenna námsefnið grípi tækifærið 

og noti fjölbreyttari aðferðir við að nálgast efnið. Með 

kynningum og hvatningu er hægt að koma þesssari áherslu 

áleiðis og vona að kennarar taki áskoruninni en í lokin er það 

val hvers kennara hvaða leið/leiðir hann fer í kennslunni.  
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6. Niðurstöður 

Hér verður leitað svara við rannsóknarspurningunum: Fellur 

Vallaskólaleiðin undir hugmyndir um einstaklingsmiðað nám? og 

Hvaða nýbreytni  er að finna í Vallaskólaleiðinni fyrir 

íslenskukennslu? Vísað er í þann fræðilega grunn sem gerð var 

grein fyrir í upphafi verkefnis, í hugmyndir Daltonskóla og í 

reynsluna af Vallaskólaleiðinni sem kemur m.a. fram í 

könnunum sem lagðar voru fyrir kennara og nemendur 

skólaárið 2007-2008. 

6.1. Fellur Vallaskólaleiðin undir hugmyndir 

um einstaklingsmiðað nám? 

Í umfjölluninni um einstaklingsmiðað nám var lögð áhersla á 

nokkra grundvallarþætti eins og frelsi nemenda, að miðað sé 

við getu hvers og eins, að koma til móts við þarfir nemenda, að 

áhugamál nemenda eigi að vera í fyrirrúmi, að skóli 

endurspegli samfélagið, fjölbreytileika nemenda og að 

námsefnið tengist raunveruleikanum, fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, sjálfstæði, samvinnu og námsmat. Fjallað 

verður um þessa þætti og skoðað hvort og hvernig 

Vallaskólaleiðin taki tillit til þeirra í hugmyndum sínum. 
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6.1.1. Að koma til móts við getu og þarfir nemenda 

Jean Piaget (Charles, 1989) leggur áherslu á að nemendur séu á 

mismunandi þroskastigum og því þurfi að koma til móts við 

þarfir hvers og eins nemanda þar sem hann er staddur hverju 

sinni. Howard Gardner (Armstrong, 2001) telur að mikilvægt sé 

að geta greint hverjir styrkleikar nemenda eru og hafa þá til 

grundvallar við skipulagningu kennslu. Með því móti á 

fjölgreindakenning Gardners að ýta undir fjölbreytta 

kennsluhætti þar sem hún leggur áherslu á að nemendur eru 

mismunandi. Daltonskólar hafa það að leiðarljósi að koma til 

móts við þarfir hvers nemanda og er hver þeirra með sína 

stundaskrá. Nemendur geta komið með tillögur um úrlausnir 

verkefna og hvaða verkefni skuli valin. Vallaskólaleiðin sinnir 

þessu atriði að því leyti að miðað er við getu nemenda varðandi 

það hversu djúpt þeir fara í efnið. Gefinn er afsláttur af 

verkefnum fyrir þá nemendur sem hann þurfa. Hins vegar eru 

allir nemendur með sömu verkefnin og þeir hafa ekki áhrif á 

hvaða efni er lagt fyrir. Einnig hafa þeir ekki áhrif á það hvernig 

skuli leyst úr viðfangsefnum nema að mjög litlu leyti eða í 

einstökum bókmenntaverkefnum, þar er í fáum tilfellum gefið 

tækifæri á að velja útfærslu verkefna.  

Í einstaklingsmiðuðu námi er hugmyndin að miða við getu 

hvers og eins (John Dewey, 1956, Charles, 1989 og Carol Ann 

Tomlinson, 2001). Daltonskóli hefur farið þá leið að hver 
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nemandi ákveði sitt viðmið í samráði við kennara. Þá setur 

nemandi sér markmið/einkunn sem hann þarf að ná í hverri 

lotu. Þetta atriði hefur Vallaskólaleiðin sótt til Daltonskóla og 

kallar viðmiðunareinkunn í sínu kerfi. Þannig fara nemendur 

ekki jafn djúpt í námsefnið heldur er miðað við getu hvers 

þeirra þegar ákveðið er hversu djúpt hver og einn fer í efnið. 

Kennari og nemandi ræða saman og skoða hvernig gengið hefur 

í íslensku hingað til og hvaða kröfur sé raunhæft að gera. 

Viðmiðunareinkunn er síðan ákveðin en hafa ber í huga að 

henni má alltaf breyta. Viðmiðunareinkunn hefur haft þau áhrif 

að nemendur eru að keppa við sitt markmið og sína getu en 

ekki meðaltal bekkjarins. Samanburður nemenda verður þá 

með öðrum hætti en áður því með þessu móti verða einkunnir 

ekki aðalatriði heldur hvort nemandi hafi náð sínu viðmiði. 

Höfundar Vallaskólaleiðarinnar létu hanna excelskjal sem 

heldur utanum einkunnir verkefna og viðmiðunareinkunn 

nemenda. Á blaðinu sem nemendur fá í lok hverrar lotu birtast 

sundurliðaðar einkunnir fyrir hvert verkefni lotunnar og 

lotuprófið.  Á neðri hluta blaðsins er línurit þar sem fylgst er 

með verkefnavinnu og lotuprófum. Hægra megin á blaðinu er 

skilaboðaskjóða og þar getur kennari skrifað til nemenda, hrós 

eða ábendingar. Í könnuninni sem lögð var fyrir kennara sem 

kenndu samkvæmt Vallaskólaleiðinni skólaárið 2007-2008 

kom fram ánægja með viðmiðunareinkunn og excelskjalið. 

Kennurum fannst hugsunin á bakvið viðmiðunareinkunn góð 
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og kalla fram meiri metnað hjá nemendum. Samkvæmt 

kennurunum varð samanburður nemenda með öðrum hætti. 

Umræða um einkunnir meðal nemenda væru nú  með öðrum 

hætti og aðalatriði var hvort viðmiðun viðmiðunartölu væri 

náð. Einnig var ánægja með excelskjalið sem hélt utanum 

einkunnir nemenda og sýndi vel hvernig nemendum gengur. Að 

auki kom fram að skjalið auðveldaði foreldrum að fylgjast með 

námi barna sinna. 

6.1.2. Sjálfstæð vinnubrögð og ábyrgð nemenda 

Samkvæmt hugmyndum ,,Whole language“ á kennari að hvetja 

nemendur til sjálfstæðra vinnubragða og þess að vinna 

sjálfstætt eða í samvinnu við aðra. Daltonskóli hvetur einnig til 

sjálfstæðis nemenda og þar hafa nemendur áhrif á hvaða 

verkefni eru valin og hversu djúpt farið er í þau. Daltonskóli 

hvetur til samvinnu og þess að nemendur komi sjálfir með 

lausnir að verkefnum. Einnig er samvinna skylda í Daltonskóla. 

Á stundaskrá eru tímar sem merktir eru rannsóknarstofu og 

þar er gert ráð fyrir að nemendur hjálpist að og vinni saman að 

verkefnum. Nemendur þurfa að skipuleggja nám sitt sjálfir í 

samvinnu við kennara, leita lausna, koma með tillögur að 

verkefnum og úrvinnslu þeirra og að lokum þurfa þeir að kynna 

niðurstöður fyrir samnemendum sínum og kennara. Þannig 

þurfa nemendur að geta útskýrt það sem þeir hafa lært og geta 

svarað spurningum um efnið. Að sumu leyti uppfyllir 
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Vallaskólaleiðin þetta atriði. Sjálfstæði nemenda er eitt af 

markmiðum Vallaskólaleiðarinnar með því að veita nemendum 

aukna ábyrgð á eigin námi og hvetja þá til að leita sjálfir lausna 

á verkefnum og velja sér vinnufyrirkomulag sem henti þeim. 

Sjálfstæð vinnubrögð er einnig atriði sem Vallaskólaleiðin 

hvetur til með ákveðnum ramma sem krefst þess af nemendum 

að þeir leiti svara í uppflettiritum, standi við skiladag lotu og 

vinni þau verkefni sem liggja fyrir er verið að ýta undir ábyrgð 

nemenda og sjálfstæði í vinnubrögðum. Kennari setur 

rammann í Vallaskólaleiðinni, þ.e. hann ákveður hvaða 

námsefni á að læra. Nemandinn ákveður hvaða verkefni hann 

vinnur í kennslustund og eins og áður hefur komið fram getur 

nemandi valið um útfærslu einstakra bókmenntaverkefna. 

Samvinna er einnig val í Vallaskólaleiðinni. Nemendur geta 

valið hvort þeir vinna einir, í pörum eða hópum. Þó hvatt sé til 

samvinnu eru nemendur ekki skyldugir til þess og ef þeir kjósa 

að vinna ekki með öðrum, þá geta þeir valið að vinna einir.  

6.1.3. Frelsi og val 

Frelsi samkvæmt John Dewey (Dewey, 1956) er að nemandi 

hafi tækifæri til að rannsaka, meta hluti, hugsa og setja sér 

markmið. Jean-Jacques Rousseau var einnig talsmaður frelsis 

og lagði áherslu á að kennari kynntist nemendum sínum áður 

en hann færi að skipuleggja kennslu. Skólinn á að skapa þetta 

frelsi fyrir nemandann sem þroskist meira þegar hann er laus 
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úr viðjum hins hefðbundna fyrirkomulags (Pound, 2005). Í 

hugmyndafræðinni ,,Whole language“ er hvatt til þess að 

nemendur hafi ákveðið frelsi til verkefnavals. Í Daltonskóla 

birtist frelsi nemenda á tvennan hátt. Annars vegar hafa þeir val 

um hvar þeir vinna verkefni, í skólanum, á bókasafninu, heima 

eða þar sem hentar.  Hins vegar þá hafa þeir frelsi með val 

verkefna. Þeir geta komið með tillögur að verkefnum og hvað 

eigi að leggja áherslu á við vinnuna. Frelsi birtist að hluta til í 

Vallaskólaleiðinni. Nemendur fá frelsi til að ákveða hvaða 

verkefni þeir vinna heima og í skólanum. Hins vegar ákveða 

þeir ekki hvaða verkefni á að vinna og sjaldan er boðið upp á að 

nemendur komi með tillögur að verkefnum. Einu tillögurnar 

sem nemendur geta komið með er þegar þeir velja kjörbók til 

að lesa og í einstökum bókmenntaverkefnum geta þeir komið 

með hugmyndir að úrlausn. Þannig fá nemendur frelsi innan 

ramma sem ákveðinn er af kennaranum.  

Í könnuninni og þeim upplýsingum sem safnað var frá 

kennurum var meirihluti þeirra ánægður með þann ramma sem 

Vallaskólaleiðin skapaði. Samkvæmt kennurum þótti ramminn 

skapa skýra heild fyrir kennara og nemendur. Með ramma er 

átt við loturnar með afmarkað námsefni í hverri þeirra, leslistar 

sem útskýrðu hvað ætti að lesa í lotunni og verkefnaskrár sem 

lögðu fram tillögu um hvaða verkefni ætti að vinna í hverri 

viku. Nemendur vissu til hvers væri ætlast og tekið var á 
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afmörkuðum atriðum í hverri lotu. Í lok lotunnar tóku 

nemendur sjálfspróf til að kanna hvort þeir hefðu tileinkað sér 

innihald lotunnar og lotan var síðan kláruð með því að skila 

verkefnabók og taka lotuprófið. Að lokum nefndu kennarar 

kosti viðmiðunareinkunnar og einkunnablaðsins sem 

nemendur fengu í hendur í lok hverrar lotu.   

6.1.4. Námsefni og námsmat 

Aldís Yngvadóttir fjallar um einstaklingsmiðað námsefni sem 

það námsefni sem höfði til ólíkra nemenda með fjölbreyttar 

þarfir. Það á við námsefni á vef, námsbækur, myndræna 

framsetningu og fleira. Þetta á að hluta til við Vallaskólaleiðina 

því notast er við námsbækur, stuðningsefni á vef en lítið er um 

myndræna framsetningu á námsefni. Við námsefnisgerðina 

byggðu höfundar Vallaskólaleiðarinnar á reynslu sinni við 

kennslu á unglingastigi og þeirri þekkingu sem þeir hafa á 

áhugamálum unglinga. Engin könnun var lögð fyrir unglinga til 

að kanna frekar áhugamál þeirra. Nemendur hafa fá tækifæri til 

að hafa áhrif á val verkefna í Vallaskólaleiðinni, verkefnin eru 

ákveðin af kennara og það er einungis í bókmenntum sem 

nemendur fá að velja verkefni og úrlausn þeirra. Í þessu tilliti er 

námsefni Vallaskólaleiðarinnar ekki einstaklingsmiðað nema að 

takmörkuðu leyti. 
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John Dewey (1956) heldur því fram að námsefni eigi að vera 

tengt raunveruleikanum til að búa nemendur undir líf í 

samfélaginu og skólinn eigi að vera smækkuð mynd af 

samfélaginu. Þannig tengist námsefni í Daltonskóla 

áhugamálum nemenda, því sem er ,,málefni dagsins í dag“ og er 

þannig úr garði gert að nemendur eru hvattir til að leita lausna 

því það sé umhverfi sem mæti þeim í samfélaginu. Með þetta í 

huga eiga skólar að hafa verkefnavinnu með þeim hætti að 

úrlausn verkefna líkist því sem mæti nemendum í samfélaginu. 

Í samfélaginu fá nemendur verkefni sem þeir eiga að finna 

lausnir á og þurfa að treysta á sjálfan sig og samvinnu við aðra 

við lausn þeirra. Til að undirbúa nemendur sem best undir lífið 

í samfélaginu sem tekur við eftir skólann þurfa nemendur að 

finna lausnir og geta unnið með öðrum. Daltonskóli hvetur 

nemendur til ábyrgðar, sjálfstæðis og sköpunar. Í Daltonskóla 

er lögð áhersla á að samfélagið sé í sífelldri mótun og það sama 

eigi við um skólann. Í Vallaskólaleiðinni er lögð áhersla á 

sjálfstæði nemenda og vinnulag þeirra á að vera til þess fallið 

að búa þá undir lífið í samfélaginu. Þá er átt við að nemendur 

eigi að læra að treysta á sjálfa sig, læra að leita lausna, vinna 

með öðrum þegar það hentar og vera tilbúinir að nota aðrar 

aðferðir en þeir eru vanir. Verkefnin eru látin endurspegla 

raunveruleikann að því leyti að nemendur læra að taka afstöðu, 

mynda sér skoðanir, vera sjálfstæðir og geta útskýrt og fært rök 

fyrir máli sínu. Kennarar sem kenndu námsefni 
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Vallaskólaleiðarinnar voru ánægðir með verkefnin. Þeir voru 

ánægðir með þá nálgun að námsefninu að nemendur ættu í 

ríkum mæli að útskýra og sýna skilning á reglum, málfari og 

setningaskipan. Einnig voru kennarar ánægðir með að kenna 

ekki lengur þau málfræðihefti sem höfðu verið kennd og 

einkenndust að þeirra mati af of mikilli eyðufyllingu sem ekki 

endilega tryggði skilning á efninu. Þegar kom að ritunar- og 

bókmenntaverkefnum var einnig ánægja með þau en þó fannst 

kennurum vanta meira af skapandi bókmenntaverkefnum. 

Verklag í Vallaskólaleiðinni miðar að því að undirbúa 

nemendur undir vinnu í samfélaginu en tenging verkefna við 

raunveruleikann eru lítil.  

Verkefni og viðfangsefni eiga að vekja áhuga nemenda þannig 

að við val og gerð verkefna á að taka mið af áhugamálum þeirra 

(John Dewey, 1956, Pound, 2005 og Carol Ann Tomlinson, 

2001). Reynt er að hafa verkefnin í Vallaskólaleiðinni þannig að 

þau veki áhuga nemenda. Höfundar Vallaskólaleiðarinnar höfðu 

reynslu sína af áhugamálum nemenda til hliðsjónar við gerð 

verkefna. Verkefnin taka á málum er varða unglinga eins og 

tómstundum, vinskap, íþróttum, leikjum, þjóðfélagsmálum og 

samskiptum barna og fullorðinna. 

Dewey og Piaget telja einnig að nám geti ekki verið slitið í 

sundur frá reynslu og framkvæmd. Þannig verður nemandi að 
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vera þátttakandi í námsferlinu til að geta lært. Nemandi á að 

hafa áhrif á það sem lagt er fyrir, hafa tækifæri til að láta 

skoðun sína í ljós og leggja eitthvað til málanna. Daltonskóli 

tekur mið af þessu og þar fá  nemendur að koma með tillögur 

að verkefnum og úrlausn þeirra. Vallaskólaleiðin tekur lítið mið 

af þessu. Nemendur fá að velja í einstökum 

bókmenntaverkefnum hvaða aðferðir þeir nota við lausn 

verkefna og koma með tillögur að verkefnum. Að öðru leyti 

ákveður kennari hvaða verkefni eigi að vinna og hvernig 

verkefni skuli leyst. Kennarar voru sáttir við að ráða ferðinni, 

ekki kom fram sú ósk að leyfa nemendum að ráða meira en gert 

er ráð fyrir í verkefnabókunum. Nemendur voru einnig sáttir 

við námsefnið og þegar þeir fengu að velja verkefni í 

bókmenntum og koma með tillögur að öðrum lausnum en þeim 

sem lotan innihélt, þá virtust þeir upplifa það hvetjandi.  

6.1.5. Fjölbreyttir kennsluhættir 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að: ,, Menntakerfið á að 

vera sveigjanlegt til að mæta nýjungum og breyttum kröfum“ 

(Aðalnámskrá  grunnskóla Almennur hluti, 2006:7). Einnig er 

lögð áhersla á að: ,,Grunnskólinn skal leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir 

nemenda og stuðla að þroska hvers og eins“ (Aðalnámskrá  

grunnskóla Almennur hluti, 2006:7). Áhersla er því lögð á 
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sveigjanlegt skólastarf og það að koma til móts við hvern og 

einn nemanda.  

Til að geta beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum þarf að 

skilgreina þarfir og getu nemenda (John Dewey, 1956 og 

Armstrong, 2001). Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru 

nauðsynlegar í ljósi þess að nemendur eru mismunandi 

einstaklingar og hver og einn þeirra hefur sínar þarfir og því 

dugar ekki sama kennsluaðferðin á alla nemendur (Carol Ann 

Tomlinson, 2001). Fjölgreindakenning Gardners kallar á 

fjölbreytta kennsluhætti þar sem hún leggur áherslu á að 

enginn nemandi er eins. Daltonskóli hefur þetta að leiðarljósi 

og skapar nemendum fjölbreyttar leiðir til að læra og kennarar 

eiga að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Kennarar 

hvetja nemendur til að leita mismunandi leiða til að vinna 

verkefnin, skoða verkefni út frá fleiri en einni hlið og miða þá 

við áhuga og getu nemenda. Vallaskólaleiðin fetar stutt inn á 

þessa braut. Kennarar velja verkefni en hvetja nemendur til 

sjálfstæðra vinnubragða. Þá eiga nemendur að finna lausnir 

verkefna sjálfir með aðstoð bóka, upplýsinga af Netinu og 

samvinnu við aðra nemendur. Vallaskólaleiðin miðar einnig við 

getu nemenda þegar ákveðið er hversu djúpt nemendur fara í 

námsefnið. Þeir nemendur sem hafa háa viðmiðunareinkunn 

fara dýpra í námsefnið, þ.e. þeir tileinka sér meiri þekkingu en 

ætlast er til af verkefnum lotunnar, fara nánar í hvert smáatriði 

og sýna meiri skilning og færni í úrvinnslu verkefna. Þeir sem 



Vallaskólaleiðin 

 

102 

 

hafa lága viðmiðunareinkunn tileinka sér aðalatriði lotunnar og 

vinna ekki öll verkefni hennar. 

Einstaklingsmiðað nám er það hvernig kennari kemur á sem 

fjölbreyttastan hátt til móts við nemendur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003). Hvatt er til fjölbreyttra kennsluhátta  og 

þess að gamlar venjur séu látnar róa og horft fram á við til 

nýrra kennsluaðferða því nemendur læri með mismunandi 

hætti. Kennarar verði því að nálgast nemendur með 

fjölbreyttum hætti.  

Vallaskólaleiðin hvetur til fjölbreyttra kennsluhátta. Í 

kennsluleiðbeiningum Vallaskólaleiðarinnar á vef hennar eru 

upplýsingar og ráð um það hvernig höfundar hafi hugsað sér að 

best væri að kenna námsefni Vallskólaleiðarinnar. Þar er þó 

lítið fjallað um fjölbreytta kennsluhætti. Hvatning til 

fjölbreyttra kennsluhátta kemur fram í kynningum höfunda á 

Vallaskólaleiðinni. Telja höfundar að námsefnið hvetji til 

annarar nálgunar námsefnisins með lotuvinnu og 

viðmiðunareinkunn og um leið skapist tækifæri til að ýta undir 

fjölbreytta kennsluhætti.  

Ekki er tryggt að kennarar sem kenna námsefni 

Vallaskólaleiðarinnar noti fjölbreytta kennsluhætti. Í könnun 

sem lögð var fyrir kennara var lítið spurt um kennsluaðferðir 

þeirra. Kennarar tóku flestir fram að námsefnið hefði breytt 
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undirbúningi þeirra og skipulagi kennslu. Nú væru þeir meira 

að hugsa um heildina fyrir hvern tíma. Námsefni væri ekki 

lengur bútað niður á kennslustundir heldur hefðu nemendur 

val um það hvaða verkefni eru unnin hverju sinni. Kennarar 

tóku flestir fram að þeim fyndist gott að vinna með afmarkaðri 

þætti í einu, það yrði skýrara þar sem verkefni lotunnar 

tengdust flest efni hennar.  

 

6.2. Hvaða nýbreytni er að finna í 

Vallaskólaleiðinni fyrir íslenskukennslu? 

Vallaskólaleiðin samanstendur af verkefnabókum og 

kennsluvef sem nýtast í íslenskukennslu. Verkefnabækurnar er 

þannig að nemandi á að sýna skilning sinn á námsefninu í 

verkefnum lotunnar. Nemandi á að læra námsefnið til hlítar og 

þarf að sýna fram á að hann hafi tileinkað sér efnið áður en 

haldið er áfram. Einnig á nemandi að nota uppflettirit og Netið 

til að afla sér upplýsinga við  lausn verkefna. Nemandi er því 

með eina verkefnabók þar sem hann tekur út eina lotu í einu og 

er því ekki með margar bækur í töskunni. Það er alltaf sama 

mappan sem muna á eftir. Þetta er breyting frá því sem áður 

var þegar þurfti að muna eftir stafsetningarbók, málfræðibók 

o.s.frv.. Námsefni er skipt niður í minni einingar með lotum til 

að auðvelda nemendum yfirsýn yfir nám sitt. 
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Bókmenntaverkefni eiga að vera sjálfstæð, þ.e. hægt að nota 

þau með þeim bókmenntum sem kennari velur. Einnig eiga 

kennarar að geta skipt út verkefnum en notað áfram þann 

ramma sem Vallaskólaleiðin skapar. Í könnuninni sem lögð var 

fyrir var ánægja hjá miklum meirihluta kennara með rammann 

sem Vallaskólaleiðin skapaði. 

Verkefnabækurnar sem fylgja Vallaskólaleiðinni eru þrjár og 

hægt er að leyfa bráðgerum nemendum að fara hraðar yfir 

efnið en öðrum nemendum. Þeir geta þá hafið nám í 

framhaldsskóla fyrr en áætlað er. Nemendur sem eru slakari 

hentar efnið einnig vel. Þeir vinna verkefnabækurnar á sínum 

hraða og fá afslátt af verkefnum ef þarf. Nemendum hefur þótt 

styrkur að fá að hafa sama námsefni og bekkurinn en vinna á 

afslætti. Þetta er reynsla höfunda Vallaskólaleiðarinnar auk 

þeirra kennara sem könnunin var lögð fyrir í mars 2008. 

Kennsluvefur fylgir Vallaskólaleiðinni og er hann tvískiptur, 

fyrir kennara og nemendur. Á kennarahluta vefsins er að finna 

kennsluleiðbeiningar, lausnir, glærur og fleiri kennslugögn. Á 

nemendahluta vefsins er að finna gagnvirk verkefni, sjálfspróf, 

hugtakalista o.fl.. Kennsluvefurinn er stuðningur við kennara og 

nemendur. Honum er ætlað að vera stuðningur við kennara og 

auðveldara er að setja inn nýtt efni á vef frekar en að 

endurútgefa handbók reglulega. Vefurinn er í jafnmikilli þróun 



Vallaskólaleiðin 

 

105 

 

og námsefnið. Vefurinn auðveldar einnig að framfylgja því frelsi 

sem Vallaskólaleiðin gefur kennurum, þ.e. þar geta kennarar t.d. 

tekið próf og geymt í sinni tölvu þar sem þeir geta breytt þeim 

að vild.  

Í Vallaskólaleiðinni er að finna viðmiðunareinkunnina ásamt 

forriti sem auðveldar utanumhald hennar. Höfundar 

Vallaskólaleiðarinnar létu útbúa excelskjal fyrir sig til að halda 

utanum viðmiðunareinkunnina og námsárangur nemenda. 

Þetta skjal er að finna á vef Vallaskólaleiðarinnar. Forritið varð 

fljótt afar nauðsynlegt til að geta sýnt niðurstöður og framgang 

námsins á skýran hátt bæði nemendum og foreldrum. 

Viðmiðunareinkunnin er það atriði sem varð fljótt einkennandi 

fyrir Vallaskólaleiðina ásamt lotukennslu. Ánægja með 

viðmiðunareinkunnina kom fram í könnuninni sem lögð var 

fyrir kennara sem kenndu samkvæmt Vallaskólaleiðinni 

skólaárið 2007-2008. Meirihluta kennara fannst 

viðmiðunareinkunnin hvetja nemendur áfram í námi, 

auðveldaði foreldrum að fylgjast með námi barna sinna og ef 

eitthvað var að hjá nemanda þá kom það strax í ljós. Nemendur 

fá einkunnir í lok hverrar lotu og því kemur fljótt í ljós ef þarf 

að styrkja nemendur sérstaklega. 

Sú nýbreytni sem er að finna í Vallaskólaleiðinni í 

íslenskukennslu er sá rammi sem skapaður er og samanstendur 
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af viðmiðunareinkunn með forriti, lotukennslu, verkefnabókum 

og kennsluvef fyrir nemendur og kennara. Kennari hefur val um 

að skipta út verkefnum eftir hentugleika, gefa nemendum 

afslátt á verkefnum sem það þurfa og leyfa bráðgerum 

nemendum að fara hraðar í gegnum námsefnið. 

Margir skólar hafa verið að vinna með lotukennslu en 

Vallaskólaleiðin hefur þróað hana í þá átt að geta lagt hana fyrir 

kennara ásamt kennslugögnum. Þannig hefur kennari aðgang 

að verkefnabókum fyrir nemendur og á vef 

Vallaskólaleiðarinnar hefur kennari aðgang að kennslugögnum 

eins og lausnum, glærum, prófum og fleira. Þar eru skjöl sem 

kennari getur breytt og aðlagað að sinni kennslu. 

Vallaskólaleiðin hófst sem þróunarverkefni í íslenskukennslu á 

unglingstigi árið 2004. Námsefnið þróaðist í þær 

verkefnabækur, lotukennslu og viðmiðunareinkunn sem 

einkennir hana í dag. Vonandi verður Vallaskólaleiðin hvatning 

og uppspretta fyrir aðrar góðar hugmyndir í þróunarstarfi í 

íslensku. 
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7. Samantekt 

Það sem einkum tengir Vallaskólaleiðina við hugmyndir um 

einstaklingsmiðað nám er að miða við getu hvers og eins. 

Nemendur fara þá misdjúpt í verkefnin og sumir nemendur 

þurfa ekki að vinna þau öll. Viðmiðunareinkunnin sem notuð er 

til að setja nemendum mark á að endurspegla getu þeirra. 

Einnig fá nemendur frelsi að ákveðnu marki. Þeir velja hvaða 

verkefni eru unnin í kennslustundum hverju sinni og hvaða 

verkefni eru unnin heima. Einnig ráða nemendur því í hvaða 

röð þeir vinna verkefnin. Nemendur fá í einstaka 

bókmenntaverkefnum að koma með tillögur að leiðum til 

lausna. 

Í Vallaskólaleiðinni er leitast við að ýta undir ábyrgð, sjálfstæði 

og samvinnu nemenda. Nemendur þurfa að bera ábyrgð á 

verkefnavinnu sinni, skipulagi og skilum hennar. Einnig þurfa 

þeir að vinna sjálfstætt að lausnum verkefna með aðstoð 

kennara, handbóka, upplýsinga af Netinu og samvinnu við aðra 

nemendur. Hvatt er til samvinnu nemenda og mega þeir færa 

sig til í kennslustofunni og utan hennar ef aðstæður leyfa. 

Þannig geta þeir nemendur sem vinna sjálfstætt unnið annars 

staðar en í kennslustofunni. Þeir nemendur sem þurfa meiri 
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aðstoð fá þannig tíma með kennara til nánari útskýringa og 

leiðbeininga. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að markmið 

íslenskukennslu séu skýr og að meirihluti nemenda geti náð 

þeim. Einnig að hægt sé að meta það með einhverjum hætti 

hvort það hafi tekist (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 

2007:8). Námsmat Vallaskólaleiðarinnar er þannig að 

lotuprófið gildir helming á móti verkefnabók. Hver þáttur lotu 

hefur mismunandi vægi eftir innihaldi hennar. Málfræði getur 

verið stór hluti af einni lotu en bókmenntir þeirrar næstu, allt 

eftir áherslum verkefna hverju sinni. Nemandi fær 

einkunnablað í lok hverrar lotu þar sem fram kemur 

prófseinkunn, sundurliðuð einkunn fyrir hvern þátt 

íslenskunnar og lokaeinkunn lotunnar sem er þá verkefnabók 

og lotupróf samanlagt. Eins og kom fram þegar gerð var grein 

fyrir Vallaskólaleiðinni, skiptir máli samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla að námsmat sé í samræmi við innihald og kröfur 

námsins. Þannig á námsmat að endurspegla það sem hefur 

verið kennt og meta á hvern þátt íslenskunnar. Því má halda 

fram að viðmiðunareinkunnin sem notuð er til að setja 

nemendum mark að keppa að og skráningin í excelskjalinu 

uppfylli þetta markmið Aðalnámskrár grunnskóla. Hvert 

verkefni lotunnar er metið og hægt er að nota upplýsingar um 

námsmat til að styrkja nemendur í þeim þáttum sem gengu ekki 
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nógu vel og hrósa fyrir það sem vel er gert. Það samræmist 

hlítarnámi að nemendur þurfi að læra námsefni lotu vel og 

tileinka sér innihald hennar áður en haldið er áfram.  

Nemendur sem vinna samkvæmt Vallaskólaleiðinni hafa ekki 

áhrif á það hvaða efni er lagt fyrir, þeir hafa ekki áhrif á 

úrlausnir verkefna nema að litlu leyti í bókmenntaverkefnum. 

Nemendur velja ekki verkefni því allir eru með sömu verkefnin. 

Nemendur hafa ekki áhrif á gerð verkefna og að lokum hafa 

nemendur ekki áhrif á þann ramma sem settur er. Því má segja 

að Vallaskólaleiðin gangi skammt í átt að einstaklingsmiðuðu 

námi hvað þetta varðar. Með því að leyfa nemendum að hafa 

meiri áhrif, miða verkefni oftar við áhugasvið þeirra og auka val 

verkefna, væri gengið mun lengra í átt til einstaklingsmiðaðs 

náms. Þannig gætu þeir kennarar sem nota efnið lagt meiri 

áherslu á samstarf við nemendur, fá frá þeim hugmyndir um 

verkefni og leiðir til lausna. Aukið samstarf kennara og 

nemenda myndi auka fjölbreytni kennsluhátta því nemendur 

vita best sjálfir hvernig námsaðferðir henta þeim. Með víðtækri 

umræðu um verkefni fæðast ætíð fleiri hugmyndir. Líklegt er að 

nemendur verði jákvæðari og leggi sig meira fram þegar þeir 

eru þátttakendur í ákvörðunum um nám sitt og hafa áhrif á þau 

verkefni sem liggja fyrir. 
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Niðurstaðan er því sú að í Vallaskólaleiðinni sé að nokkru 

gengið í átt til einstaklingsmiðaðs náms, einkum hvað það 

varðar að koma til móts við að nemendur eru mismunandi að 

getu. Betur má ef duga skal. Þegar kennt er samkvæmt 

hugmyndum Vallaskólaleiðarinnar er mikilvægt að hvetja til 

fjölbreyttra kennsluhátta. Þannig má segja að ef þetta tvennt, 

fjölbreyttir kennsluhættir og það að hafa nemendur með í 

ráðum varðandi val, gerð og úrlausnir verkefna yrði hluti af 

Vallaskólaleiðinni, myndi hún nálgast einstaklingsmiðað nám 

meira en nú er. Vallaskólaleiðin virðist  engu að síður eiga 

erindi í umræðuna um einstaklingsmiðað nám. 



Vallaskólaleiðin 

 

111 

 

 

8. Lokaorð 

Varpað hefur verið ljósi á Vallaskólaleiðina og hvað hún 

stendur fyrir. Hér er ekki verið að halda því fram að 

Vallaskólaleiðin sé hið eina rétta svar varðandi námsefni og 

kennslu, aðeins eitt skref í þá átt að reyna að nýta kosti 

hlítarnáms, að hvetja til fjölbreyttra kennsluhátta og 

einstaklingsmiðaðs náms. Einstaklingsmiðað nám og 

fjölbreyttir kennsluhættir eru stór hugtök sem innihalda marga 

þætti sem hafa áhrif á allt skólastarf.  

En hvert gæti Vallaskólaleiðin þróast? Það er gaman að velta 

því fyrir sér hvað framtíðin ber í skauti sér varðandi 

Vallaskólaleiðina. Námsefni Vallaskólaleiðarinnar gæti þróast 

og orðið fjölbreyttara. Meira gæti orðið um val verkefna og að 

nemendur kæmu með tillögur að verkefnum og lausnum þeirra. 

Meira væri um opin verkefni þar sem hægt væri að fara 

mismunandi leiðir að lausnum þeirra. Kennsluvefur gæti 

stækkað og orðið að hugmyndabanka fyrir kennara. Inn á 

vefinn væri hægt að setja hugmyndir að verkefnum, 

kennsluaðferðum og öðru því sem nýtist kennara við kennslu. 

Það sama gildir um nemendavefinn. Hægt væri að skipuleggja 

nám í öðrum námsgreinum eftir ramma Vallaskólaleiðarinnar 
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og er sú vinna reyndar hafin í Vallaskóla á Selfossi og í Garðabæ 

hefur einn grunnskóli þar sótt um styrk til að þróa stærðfræði 

samkvæmt hugmyndum Vallaskólaleiðarinnar.  

Við vinnu þessa verkefnis hefur mér orðið ljóst að 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreyttir kennsluhættir eru 

órjúfanleg heild. Ég vil gera orð Sveinbjargar Sveinbjörnsdóttur 

að mínum því þau lýsa afar vel þeirri hugsun sem títt hefur 

leitað á hug minn við vinnu á verkefninu. 

Alltaf þegar ég tel mig hafa fundið 

„Svarið“. Hitti ég barn 

sem minnir mig á að halda leitinni áfram. 

(Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 1999:7). 

Þessi orð minna á að kennsla, kennsluaðferðir, námsaðferðir og 

annað sem tengist skólastarfi er í sífelldri þróun.  

Myndin af púslinu sem er á horni hverrar blaðsíðu í þessari 

ritgerð finnst mér vera táknræn fyrir þetta verkefni. Miðað er 

við það í Vallaskólaleiðinni, Daltonskólanum og 

einstaklingsmiðuðu námi að margir þættir verði að spila saman 

til að úr verði heildstæð og góð mynd, líkt og mynd í púsluspili.  
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