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Ágrip 

Í ritgerð þessari er leitast við að fjalla um fræðilegan bakgrunn sjálfræðis í 

tungumálanámi og skoða kenningar og rannsóknir sem varpað geta ljósi á 

það frá mismunandi hliðum. Með hliðsjón af þeirri umfjöllun er 

orðræðugreiningu beitt til þess að meta hvernig sjálfræði fellur að texta 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011. Sjálfræði nemenda í námi er hugtak sem 

tengst hefur sérstaklega tungumálakennslu síðan byrjað var að nota hugtakið 

í umfjöllun Evrópuráðsins um tungumál og kennslu þeirra fyrir rúmum 30 

árum. Fullt sjálfræði felur í sér að nemendur öðlist sjálfir getu til að stjórna 

námi sínu og taka ákvarðanir um það. Vald yfir námi nemenda og ábyrgð á 

því færist þannig að hluta til frá kennurum til nemenda, án þess að kennarar 

afsali sér faglegri ábyrgð á námsferlinu. Sjá má vaxandi fræðilegan áhuga á 

sjálfræði á undanförnum árum þó víðtæk innleiðing þess í tungumálanámi 

virðist mæta ýmsum hindrunum. Sjálfræði nemenda krefst róttækra 

breytinga á hlutverkum nemenda og kennara og þó færa megi fræðileg rök 

fyrir jákvæðum áhrifum sjálfræðis á nám nemenda, áhugahvöt þeirra, getu 

til að móta sjálfsmynd sína og bregðast við síbreytilegum kröfum 

nútímasamfélags, getur óvissa sem fylgir svo róttækum breytingum staðið 

innleiðingu þeirra fyrir þrifum. Einnig getur reynst erfitt að láta raunverulegt 

vald nemenda yfir innihaldi og framkvæmd náms ríma við ytri kröfur eins og 

námskrá. Í ritgerðinni er sérstaklega horft til hinna sex grunnþátta 

námskrárinnar frá 2011, ásamt samsvarandi lykilhæfni. Út frá niðurstöðum 

orðræðugreiningarinnar er reifuð sú ályktun höfundar að sjálfræði geti verið 

leið tungumálagreinanna til að mæta kröfum um að grunnþættirnir liggi öllu 

skólastarfi til grundvallar. 
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Abstract 

Language Learner Autonomy in the Light of Fundamental Pillars of 

Education and Key Competences in the Icelandic National Curriculum 

Guide for Upper Secondary Schools 2011 

This thesis seeks to examine the theoretical background of language learner 

autonomy, and explore research into the field, in order to clarify the 

multidimensionality of the concept. With reference to that theoretical 

framework, discourse analysis will be used to evaluate whether language 

learner autonomy is compatible with the Icelandic National Curriculum Guide 

for Upper Secondary Schools 2011. The concept of language learner 

autonomy has been relevant to the field of language teaching since it was 

introduced by the Council of Europe more than three decades ago. Full 

learner autonomy means that the learner is capable of controlling his or her 

learning and make decisions about the learning process. The control over 

learning is transferred from teacher to learner, without the teacher giving up 

professional responsibility for the process. Literature on learner autonomy 

has been flourishing recently, but widespread implementation often seems 

to be met by obstacles. Learner autonomy demands radical changes of the 

roles of teacher and learner, therefore the uncertainty and insecurity often 

associated with such changes could obstruct its successful implementation, 

even though the positive influences of learner autonomy on learning, 

motivation, self-identity and social competences can be theoretically 

substantiated. Furthermore, learners‘ actual control over learning can be 

difficult to coordinate with external restrictions like curricular demands. The 

thesis highlights, in particular, the fundamental pillars of education and the 

key competences specified in the National Curriculum Guide. After discussing 

the results of the discourse analysis the author suggests that learner 

autonomy could be the language teachers‘ answer to the curricular 

requirement that the pillars should be integrated in all learning and teaching. 
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1 Inngangur 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur kennt tungumál í framhaldsskóla í meira 

en aldarfjórðung og hefur á tilfinningunni að á þeim tíma hafi margt breyst. 

Auðvitað er viðbúið að breytingar verði á heilum aldarfjórðungi, en það er 

skoðun höfundar að sumar þessara breytinga kalli á viðbrögð í menntakerfinu 

og þær hafa smám saman leitt til aukins áhuga höfundar á sjálfræði nemenda 

í námi (e. learner autonomy).  

Nemendahópurinn er í fyrsta lagi orðinn mun breiðari en áður var og það 

felur í sér að koma þarf til móts við fjölbreyttari og ólíkari þarfir innan 

hópsins. Skólinn og kennararnir eiga þar að auki í sífellt harðari samkeppni 

við alla þá afþreyingu sem unga fólkinu býðst og má oft sjá dæmi þess að nám 

nemenda hafi færst töluvert niður á forgangslista þeirra. Sífellt áreiti nýjustu 

samskiptamiðla gerir nemendum oft erfitt fyrir að einbeita sér að 

viðfangsefnum. Höfundur telur einnig að möguleikar samskipta- og 

upplýsingatækni hafi breytt viðhorfum nemenda til þess að tileinka sér 

þekkingu þar sem þeir telji í staðinn nóg að vita hvar nálgast má þekkinguna. 

Í þessu umhverfi virðist sífellt meira áberandi sú krafa að nám og námsefni 

höfði til nemendanna þannig að þeim finnist það skemmtilegt. Aðeins þannig 

megi vænta þess að nemendur almennt fáist til að velja námið fram yfir 

afþreyinguna. Hluti af þeim breytingum sem höfundi finnst mega merkja á 

síðustu áratugum er að fleiri nemendur bíði nú óvirkir eftir því að kennarinn 

birtist með tilraun sína til að framreiða skemmtiefni dagsins. Ef það tekst ekki 

nógu vel telja sumir nemendur sig löglega afsakaða og geta snúið athygli sinni 

að öðru og áhugaverðara efni. 

Höfundur hefur því lengi haft áhuga á að finna aðferðir til að koma til móts 

við þessar breyttu þarfir og væntingar nemenda, ekki með því að ganga 

alfarið inn í hlutverk skemmtikrafts, heldur með því að leita leiða til að auka 

ábyrgð og virkni nemenda í námi og reyna að fá þá til að taka meðvitaðar 

ákvarðanir í náminu. Þessi áhugi var þegar vaknaður áður en höfundur 

kynntist hugtakinu sjálfræði. 

Til viðbótar þessum breyttu þörfum nemendahópsins og viðleitni til að 

bregðast við þeim hefur höfundur átt þess kost að taka þátt í ýmis konar 

þróunarverkefnum á vinnustað sínum. Meðal annars hefur verið um að ræða 

einstaklingsmiðaða kennslu og samkennsluáfanga þar sem fleiri kennarar 

hafa unnið saman sem teymi. Sú reynsla hefur verið mjög lærdómsrík og 
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þátttaka í slíku starfi hefur verið einn stærsti þátturinn í því að breyta 

starfskenningu höfundar og efla viljann til að skilja og útfæra starfið á nýjan 

hátt. 

Síðast en ekki síst má finna nýjar áherslur í nýrri Aðalnámskrá 

framhaldsskóla frá árinu 2011 sem að mati höfundar gera það nauðsynlegt 

fyrir skóla og kennara að taka starfið til endurskoðunar. Sú endurskoðun 

hefur farið fram á vinnustað höfundar og hefur einnig hleypt nýju blóði í 

áhugann á sjálfræði og virkni nemenda. 

Vegna áhuga höfundar á sjálfræði verður í þessari ritgerð leitast við að 

svara því hvernig sjálfræði nemenda í tungumálanámi fellur að markmiðum 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011, þar með talið að ákvæðum um 

grunnþætti og lykilhæfni. Segja má að þetta sé meginmarkmið og 

rannsóknarspurning ritgerðarinnar. Í ritgerðinni er beitt tvenns konar 

fræðilegri nálgun. Annars vegar er um að ræða fræðilega greinargerð um 

hugtakið sjálfræði í tungumálanámi þar sem reynt verður að varpa ljósi á það 

frá ýmsum hliðum. Helstu kenningar sem tengjast sjálfræði í tungumálanámi 

verða skoðaðar ásamt rannsóknum á því sviði. Hins vegar verður sjónum 

beint að Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 og hinn fræðilegi grundvöllur 

sjálfræðis notaður sem greiningarrammi í orðræðugreiningu (e. discourse 

analysis) þar sem leitað verður svara við rannsóknarspurningunni með því að 

greina hvort og hvernig námskráin veitir svigrúm fyrir sjálfræði í 

tungumálanámi. Sérstök áhersla verður á ákvæði námskrárinnar um 

grunnþætti og lykilhæfni. 

Hér á eftir verður fyrst fjallað um megineinkenni og helstu nýbreytni í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011, auk þess sem vikið verður að þeim 

breytingum í félagslegu umhverfi skólanna sem segja má að kalli fram 

viðbrögð í námskránni. Þriðji kafli er helgaður hugtakinu sjálfræði í 

tungumálanámi frá ýmsum hliðum og í fjórða kafla er fjallað um hvaða kröfur 

það gerir til starfs kennara. Í fimmta kafla er röðin komin að áðurnefndri 

orðræðugreiningu þar sem reynt verður meta svigrúm fyrir sjálfræði í 

orðræðu námskrárinnar með vísun í þau fræði og kenningar sem fram hafa 

komið. Í sjötta kafla má að lokum finna samantekt og umræðu. 
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2 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er byggð á lögum nr. 92 um 

framhaldsskóla frá 2008. Hér á eftir verður lýst helstu einkennum og 

áherslum námskrárinnar og fjallað um hvernig mismunandi námskrárstefnur 

blandast saman í markmiðum hennar. Áhersla er þó fyrst og fremst lögð á 

þætti sem mikilvægir geta talist fyrir sjálfræði í tungumálanámi. Hröð 

samfélagsþróun, breytingar á nemendahópnum og nýjar þarfir hans eru 

meðal þeirra þátta sem hinni nýju námskrá er ætlað að bregðast við. 

2.1 Helstu einkenni og áherslur 

Eitt af því sem einkennir Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er að nú er 

skólunum sjálfum falið að útfæra hluta af námskránni. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið hefur gefið út almennan hluta námskrárinnar þar 

sem fjallað er um umgjörð skólastarfsins, tilgang, starfshætti og helstu 

markmið, svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012). Að hluta til er þessi almenni hluti samræmdur í námskrám allra 

skólastiga frá leikskóla til framhaldsskóla, því eitt markmið nýrra námskráa 

var að skapa samfellu milli skólastiganna. Fyrir utan þennan sameiginlega 

hluta þarf hver skóli fyrir sig að skrifa skólanámskrá með námsbrauta-

lýsingum þar sem gera verður grein fyrir hvernig skólinn hyggst uppfylla 

kröfur almenna hlutans. Skólanámskrá þarf að hljóta samþykki mennta- og 

menningarmálaráðherra og verður þar með hluti af Aðalnámskrá (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). Námskráin á að taka gildi að fullu haustið 2015 

en þegar hafa nokkrir skólar lagað starf sitt að henni.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er ekki tiltekið nákvæmlega hversu 

margar einingar þarf fyrir þau námslok sem skólarnir bjóða upp á, heldur er 

það einnig hlutverk skólanna að ákveða nánar einingafjölda og námslengd 

innan þeirra ramma sem námskráin setur. Ef dæmi er tekið af stúdentsprófi 

skal það telja að minnsta kosti 200 fein. (fein.: framhaldsskólaeining; hver 

eining samsvarar þriggja daga vinnu nemenda), en þó þannig að í það 

minnsta 45 fein. tilheyri kjarnagreinunum ensku, íslensku og stærðfræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 47–57). Skólar hafa til 

þessa getað ákveðið að stúdentspróf skuli innihalda fleiri fein. en námskrá 

nefnir sem lágmark og námstími til stúdentsprófs getur þar af leiðandi verið 

mismunandi eftir skólum. Fyrir utan ákvæði um kjarnagreinar og tilmæli um 
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nám í erlendum tungumálum eru engin fyrirmæli um námsgreinar eða 

innihald í hinum almenna hluta námskrárinnar, heldur tilheyrir sú útfærsla 

námsbrautalýsingum hvers skóla. 

Ein af helstu nýjungum í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er áhersla á 

sex grunnþætti sem mynda eiga rauðan þráð gegnum skólakerfið. Grunn-

þættirnir eru (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 14): 

 læsi 

 sjálfbærni 

 heilbrigði og velferð 

 lýðræði og mannréttindi 

 jafnrétti 

 sköpun 

Grunnþættirnir eiga að móta allt skólastarf, fléttast með sýnilegum hætti inn 

í allar námsgreinar eða námssvið og koma fram í samskiptaháttum innan 

skólans. Grunnþættirnir eru háðir hver öðrum og tengjast um leið saman og 

mynda eina heild. Sú heildarsýn á nám og skólastarf á að vísa veginn í átt að 

heildstæðu skólakerfi. Grunnþættirnir eiga sér rætur bæði í samfélagslegum 

markmiðum um að menntun skili samfélaginu hæfum þegnum og í 

einstaklingsbundnum markmiðum um þroska og velferð nemenda. Þeir eru 

einnig í samræmi við pólitíska stefnumörkun og stefnu ýmissa alþjóðlegra 

stofnana sem Ísland á aðild að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 

bls. 14–16). 

Í tengslum við grunnþættina skilgreinir námskráin líka svokallaða 

lykilhæfni, sem í raun er útfærsla á því hvernig grunnþættirnir eiga að birtast 

hjá nemendum. Lykilhæfni er skilgreind á níu sviðum. Hver grunnþáttur á sér 

samsvarandi lykilhæfni, nema grunnþátturinn læsi sem skiptist upp í þrenns 

konar lykilhæfni; í íslensku, erlendum tungumálum og talna- og 

upplýsingalæsi. Þessu til viðbótar kemur svo námshæfni, sem ekki tengist 

einum grunnþætti frekar en öðrum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 31–37). 

Viðmið námskrárinnar um námsárangur eru sett fram sem hæfniviðmið. 

Hæfniviðmiðin eru skilgreind á fjórum þrepum og námslok á mismunandi 

námsbrautum geta verið á mismunandi þrepum. Þannig er stúdentspróf til 

dæmis námslok á þriðja hæfniþrepi en fjórða þrepið getur átt við um ýmis 

konar sérnám innan framhaldsskóla sem skarast á einhvern hátt við 

háskólanám. Innan hvers þreps eru tilgreind markmið um þekkingu, leikni og 

hæfni nemandans, þar sem hæfnin ber vitni um hæfileika hans til að nýta 
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þekkingu og leikni í margvíslegum hagnýtum tilgangi. Hæfniviðmið þessi eiga 

að liggja til grundvallar við gerð námsbrautalýsinga og áfangalýsinga. Áhersla 

er lögð á að í hæfniþrepum sjáist tenging við grunnþætti og lykilhæfni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 41–46). 

Segja má að Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 leggi mikla áherslu á 

sjálfstæði skólanna og gefi þeim tækifæri til að móta sínar eigin námsleiðir. 

Þeir geta þannig komið til móts við þarfir nemenda sinna bæði hvað varðar 

námsframboð og námslengd. Grunnþættir og lykilhæfni eiga að vera 

leiðarljós í starfi skólanna en þeim eru ekki lagðar sérstakar línur um 

námsgreinar, fyrir utan áðurnefndar kjarnagreinar til stúdentsprófs. Það er 

vert allrar athygli að í námskránni er beinlínis tekið fram að námsgreinar og 

áfangar séu ekki markmið sem slík heldur „hjálpartæki til að stuðla að 

merkingarbæru námi og ná markmiðum skólastarfsins“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 11). Þó skólarnir þurfi að fá samþykki 

ráðherra fyrir námsbrautum njóta þeir samt áberandi frelsis varðandi 

fyrirkomulag námsins. Að venju eru það svo kennarar sem sjá um námsmat 

og ekki er talað um utanaðkomandi eða samræmt námsmat, nema 

viðmiðunarpróf í kjarnagreinum stúdentsprófs (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 53).  

Í námskránni er bent á að sú heildarsýn á nám sem þar er stefnt að geti 

leitt til þess að nálgast þurfi skólastarfið með óhefðbundnum hætti. Vísað er 

til fagmennsku kennara í því sambandi og lögð áhersla á að þeir séu lykilmenn 

í framkvæmd námskrár og beri ríka ábyrgð gagnvart nemendum sínum. Eitt 

af því sem hefur mikil áhrif á störf kennara er hversu miklar og hraðar 

samfélagsbreytingar hafa átt sér stað á undanförnum áratugum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 11–12). Segja má að í þessari námskrá 

birtist auknar kröfur til kennarastéttarinnar og hlutverks hennar um leið og 

möguleikar kennara og skóla til að bregðast við þessum kröfum eru í raun 

staðfestir með ákvæðinu um skólanámskrá og sjálfræði skólanna hvað hana 

varðar. 

2.2 Kröfur nútímans 

Hinar hröðu breytingar sem orðið hafa á samfélaginu gera miklar kröfur til 

skólakerfisins. Þessar breytingar, sem kannski má kalla hluta af nútíma-

væðingu, hafa gengið svo hratt fyrir sig á síðustu áratugum að fræðimenn 

hafa gefið þessu tímabili sérstakt nafn og kalla síðnútíma (e. late modernity) 

(Giddens, 1991). Þó kenningum þessum hafi verið lýst fyrir rúmum tveimur 

áratugum hefur þessi þróun síður en svo hægt á sér á síðustu árum. Síðnútími 

einkennist af mikilli áherslu á einstaklinginn, sem stafar meðal annars af því 
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að tengsl manna við hefðbundna samfélagshópa, svo sem fjölskyldu og stétt, 

hafa rofnað. Þetta ferli kallar Giddens úrgrópun (e. disembedding). Fólk 

gengur ekki lengur svo til sjálfkrafa inn í hefðbundin félagsleg hlutverk heldur 

þarf það að byggja lífssögu sína og sjálfsmynd (e. self-identity) á síendurteknu 

vali og sífelldri endurskoðun þess vals í ljósi þeirra upplýsinga sem fyrir liggja. 

Æ fleiri svið mannlegrar tilveru krefjast slíks vals. Sem dæmi má nefna 

lífsstíl, matarvenjur, klæðastíl, vinahópa, maka, heilbrigði og með nýjustu 

tækni jafnvel útlit líkama, kynferði og afkomendur (Giddens, 1991). Menntun 

og starfsval fellur í þennan flokk líka og sífellt meiri hreyfanleiki á vinnu-

markaði ýtir undir einstaklingsvæðingu (Beck, 1992). Öllu þessu vali fylgir 

áhætta og ekki er alltaf víst að vel takist til. Ábyrgðin af slíku fellur nú að 

mestu á einstaklinginn sjálfan. Síðnútími er þannig áhættusamfélag (e. risk 

society), bæði persónulega og félagslega (Beck, 1992; Giddens, 1991; Höijer, 

Lidskog og Uggla, 2006). Þegar ungt fólk stendur frammi fyrir öllu þessu vali 

og afleiðingum þess hneigist það stundum til að fresta því að skuldbinda sig 

til framtíðar. Það frestar bindandi náms- og starfsvali í lengstu lög (du Bois-

Reymond, 1998) og reynir að skapa sér einhverja tryggingu gagnvart því 

óöryggi sem áhættusamfélagið veldur með því að seinka því til dæmis að 

flytja að heiman (Leccardi, 2005). 

Fyrir utan hina persónulegu áhættu hafa tækniframfarir nútímans skapað 

alveg nýja gerð hnattrænna ógnana sem stefnt geta mannkyninu öllu í hættu. 

Sem dæmi má nefna loftslagshlýnun af völdum mengunar með gróðurhúsa-

lofttegundum, kjarnorkuvá og þá staðreynd að stórlega gengur á auðlindir 

jarðar verði uppteknum hætti haldið. Þó hver og einn hafi lítil áhrif á slík 

alheimsmál færa fjölmiðlar nútímans samt vitneskju um þau inn í daglegt líf 

manna og ala á vissri ábyrgðarkennd vegna þeirra (Giddens, 1991; Höijer o.fl., 

2006). Þetta er ein af þeim mótsögnum sem finna má í síðnútíma. 

Fjölmiðlar hafa annars gríðarmikil áhrif á líf manna og skapa þar fleiri 

mótsagnir. Þó úrgrópun þýði að stýrandi áhrifa hefðbundinna félagshópa 

njóti ekki lengur við gera fjölmiðlar og samfélagsmiðlar það að verkum að fólk 

er ofurselt markaðsvæðingu og neyslusamfélagi sem hafa mjög mótandi áhrif 

á sjálfsmynd þess. Nútímatækni í fjölmiðlun auðveldar einnig tafarlaust 

aðgengi að gríðarlegu upplýsingamagni sem birtist fólki í misgóðu samhengi. 

Það er svo enn ein mótsögnin að fólki er jafnframt ljóst að þekking er ekki 

algilt fyrirbrigði og hún er háð sífelldri endurskoðun eins og svo margt annað 

(Beck, 1992; Giddens, 1991). 

Sú skynjun fólks að allar forsendur séu eingöngu stundarfyrirbrigði breytir 

viðhorfum þess til þekkingar og verður til þess að bæði samfélagsmál og líf 

einstaklinga eru bútuð niður í skammtímaverkefni (Bauman, 2005). 



 

15 

Sveigjanleiki verður lykilatriði og í raun getur það verið kostur að vera 

snöggur að losa sig við úrelta þekkingu eða sannfæringu. Það er ekki hægt að 

búast við að ungt fólk sækist eftir því að byggja upp mikið safn þekkingar sem 

svo breytist á leifturhraða og verður úrelt. Möguleikar á að geyma þekkingu 

utan heilans með tölvutækni breyta líka viðhorfi til þess að leggja þekkingu á 

minnið, því nóg er að kunna að nálgast hana.  

Ungt fólk nú á dögum er af þessum sökum miklu gagnrýnna á skóla og 

menntun og efast stundum um að þau viðfangsefni sem boðið er upp á skipti 

í raun einhverju máli (Illeris, 2003; Mørch og du Bois-Reymond, 2006). 

Mikilvægasta verkefnið á unglingsárunum verður mótun sjálfsmyndar og 

sjálfsáttun (e. self-orientation) og í þessu óvissuumhverfi er unglingum það 

mjög mikilvægt að geta tengt viðfangsefnin í skólanum þessu ferli. Kennarar 

lenda þar af leiðandi stundum í eins konar keppni við afþreyingariðnaðinn af 

því að námsefnið verður að höfða til nemenda og má alls ekki vera leiðinlegt 

(Illeris, 2003). Erfiðleikar við að sjá persónulegan tilgang og tengingu við 

námið geta valdið því að nemendur missi áhugann, ekki síst vegna þess að 

menntun verður sífellt lengri. Til þess að reyna að ná til nemenda aftur er 

stundum reynt að efla áhrif þeirra og ábyrgð í námi með því að auka val og 

einstaklingsmiðun (Mørch og du Bois-Reymond, 2006). Viðbrögð mennta-

kerfisins við breyttum hugsunarhætti nemenda og tregðu þeirra til að tileinka 

sér þekkingu með hefðbundum hætti geta líka falist í því að flytja ábyrgðina 

á því hvað lært er frá kennurum til nemenda (Bauman, 2005). 

2.3 Hugmyndafræði námskrár 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er ekki á neinn skýran hátt gerð grein 

fyrir hugmyndafræðilegum bakgrunni (e. rationale) eða hvort fylgt sé 

ákveðinni námskrárstefnu. Slík greining er svo sem ekki viðfangsefni þessarar 

ritgerðar en þó getur viss innsýn skipt máli hér. Schiro (2008) greinir námskrár 

í fjórar mismunandi hugmyndfræðilegar stefnur, meðal annars eftir því 

hvernig viðhorf birtast í þeim til nemenda, náms, kennslu og eðli þekkingar. 

Stefnurnar eru eftirfarandi: 

 Akademísk námskrá (e. scholar academic ideology) 

 Samfélagsmiðuð námskrá (e. social efficiency ideology) 

 Nemendamiðuð námskrá (e. learner centered ideology) 

 Umbótamiðuð námskrá (e. social reconstruction ideology) 

Í akademískri námskrá byggist námið á hefðbundnum akademískum 

námsgreinum og miðast við að viðhalda þeim, miðla fræðunum til nýrra 

kynslóða og stuðla að nýliðun á fræðasviðinu. Kennarinn miðlar þekkingu 
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sem miðast við hefðir greinarinnar og hefur utanaðkomandi viðmið. 

Nemandinn er tiltölulega óvirkur móttakandi og lögð er áhersla á minni hans 

og rökhugsun. 

Samfélagsmiðuð námskrá leggur áherslu á að kenna nemendum 

nauðsynlega færni til að verða virkir og hæfir þátttakendur í samfélaginu. 

Þekking er skilgreind sem hæfileiki til aðgerða og viðmið hennar byggjast á 

gildum samfélagsins hverju sinni. Nemendur eru álitnir eins konar hráefni 

sem eftir er að móta eftir þörfum samfélagsins. Vísindalegum aðferðum er 

beitt í anda atferlishyggju til að hægt sé að færa sönnur á að markmiðum hafi 

verið náð. Kennarar eru umsjónarmenn yfir kennsluferli og sjá um að skapa 

námsumhverfi sem fer nákvæmlega eftir námskrá. 

Aðaláhersla nemendamiðaðrar námskrár er þroski einstaklingsins. 

Þekking er fólgin í þeirri merkingu sem hver einstaklingur skapar sér og nám 

er aukaafurð þroskaferilsins. Þekking í hefðbundinni merkingu hefur ekki gildi 

í sjálfri sér, hún býr innra með nemandanum og gefur honum möguleika á að 

njóta sín á eigin forsendum. Kennarar eiga að stuðla að þroska nemandans 

með því að vinna með honum að reynslu sem hann getur notað til að skapa 

merkingu og þeim ber að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir hans 

og áhuga. Litið er á hvern einstakling sem einstakan og áhersla er á gildi 

nemandans eins og hann er, en ekki horft á hvernig hann ætti að verða 

seinna. 

Umbótamiðuð námskrá hefur sem markmið að útrýma óæskilegum 

þáttum í menningunni eins og hún er. Gert er ráð fyrir að eitthvað sé að 

samfélaginu og þekking samkvæmt þessari stefnu felur í sér gildismat og 

hugsjónir. Kennsla á að fela í sér að leiðbeina nemendum þannig að þeir verði 

færir um að meta samfélagsleg gildi, móta sér skoðun og stuðla að umbótum. 

Til þess verður kennarinn að koma fram sem félagi nemenda um leið og hann 

mótar skoðanir þeirra. 

Schiro (2008) tekur það skýrt fram að þessar fjórar stefnur séu eingöngu 

fræðileg lýsing á ýtrustu birtingarmynd hverrar fyrir sig og það sé mjög 

ólíklegt að þær finnist í raun og veru í svona hreinni mynd. Venjulega séu 

námskrár og viðhorf skólamanna til þeirra einhvers konar blanda af stefnum. 

Mikilvægt er líka að átta sig á að allar stefnurnar vilja stuðla að sem bestum 

þroska nemenda og að þeir verði nýtir þjóðfélagsþegnar. Mismunurinn felst 

í því hvernig unnið er að þeim markmiðum og hvernig áherslur eru lagðar. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 virðist fylgja samfélagsmiðuðu 

námskrárstefnunni að því leyti að í henni eru markmið sett fram sem 

hæfniviðmið þar sem lýst er hvað nemendur eiga að vera færir um að gera 
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við lok náms en málið er kannski ekki svo einfalt. Samkvæmt lögum er 

hlutverk framhaldsskóla eftirfarandi: 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því 

að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. 

Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og 

frekara nám. Þeir skulu leitast við að efla færni nemenda í 

íslensku máli, bæði töluðu og rituðu, efla siðferðisvitund, 

ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðar-

lyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnu-

brögðum, jafnrétti og gagnrýninni hugsun, kenna þeim að njóta 

menningarlegra verðmæta og hvetja til þekkingarleitar. 

Framhaldsskólar sinna miðlun þekkingar og þjálfun nemenda 

þannig að þeir öðlist færni til að gegna sérhæfðum störfum og 

hafi forsendur til að sækja sér frekari menntun (Lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008; Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2012, bls. 29). 

Þarna má vissulega sjá vilja til að gera nemendur færa um að taka þátt í 

samfélaginu, en líka yfirlýsingar sem mætti flokka undir nemendamiðaða 

námskrá þar sem þroski hvers nemanda er í forgrunni. Þessa blöndu má vel 

finna í námskránni allri.  

Grunnþættirnir sex sýna einnig svona hugmyndafræðilega blöndu af 

stefnum Schiros. Greinilega er hægt að rökstyða að læsi sé færni sem þurfi til 

virkrar þátttöku í samfélaginu. Á sama hátt má kannski flokka sköpun undir 

þætti sem tilheyra þroska nemenda um leið og heilbrigði og velferð getur 

verið það líka. Til viðbótar þeim tveimur stefnum sem nefndar hafa verið má 

vel segja að grunnþættirnir lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sjálfbærni 

feli í sér einkenni umbótamiðaðrar námskrár þar sem ætlast er til að 

nemendur móti sér skoðun og verði færir um að vinna að úrbótum. Vert er 

að minna á það aftur hér að grunnþættirnir eru mjög samtvinnaðir og 

innbyrðis háðir hver öðrum og því er þetta samhengi nokkuð flókið. Síst 

virðist mega finna yfirlýsta áherslu á akademíska námskrá þar sem einmitt er 

tekið fram að námsgreinar séu ekki markmið sem slíkar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 11). Það er hins vegar verðugt 

rannsóknarefni hvort sú áhersla muni ekki koma fram í skólanámskrám og 

framkvæmd kennara á þeim. 

Stefnurnar fjórar hafa allar í rás tímans haft jákvæð áhrif á nám og kennslu 

(Schiro, 2008) og sjá má hvernig þær rísa og hníga og blandast saman á 
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mismunandi hátt eftir því hvernig vindar blása í þjóðfélaginu hverju sinni. 

Schiro sýnir þó fram á að stefnurnar geti átt sér viðreisnar von og þær geti 

tekið vissum breytingum í tímans rás. Umbótasinnaðar og róttækar 

breytingar á skólastarfi virðast til dæmis koma fram í sveiflukenndum 

bylgjum og oft eiga erfitt uppdráttar þegar sveiflan gengur til baka, en virðast 

svo birtast aftur að nokkrum tíma liðnum. Hið félagslega umhverfi er þó að 

einhverju leyti breytt og leiða má líkum að því að sveiflurnar skilji smám 

saman eftir sig spor (Tyack og Cuban, 1995). 

Sjálfræði nemenda í námi myndi samkvæmt ströngustu túlkun á 

stefnunum fjórum fyrst og fremst teljast hluti af nemendamiðaðri námskrá 

þar sem óskir nemenda, áhugi þeirra og velferð eiga að vera stýrandi. Í þessari 

ritgerð verða þó færð fyrir því rök að sjálfræði geti nú á tímum einnig talist 

hluti af þeirri hæfni sem nemendur þurfa til að vera virkir þjóðfélagsþegnar. 

Kröfur samfélagsins á okkar dögum virðast þar að auki ekki bara snúast um 

að þegnarnir geti viðhaldið þeirri skipan sem nú tíðkast heldur þarf 

samfélagið á því að halda að sú skipan sé tekin til gagnrýninnar 

endurskoðunar og nýjar lausnir fundnar. 
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3 Sjálfræði nemenda í tungumálanámi 

Sjálfræði er flókið og margþætt hugtak. Megináhersla er hér lögð á að skýra 

hugtakið og fjalla um hvernig það tengist mismunandi þáttum í starfi 

nemenda og kennara í tungumálum. Rætt er um hugtakið frá sálfræðilegu, 

félagsfræðilegu, menningarlegu og pólitísku sjónarhorni, skoðað hvernig 

sjálfræði getur bætt nám og greint frá helstu hindrunum í vegi innleiðingar. 

3.1 Hvað er sjálfræði? 

Hugmyndir um sjálfstæði og ábyrgð nemenda í námi eru auðvitað engin 

nýlunda. Sjá má dæmi um slíka hugmyndafræði til dæmis í verkum Rousseaus 

og Deweys svo einhverjir séu nefndir, en tengsl hugtaksins sjálfræðis við 

tungumálanám má rekja til tungumálaáætlunar Evrópuráðsins (e. Council of 

Europe) og skýrslu Harri Holec um hana árið 1979 (í Benson, 2011). Í 

skýrslunni er sjálfræði skilgreint sem geta nemenda til að taka stjórnina á 

eigin námi og bera ábyrgð á því. Í því felist meðal annars að ákveða markmið, 

innihald, aðferðir og leiðir, að fylgjast með framgangi náms og að leggja mat 

á árangur. Sjálfráður (e. autonomous) nemandi sé fær um að taka allar 

ákvarðanir um það nám sem hann vill stunda (Aşık, 2010; Benson, 2011; Dam, 

2003; Little, 2009). 

Margir fræðimenn leggja enn þessa skilgreiningu til grundvallar í 

umfjöllun sinni. Sjálfræði er þó býsna flókið hugtak og hægt að horfa á það 

frá ýmsum hliðum. Skilgreiningar sem tækju til greina allar þær hliðar yrðu of 

langar til að vera hentugar. Benson (2011) bendir á að þessi fyrsta skilgreining 

taki ekki með í myndina þá undirliggjandi sálfræðilegu færni sem þurfi til að 

vera sjálfráður. Hann telur til dæmis að stjórn nemenda á námi megi skipta í 

þrjá flokka; stjórn á vitsmunalegum ferlum námsins (e. cognitive processes), 

stjórn á námshegðun (e. learning management) og stjórn á innihaldi náms (e. 

learning content). Sjálfræði snýst líka um að hve miklu leyti nemandinn 

stjórnar sjálfur námi sínu, hvort einhverjir aðrir stjórna því fyrir hann eða 

hvort ekki er um neina stjórn að ræða. Þetta getur blandast saman í 

mismiklum mæli í hinum ýmsu þáttum námsins (Benson, 2010a). 

Fyrst í stað tengdist hugtakið sjálfræði oft tungumálanámi sem á sér stað 

utan formlegra kennslustunda, til dæmis námi í tungumálamiðstöðvum, 

fjarnámi, tölvustuddu námi, og svo framvegis. Þetta getur vissulega tengst 

sjálfræði, en þarf ekki að gera það, því allt þetta getur farið fram án þess að 
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nemendur hafi í raun stjórn á ferlinu (Aşık, 2010; Benson, 2007, 2011). 

Einstaklingsmiðað nám og sjálfsnám felur af sömu sökum ekki endilega í sér 

sjálfræði nemenda (Aşık, 2010) og sjálfræði merkir alls ekki að nemendur hafi 

fullkomið frelsi, læri einangraðir og séu algerlega óháðir kennara (Little, 

1995). Tungumálanám er þvert á móti félagslegt ferli og það að verða 

sjálfráður nemandi er ekki síður háð félagslegum samskiptum (Little, 2009). 

Umfjöllun um sjálfræði hefur því á síðari árum beinst meira að námi innan 

ramma skóla og kennslustofa í gagnvirkum samskiptum við samnemendur og 

kennara (Benson, 2007). 

Hugtakið sjálfræði í námi virðist tengjast tungumálanámi meira en öðrum 

námsgreinum. Sé leitað að fræðigreinum um sjálfræði nemenda eru niður-

stöður fyrst og fremst um tungumálanám. Skýringin á þessu er vafalaust að 

hluta til tengd upprunalegri notkun hugtaksins hjá Evrópuráðinu en einnig 

hefur því verið haldið fram að tungumálanám sé á ýmsan hátt frábrugðið 

öðru námi. Auk hinnar málvísindalegu þekkingar þurfi nemendur einnig að 

tileinka sér félagslega og menningarlega vídd í tungumálinu til að geta notað 

það á markvissan hátt (Dörnyei, 2003). Little (1995) heldur því líka fram að til 

þess að verða sjálfráðir notendur markmálsins (e. target language) þurfi 

nemendur að vera sjálfráðir í náminu. Árangursríkt tungumálanám geti 

þannig verið háð sjálfræði, líka vegna þess að nemendur geta aldrei lært allt 

sem til þarf í kennslustundum, þeir munu alltaf þurfa að bæta við á eigin 

spýtur, eða taka upp þráðinn síðar á lífsleiðinni (Scharle og Szabó, 2000). 

3.2 Sjálfræði og áhugahvöt 

Áhugahvöt (e. motivation) í námi er mikilvæg. Það gildir auðvitað um hvaða 

nám sem er, en ekki þó síst tungumálanám þar sem nemendur fást oft við 

námið í kennslustofu, fjarri hinu raunverulega málsamfélagi markmálsins. 

Markmið námsins virðast stundum langsótt, viðfangsefnin þyngjast sífellt 

eftir því sem á líður og framfarir eru ekki alltaf augljósar. Það reynir því mjög 

á úthald nemandans sem getur átt erfitt með að sjá tilgang með náminu 

(Dörnyei, 2003; Oddný G. Sverrisdóttir, 2007; Ushioda, 2008). Við þessar 

aðstæður getur skipt höfuðmáli að finna leiðir til að viðhalda áhugahvöt 

nemenda. 

Rannsóknir á áhugahvöt í tungumálanámi hafa þó ekki verið mjög 

áberandi fyrr en á síðustu áratugum og þær eiga sér rót í félagssálfræðilegum 

kenningum (Dörnyei, 2003; Noels, Pelletier, Clément og Vallerand, 2000; 

Oddný G. Sverrisdóttir, 2007). Fyrstu kenningarnar höfðu félagslega nálgun, 

svo sem kenningar Gardners og Lambert frá 1972, sem gerðu ráð fyrir að 

áhugahvöt nemenda væri annað hvort aðlögunartengd (e. integrative) og 
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byggðist á löngun nemenda til að aðlagast viðkomandi málsamfélagi, eða 

verktengd (e. instrumental) þar sem stefnt væri að einhverjum hagnýtum 

markmiðum svo sem að ná prófum (í Oddný G. Sverrisdóttir, 2007; Ushioda, 

2008). Síðar hafa komið fram kenningar sem beina meiri athygli að þeim 

vitsmunalegu ferlum sem eru að verki og slíkar kenningar hafa að einhverju 

leyti betri skírskotun til aðstæðna í kennslustofum. 

Í fræðunum er sjálfræði mjög oft talið hafa jákvæð áhrif á áhugahvöt í 

námi. Ein af þeim kenningum sem virðast geta skýrt tengslin milli sjálfræðis 

og áhugahvatar er sjálfsákvörðunarkenning (e. Self-Determination theory) 

Deci og Ryans (Benson, 2011; Deci, Vallerand, Pelletier og Ryan, 1991; 

Dickinson, 1995; Noels o.fl., 2000; Oddný G. Sverrisdóttir, 2007). Þar er talað 

um tvenns konar áhugahvöt, innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) og ytri 

áhugahvöt (e. extrinsic motivation). Nemandi sem lærir vegna innri áhuga-

hvatar gerir það eingöngu vegna ánægjunnar af að ná valdi á viðfangs-

efnunum en sá sem stýrist af ytri áhugahvöt lærir vegna einhverra krafna í 

umhverfinu. Hegðun sem stýrist af innri áhugahvöt er dæmigerð sjálfsprottin 

(e. self-determined, þýð. höfundar) hegðun, en hegðun sem er þvinguð fram 

af ytri aðstæðum er stýrð (e. controlled). Þessar tvær tegundir hegðunar 

virðast í fljótu bragði vera andstæður, en svo þarf ekki endilega að vera. 

Hægt er að skipta ytri áhugahvöt í fjögur þrep sem lýsa því hvernig hegðun 

sú sem af henni sprettur getur færst nær því að vera sjálfsprottin eftir því 

hvar stjórnrót (e. locus of causality) hegðunarinnar liggur. Á fyrsta þrepinu 

eru það eingöngu ytri aðstæður svo sem umbun eða refsing sem stjórna 

hegðun (e. external regulation). Seinni þrepin lýsa því svo hvernig hægt er að 

innhverfa (e. internalize) hinar ytri kröfur og gera á vissan hátt að sínum eigin. 

Á öðru þrepi er stjórn hegðunar innra með einstaklingnum (e. introjected 

regulation), til dæmis sem ótti við að verða sér til skammar, en hegðunin er 

þó ekki sjálfsprottin. Þriðja þrepið einkennist af hegðun sem er meira að vali 

einstaklingsins sjálfs vegna þess að hann hefur náð einhvers konar sátt við 

hinar ytri kröfur (e. identified regulation). Á fjórða þrepi er innhverfingunni 

lokið og hinar ytri kröfur eru orðnar í fullu samræmi við sjálfsmynd 

viðkomandi, gildi hans og viðhorf (e. integrated regulation). Hegðun á fjórða 

þrepi er að öllu leyti sjálfsprottin en þó ennþá af öðrum ástæðum en hegðun 

sem stafar af innri áhugahvöt. Hér er enn ekki um að ræða innri ánægju af 

viðfangsefninu sjálfu heldur utanaðkomandi ávinning sem hefur mjög mikið 

gildi fyrir viðkomandi (Deci o.fl., 1991, bls. 328–330; Oddný G. Sverrisdóttir, 

2007, bls. 144). 

Þó oft sé talað um innri áhugahvöt sem jákvæða og ytri áhugahvöt sem 

neikvæða, geta báðar gerðir stuðlað að góðum námsárangri. Það skiptir 
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samkvæmt ofangreindu mestu máli að hegðun nemenda sé sjálfsprottin, 

annað hvort af innri áhugahvöt eða hinum meira innhverfðu gerðum ytri 

áhugahvatar (Ushioda, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að nemendur með 

sjálfsprottna hegðun nái betri árangri í námi og sýni meiri þrautsegju (Deci 

o.fl., 1991; Noels o.fl., 2000). Samkvæmt sjálfsákvörðunarkenningunni eykur 

það almennt áhugahvöt ef nemendur geta uppfyllt þrenns konar grunnþarfir; 

að finna getu til að ráða við aðstæður (e. competence), að vera félagslega 

tengdir öðru fólki (e. relatedness) og að geta stjórnað eigin athöfnum (e. 

autonomy), en til þess að ýta undir innri áhugahvöt og sjálfsprottna hegðun 

nemenda þurfa þeir að njóta sjálfræðis (Deci o.fl., 1991). Í rannsóknum hefur 

komið fram að það hjálpar einnig ef kennarar eru ekki skipandi eða stýrandi 

í samskiptum við nemendur (Noels, Clément og Pelletier, 1999). 

Önnur kenning sem einnig getur varpað ljósi á sambandið milli sjálfræðis 

og áhugahvatar í námi er eignunarkenningin (e. attribution theory). Þar er 

lögð áhersla á þýðingu þess hvernig nemendur útskýra námsgengi sitt, hvort 

sem það er gott eða slakt. Þeir geta þakkað eða kennt um þáttum sem ýmist 

liggja innra með þeim sjálfum eða í hinum ytri aðstæðum og sem eru annað 

hvort stöðugir eða breytanlegir. Þessir þættir eru; eigin geta nemandans, 

erfiðleikastig viðfangsefna, eigið vinnuframlag og heppni (Dickinson, 1995, 

bls. 171). Þannig er nemandi sem kennir eigin getuleysi um ófarir sínar og 

hreinni heppni um velgengi, síður líklegur til að vilja halda áfram að glíma við 

viðfangsefnið. Nemandi, sem útskýrir velgengni sína með eigin hæfileikum og 

vinnuframlagi og sér í hendi sér að hann getur bætt um betur ef illa fer, er 

aftur á móti líklegri til að sýna þrautseigju. Mögulegt er að sjálfræði venji 

nemendur við að túlka námsárangur sinn sem breytanlegan og bætanlegan 

og ýti frekar undir þá hugsun að árangur sé háður eigin vilja og framlagi. 

Bæði sjálfsákvörðunarkenningin og eignunarkenningin tengja áhugahvöt í 

námi við stjórn á eigin gjörðum og báðar gefa þær til kynna að áhugahvöt sé 

eiginleiki sem hægt sé að vinna með og bæta (Benson, 2011), en hvorug gefur 

einhverja heildarmynd af þessu flókna fyrirbrigði. Þær snúast til dæmis báðar 

fyrst og fremst um einstaklingsbundna þætti en bent hefur verið á að 

áhugahvöt mótist og þróist í félagslegum samskiptum í náminu (Ushioda, 

2003, 2008), ekki eingöngu fyrir jákvæð eða neikvæð áhrif úr umhverfinu, 

heldur sé áhugahvötin háð hinum félagslegu samskiptum á gagnvirkan hátt. 

Þannig geta námsaðstæður haft veruleg áhrif á áhugahvöt, þó þær dugi 

ekki til einar sér. Ushioda (2003, 2008) telur að nauðsynlegt sé fyrir 

nemendur að skynja að áhugahvöt þurfi að búa innra með þeim sjálfum, en 

að hún birtist í samspili við hið félagslega umhverfi. Þetta er til dæmis 

mikilvægur þáttur í bekkjaranda og hefur áhrif á hvort bekkur er áhugasamur 
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eða hvort neikvæður hópþrýstingur dregur úr áhugahvöt hópsins. Ushioda 

telur einnig að til þess að nemendur finni að áhugahvötin sé innri eiginleiki 

sem þeir hafi vald yfir þurfi þeir að njóta sjálfræðis og geta samið um námið 

og tilhögun þess í samvinnu við samnemendur og kennara. Á þann hátt læri 

þeir að námið sé sameiginlegt verkefni og um leið persónulegt, en ekki 

eingöngu háð ákvörðun skóla og kennara. Átti nemendur sig ekki á að þeir 

geti haft áhrif á eigin áhugahvöt, geti þeir setið uppi með neikvæðar hugsanir 

og bjargarleysi í náminu. 

Nýleg rannsókn á viðhorfum íslenskra ungmenna til enskunáms í 

framhaldsskólum leiddi í ljós að áhugahvöt nemenda fór meðal annars eftir 

því persónulega og félagslega gildi (e. relevance) sem námið hafði fyrir þá 

(Jeeves, 2013). Gildi enskunámsins fyrir nemendur var af mjög fjölbreyttum 

toga og afar persónubundið. Þess vegna er leitt að því líkum að aukið 

sjálfræði nemenda sem fælist í meira valdi yfir efnisinnihaldi og fyrirkomulagi 

námsins myndi auka gildi þess fyrir nemendur og þar með áhugahvöt þeirra. 

Yfirleitt eru tengsl sjálfræðis og áhugahvatar í námi túlkuð þannig að 

sjálfræði efli áhugahvöt. Niðurstöður margra rannsókna hafa bent í þá átt (sjá 

til dæmis Judge, 2011; Lamb, 2011; Luke, 2006; Ridley, 2003). Þó kann að 

vera að samhengið sé ekki svo einfalt. Rannsókn á háskólanemum í Hong 

Kong benti til þess að stundum gæti áhugahvötin þurft að koma á undan til 

að nemendur fengjust til að sýna sjálfræði, þar sem þeir sögðu áhugaleysi oft 

ástæðuna fyrir því að þeir sinntu ekki verkefnum sem þeir áttu sjálfir að bera 

ábyrgð á (Spratt, Humphreys og Chan, 2002). Einnig hafa rannsóknir gefið 

vísbendingar um að menningarmunur geti valdið því að sjálfræði auki ekki 

endilega áhugahvöt í námi í samfélögum þar sem einstaklingsframtak er 

minna metið en í hinum vestrænu (Iyengar og Lepper, 1999). 

3.3 Sjálfræði í framkvæmd 

Innleiðing sjálfræðis í tungumálanámi krefst þess að kennari dragi sig í hlé og 

færi vald yfir náminu að nokkru leyti til nemenda (Dam, 2003). Þetta liggur ef 

til vill í augum uppi þar sem skilgreiningar á sjálfræði undirstrika stjórn 

nemenda á náminu. Mjög mikilvægt er að nemendur geri sér ljóst að árangur 

þeirra í námi er háður þeirra eigin viðleitni og virkni og ábyrgðin á þessu er 

þeirra ekki síður en kennarans (Ridley, 2003; Scharle og Szabó, 2000). Þetta 

þýðir þó ekki að kennarar geti afsalað sér allri ábyrgð og látið nemendur eina 

um námið og slík útfærsla getur verið ávísun á að tilraunir með sjálfræði gangi 

ekki upp (Dam, 2003; Little, 1995). Þvert á móti þarf að nálgast innleiðingu 

sjálfræðis á ábyrgan og faglegan hátt. 



 

24 

Benson (2011) telur að sjálfræði megi efla eftir mismunandi leiðum. Hann 

nefnir að ýmis konar sjálfsnám, til dæmis í tungumálamiðstöðvum, fjarnámi 

og með tölvustuddu námi, geti gefið nemendum tækifæri til að vera sjálfráðir 

en þurfi þó engan veginn að leiða til sjálfræðis eða betra náms. Í raun sé 

árangurinn af slíku námi einmitt háður sjálfræði en ekki öfugt og eigi það að 

leiða til sjálfræðis þurfi að hanna námskeið og námsumhverfi sérstaklega 

með það í huga. Dæmi um slíka viðleitni má sjá í þróun fjarnámsáfanga hjá 

The Open University í Bretlandi sem einmitt gekk út á sjálfræði (Murphy, 

2008). 

Sé horft til náms innan veggja skólastofunnar telur Benson (2011) að 

nálgast megi sjálfræði út frá nemandanum, skipulagi námsins í skólastofunni, 

innihaldi náms og að lokum út frá kennurum. Eigi að nálgast sjálfræði út frá 

nemandanum felur það í sér að kalla fram sálrænar eða atferlislegar 

breytingar hjá honum sjálfum. Það felist til dæmis í því að þjálfa nemandann 

í námstækni og gera hann meðvitaðan um eigin námsstíl í þeim tilgangi að 

gera hann færari um að stjórna námi sínu. Nauðsynlegt sé að þjálfunin sé 

samofin öðrum námsverkefnum til þess að nemendum finnist ekki vera um 

aukaálag að ræða. Betri námstækni geti bætt námsárangur nemenda, en það 

sé hins vegar ekki alveg jafn ljóst hvort hún leiði endilega til þess að þeir verði 

færari um sjálfræði. 

Áhrif nemenda á skipulag náms í kennslustofunni felst til dæmis í því að 

gefa þeim val í sambandi við viðfangsefni og leyfi til að taka þátt í mati á þeim 

(Benson, 2011). Þessi nálgun líkist nokkuð viðhorfum þeirra sem telja að 

sjálfræði sé hægt að efla í smáum skrefum og nota í einstökum verkefnum og 

hún getur stundum orðið niðurstaðan þar sem ytri aðstæður koma í veg fyrir 

að sjálfræði nemenda nái líka yfir innihald náms. Með öðrum orðum er það 

stundum þessi nálgun sem átt er við þegar fjallað er um eflingu sjálfræðis. 

Vald nemenda yfir innihaldi náms felur hins vegar í sér heildræna sýn á 

sjálfræði. Nemendur taka þá stjórn á námi sínu á fjölmörgum sviðum og bera 

ábyrgð á því. Ytri kröfur, svo sem skólakerfi og námskrá, gera þessa heildrænu 

útfærslu oft torsótta og hér reynir mjög á vilja og útsjónarsemi kennara til að 

sjá möguleika fyrir hana innan þeirra ramma sem þeir starfa. 

Stundum hefur sjálfræði verið tengt við aukna áherslu á nemendamiðaða 

kennsluhætti í stað kennarastýrðra. Dam (2003) segist þó hætt að útskýra 

þetta svona því innleiðing sjálfræðis sé á ábyrgð kennara og nemendur þurfi 

stuðning og leiðsögn. Ef þeir eigi að geta tekið ákvarðanir um nám sitt verði 

nemendur að öðlast reynslu af mismunandi möguleikum sem leiði til vitundar 

um hvers vegna sé lært og hvernig. Þetta þurfi að koma á undan áhrifum á 

ákvarðanatöku og ábyrgð á námsferlinu. Kennarinn þurfi líka að upplýsa 
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nemendur um þær kröfur sem gerðar eru, til dæmis námskrá og prófkröfur, 

og styðja nemendur markvisst í vali sínu. Þessu til viðbótar verði kennarinn 

að tryggja að möguleikar skapist til samræðna um námið, bæði milli nemenda 

og milli nemenda og kennara, þannig að tilfinning skapist fyrir því að námið 

sé sameiginlegt verkefni allra. 

Samkvæmt Little (2009) þarf að huga að þrennu þegar stefnt skal að 

sjálfræði í tungumálanámi. Það þarf í fyrsta lagi að fá nemendur til að taka 

fullan þátt í að skipuleggja, fylgjast með og meta eigið nám. Í öðru lagi þarf 

að hjálpa nemendum að ígrunda stöðugt námsferlið og innihald námsins og 

í þriðja lagi þarf að nota markmálið bæði sem miðil námsins og sem markmið 

þess. Þetta er í samræmi við þá skoðun Little, sem áður hefur verið nefnd, að 

sjálfræði í tungumálanámi sé tvíhliða og felist bæði í kennslufræðilegum 

atriðum og færni í málnotkun. 

Scharle og Szabó (2000) hafa tekið saman leiðarvísi fyrir kennara sem vilja 

innleiða sjálfræði. Þær nefna nokkra þætti sem efla þurfi með nemendum til 

þess að undirbyggja sjálfræðið. Innri áhugahvöt og sjálfsöryggi séu þættir 

sem geti auðveldað nemendum að taka ábyrgð og um leið ætti sjálfræði að 

virka jákvætt á báða þessa þætti. Þetta er í samræmi við þá óvissu sem nefnd 

hefur verið áður um hvort komi á undan, sjálfræði eða innri áhugahvöt. Að 

fylgjast með námi sínu og meta það sé líklegt til að beina athygli nemenda að 

námsferlinu sjálfu frekar en að útkomunni eingöngu og fái þá til að hugleiða 

eigið framlag til námsins. Nemendur þurfi líka að hafa þekkingu á 

mismunandi námstækni til þess að geta valið það sem hæfir þeim best hverju 

sinni. Að lokum þurfi að leggja áherslu á samvinnu í kennslustofunni til þess 

að nemendur læri að treysta ekki eingöngu á kennarann heldur líka á sjálfa 

sig og samnemendur. Scharle og Szabó bjóða síðan upp á tillögur að ýmsum 

námsverkefnum sem stuðla ættu að sjálfræði nemenda í hæfilegum skrefum. 

Þær eru sammála Dam um að kennari þurfi að halda nemendum vel 

upplýstum um markmið og tilgang námsins og virða þá sem samstarfsmenn. 

Þær mæla með að gera breytingar smátt og smátt til að auðvelda aðlögun. 

Greint hefur verið frá tilraunum með sjálfræði sem felast fyrst og fremst í 

smáum skrefum en sem þó virðast hafa skilað nemendum tilfinningu fyrir 

sjálfræði. Porto (2007) greinir til dæmis frá rannsókn þar sem notkun náms-

dagbóka hjá 19-20 ára enskunemendum í frekar hefðbundnu námsumhverfi 

í háskóla í Argentínu virtist auka námsvitund og sjálfræði þeirra. Luke (2006) 

skoðaði áhrif tölvustuddra leitarnámsverkefna á háskólanemendur í 

spænskunámskeiði þar sem reynt var að leiða nemendur markvisst í átt að 

sjálfræði, meðal annars með frelsi um efnisval og frjálsum vinnutíma í 

samblandi við hefðbundnari aðferðir eins og notkun kennslubókar. Vald 
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nemenda yfir innihaldi virðist þar einnig hafa verið takmarkað við ákveðin 

verkefni. Niðurstöður voru eilítið blandaðar, sumir nemendur sögðu jákvætt 

fyrir áhuga og ástundun að mega velja efni eftir eigin áhugasviði en aðrir 

söknuðu hefðbundinna kennsluaðferða. Hvorugur þessara höfunda telur 

nauðsynlegt að öll samskipti í hóp fari fram á markmáli. 

Benson (2007, 2011) veltir því hins vegar fyrir sér hvort slíkar „veikari“ 

nálganir geti kannski unnið gegn heildrænu „sterkara“ sjálfræði. Nemendur 

gætu rekist á ýmsar hindranir þegar þessu takmarkaða frelsi sleppir og þar af 

leiðandi misst trúna á að sjálfræði virki í raun. Innleiðingu í smáum skrefum 

geti auk þess dagað uppi og hún endað með því að hið heildræna sjálfræði 

náist ekki. Tilraunir þar sem reynt hefur verið að beita heildrænni aðferðum 

við innleiðingu sjálfræðis finnast þó einnig. Sem dæmi um slíkt má nefna 

greinargerð Cotterall (2000) þar sem hún lýsir skipulagi enskunámskeiða í 

Victoria University á Nýja Sjálandi sem voru stutt en snörp og voru eins konar 

viðbót við hefðbundið tungumálanám. Við hönnun námskeiðanna kom í ljós 

að miða þurfti við fimm grundvallaratriði til að færa ábyrgð til nemendanna. 

Þessi fimm meginviðmið fólust í markmiðum nemenda, því ferli sem 

tungumálanám felur í sér, eðli viðfangsefna, námstækni og ígrundun. 

Ein af fyrstu tilraununum sem gerðar voru til að skipuleggja tungumála-

nám að fullu út frá sjálfræði nemenda var gerð í Danmörku á áttunda áratug 

síðustu aldar. Dam (2011) lýsir því hvernig hún brást við mismunandi getu og 

áhuga enskunemenda sinna með því að færa ákvörðunarvald um námið til 

þeirra. Auk þess að gefa nemendum aukið val um námið telur hún mikilvægt 

að kennarinn upplýsi nemendur um þær kröfur sem gerðar eru, beini 

athyglinni að námi í stað kennslu, stuðli að raunverulegum samskiptum um 

námið á markmálinu og efli getu og vilja nemenda til að meta nám sitt (sjá 

einnig Dam, 2003). 

Í háskólanum í Helsinki hafa verið þróuð valnámskeið fyrir nemendur sem 

uppfylla þurfa lágmarkskröfur deilda sinna um tungumálakunnáttu. 

Námskeiðin eru kölluð ALMS (Autonomous Learning Modules) og þau er 

hægt að velja í stað hefðbundinna námskeiða (Benson, 2011; Karlsson, Kjisik 

og Nordlund, 2007). Tilgangur námskeiðanna er að hvetja nemendur til 

virkrar þátttöku í að átta sig á hvað þeir vilja og þurfa að læra, að setja eigin 

markmið, vinna að þeim og meta útkomuna. Nemendum er skipað í hópa og 

þeir mynda sjálfir minni hópa eftir þeim viðfangsefnum og markmiðum sem 

þeir velja sér. Með þessu er áhersla lögð á að nám fari fram í félagslegum 

samskiptum. Nemendum er veitt mjög markviss leiðsögn þar sem kennarar 

byrja á að vekja nemendur til vitundar um sjálfræði og veita síðan persónu-

lega leiðsögn í framhaldinu. Samhliða markmiðum um sjálfræði nemenda er 
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í ALMS-verkefninu lögð mikil áhersla á starfsþróun kennara í gegnum 

starfendarannsóknir meðan þeir þjálfast í leiðsagnarhlutverkinu. 

Við innleiðingu sjálfræðis er sem sagt að mörgu að hyggja og ýmsar 

hindranir geta komið í ljós. Andstaða við breytingar getur birst hjá 

nemendum, foreldrum og jafnvel samstarfsfólki innan skóla þar sem 

breytingar á við þessar geta haft í för með sér óöryggi og óvissu (Scharle og 

Szabó, 2000). Little (2009) telur þó helstu ógnanir við innleiðingu sjálfræðis 

felast í efasemdum kennara sjálfra um breytingarnar, kunnáttuleysi þeirra 

þegar kemur að framkvæmdinni og áhrifamætti námskrár, námsbóka og 

prófkrafna. Nánar verður fjallað um nokkra þessara þátta í fjórða kafla. Little 

bendir þó á að til sé verkfæri sem auðveldi kennurum að takast á við þetta 

án þess að til komi umfangsmikil endurmenntun, en það er Evrópska 

tungumálamappan (e. the European Language Portfolio). 

3.4 Evrópska tungumálamappan 

Evrópska tungumálamappan (ETM) er tæki sem nemendur geta notað til þess 

að halda utan um tungumálanám sitt og leggja mat á námsferlið og 

árangurinn. ETM var hleypt af stokkunum árið 2001 eftir allvíðtækar prófanir 

í nokkrum Evrópulöndum. Tilgangur hennar var annars vegar kennslu-

fræðilegur, það er að segja að stuðla að fjöltyngi og gagnkvæmum 

menningarlegum skilningi í Evrópu, þjóna sem samevrópskt viðmið um 

tungumálafærni og að efla sjálfræði fólks í tungumálanámi sem staðið gæti 

ævina á enda, bæði innan og utan menntastofnana. Hins vegar var 

tilgangurinn upplýsingagjöf um tungumálafærni nemandans sem kæmi til 

viðbótar hefðbundnum vitnisburði og prófskírteinum (Little, 2002, 2012; 

Schärer, 2012). ETM er hönnuð til þess að halda utan um alla tungumála-

kunnáttu viðkomandi nemanda og byggir á samevrópskum viðmiðaramma 

um tungumálafærni (e. Common European Framework of Reference). 

ETM er persónuleg eign nemandans. Hún skiptist í þrjá meginþætti; 

tungumálapassa (e. Language Passport) sem gefur yfirlit yfir tungumála-

kunnáttu og eigið mat eigandans á stöðu sinni í þeim tungumálum sem hann 

þekkir, námsferilsskrá (e. Language Biography) sem er notuð til að halda utan 

um markmið, framfarir og þróun í náminu og safnmöppu (e. Dossier) sem 

inniheldur sýnishorn af því sem eigandinn telur best sýna getu hans í 

tungumálinu (Little, 2002, 2005, 2009, 2012). Hvert land sem tekur ETM í 

notkun býr til sína eigin vottuðu útgáfu af henni en grundvallaruppbyggingin 

er sú sama. Íslenska útgáfan af ETM er til í tveimur útfærslum, önnur fyrir 

grunnskóla og hin fyrir framhaldsskóla, og tekið skal fram að það er eingöngu 

sú síðari sem er umfjöllunarefni hér. 
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Í sjálfsmatsramma sem tilheyrir tungumálapassa ETM er tungumálafærni 

skipt í fimm færniþætti; hlustun, lestur, samskipti, frásögn og ritun, og þeim 

síðan lýst í sex þrepum; A1, A2, B1, B2, C1 og C2 (Council of 

Europe/Menntamálaráðuneytið, 2006; Little, 2002). Þennan ramma getur 

eigandi möppunnar notað til að staðsetja færni sína í kerfinu. Nánari 

skýringar og dæmi um það sem felst í öllum þrepum hvers færniþáttar er 

síðan að finna í námsferilsskránni, nánar tiltekið í gátlistum fyrir sjálfsmat. 

Þessir gátlistar eru fremur ítarlegir og í íslensku útgáfunni eru þeir á fimm 

tungumálum; dönsku, ensku, frönsku, spænsku og þýsku. Þeir lýsa 

tungumálafærni hvers þreps innan færniþáttanna með tiltölulega 

aðgengilegum fullyrðingum sem byrja á „Ég get . . .“. Gátlistana getur 

eigandinn notað til þess að setja sér markmið, fylgjast með framförum, 

ígrunda námið og meta árangur. Gátlistarnir eru í samræmi við hinn 

samevrópska viðmiðaramma um tungumálafærni sem áður var nefndur 

(Little, 2005). Hér er líka vert að geta þess að hæfniviðmið fyrir tungumál í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 eru að mestu samræmd við 

sjálfsmatsramma ETM þannig að hæfniþrep 1 í námskrá samsvarar nokkurn 

veginn þrepum A1, A2 og að hluta til B1 í ETM, hæfniþrep 2 samsvarar um 

það bil B1 og B2 og að síðustu er hæfniþrep 3 nokkurn veginn sambærilegt 

við C1 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 99). Síðar verður 

vikið að þeim möguleikum sem þetta opnar. 

ETM hefur lengst af verið sett fram í áþreifanlegu formi á pappír en 

fljótlega var þó farið að huga að möguleikum rafrænnar útfærslu möppunnar 

og nokkrar slíkar hafa verið þróaðar (Cummins og Davesne, 2009; Pérez 

Cavana, 2012). Rafrænar möppur bjóða upp á meiri sveigjanleika varðandi 

geymslu á gögnum yfir lengri tíma og aðgengi að margs konar hjálpar- og 

stuðningsefni getur verið innbyggt í möppuna. Fjölbreyttir möguleikar 

skapast varðandi kynningu og dreifingu á efni möppunnar sem færa hana nær 

kröfum samtímans. 

Þó upphaflega hafi ETM verið ætluð til að sýna fram á alla tungumála-

kunnáttu eiganda, hvort sem hún var til komin í skóla eða utan, virðast samt 

tungumálakennarar fljótlega hafa beint sjónum að nytsemi ETM í formlegri 

tungumálakennslu. Þar getur hún reynst öflugt tæki til eflingar sjálfræðis, 

meðal annars vegna áherslunnar á markmiðssetningu og sjálfsmat nemenda, 

sem eru grundvallarþættir í sjálfræði (Little, 2009, 2012). Samkvæmt Little 

(2009) getur ETM hjálpað við innleiðingu sjálfræðis á þrennan hátt. Í fyrsta 

lagi geta gátlistarnir í námsferilsskránni gefið hugmyndir og viðmið um hvers 

konar viðfangsefni sé hægt að taka fyrir í hverri námslotu og hvernig megi 

fylgjast með framförum og meta útkomuna. Í öðru lagi tengir námsferils-

skráin markmiðssetninguna og sjálfsmatið markvisst við ígrundun um 
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námsferlið og menningarlega og félagslega vídd tungumálanáms. Í þriðja lagi 

getur ETM hvatt til raunnotkunar (e. authentic use) markmálsins, sé mappan 

sett fram á markmálinu og nemendur þannig látnir nota það við 

skipulagningu og mat á vinnu sinni. Á þennan hátt telur Little að ETM styðji 

við þau þrjú meginatriði sem helst þurfi að hafa í huga þegar efla á sjálfræði; 

þátttöku nemenda í skipulagi náms og mati árangurs, þátttöku þeirra í 

ígrundun á námi og innihaldi þess og að lokum notkun markmáls í öllum 

samskiptum um námið. 

Notkun ETM hefur verið reynd við mismunandi aðstæður. Kohonen 

(2012) greinir frá prófun ETM í tungumálakennslu í Finnlandi þar sem 

nemendur fengu betri innsýn í stöðu sína í náminu og flestir reyndust geta 

axlað aukna ábyrgð á eigin námi með viðeigandi stuðningi. Aukin áhersla kom 

fram á hina sameiginlegu félagslegu vídd í náminu. Kennararnir töldu sig 

einnig kynnast nemendum betur persónulega og geta notað ETM til að gefa 

betri og einstaklingsmiðaðri ráð. Breytingar þessar leiddu til aukinnar 

fagmennsku kennaranna og þróunar í starfi þeirra. Little (2009) greinir frá 

tilraunum í enskunámi innflytjenda á Írlandi þar sem ETM gerði námið 

gagnsærra fyrir nemendur í tengslum við hina evrópsku viðmiðunarstaðla 

möppunnar. Hún auðveldaði einnig kennurum umsjón með nemendum og 

gaf betri yfirsýn yfir flutning þeirra milli hópa, auk þess sem kennararnir áttu 

auðveldara með að deila reynslu sinni og þróa starfið. Little tekur annað 

dæmi úr kennslu ensku sem annars máls í írskum grunnskólum og telur engan 

vafa leika á því að ETM geti eflt sjálfræði og stutt kennara við innleiðingu 

þess. 

Margar útgáfur ETM hafa verið vottaðar og notaðar við ýmsar aðstæður í 

mörgum Evrópulöndum, en þrátt fyrir það er erfitt að meta hversu mikil 

notkun hennar er í raun og veru eða hvernig henni er háttað (Little, 2012; 

Schärer, 2012). Lítið er til dæmis vitað um útbreiðslu og notkun ETM hér á 

landi þar sem rannsóknir á því sviði liggja ekki fyrir. Hugmyndin hefur reyndar 

einnig náð fótfestu utan Evrópu þó eingöngu evrópskar möppur fái vottun 

Evrópuráðsins. ETM hefur þannig verið notuð sem fyrirmynd að bandarískum 

tungumálamöppum. LinguaFolio notar bandarískan viðmiðaramma í stað 

þess evrópska og hefur tíu færniþrep, en Global Language Portfolio fyrir 

bandaríska háskólastigið gefur val um bandarísk eða evrópsk viðmið 

(Cummins og Davesne, 2009). Sú síðarnefnda er rafræn. 

Þrátt fyrir að vera öflugt hjálpartæki í tungumálanámi og gefa mikla 

möguleika varðandi sjálfræði nemenda telja sumir höfundar að ETM hafi 

tæplega náð eins víðtækri útbreiðslu og stefnt var að (Little, 2012; Schärer, 

2012). Bent hefur verið á að notkun ETM og það sjálfræði sem fylgir, ef henni 
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er beitt að fullu, krefjist í raun róttækra breytinga á kennsluháttum (Kohonen, 

2012) og mörg ljón geta verið í veginum. Little (2012) telur tvær hindranir 

stærstar. Sú fyrri er að sjálfsmatsrammi ETM og viðmið gátlista námsferils-

skrárinnar tengist oft og einatt ekki námskrám viðkomandi landa. Síðari 

hindrunin er að tengsl vanti milli sjálfsmats nemenda með „Ég get . . .“ 

fullyrðingum gátlistanna og utanaðkomandi prófa sem leggi oft aðaláherslu 

á málfræðilega nákvæmni. Geri námskrá í tungumálum ráð fyrir samræmingu 

við ETM er notkun hennar þar með gerð aðgengilegri. Hér skal ítrekað að í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er einmitt að finna möguleika á slíkri 

samræmingu. 

3.5 Sjálfræði og námsmat 

Námsmat tengist sjálfræði nemenda í tungumálanámi á margvíslegan hátt og 

jafnvel má sjá þau tengsl sem eilítið þversagnarkennd á köflum. Námsmat er 

að sumu leyti órjúfanlega tengt sjálfræði þar sem sífellt sjálfsmat nemenda á 

námsferli og árangri er ein birtingarmynd sjálfræðis og einnig forsenda þess 

að þeir geti sett sér raunhæf markmið og valið leiðir að þeim (Little, 2005). Í 

þessu samhengi er um að ræða leiðsagnarmat (e. formative assessment), líka 

nefnt mat fyrir nám (e. assessment for learning), sem nemendur sjá um 

sjálfir. Mikilvægt er að nemendur geri sér jafnt og þétt grein fyrir framförum 

sínum í tungumálinu, en til þess að nemendur verði færir um þetta sjálfsmat 

þurfa þeir að sjálfsögðu þjálfun og stuðning kennarans (Dam, 2011). Ígrundun 

nemenda er samkvæmt Dam mikilvægur þáttur í að viðhalda áhugahvöt og 

Little (2005) bendir á að mikill munur sé á því hvort nemendur uppgötvi sjálfir 

hvað þeir geta eða að kennari segi þeim það. 

Hægt er að horfa á námsmat sem eina af þeim ytri kröfum sem sett geta 

sjálfræði skorður, einkum þegar um samræmd próf er að ræða (Little, 2009). 

Opinber samræmd próf falla illa að sjálfræði og virðast í fljótu bragði í 

andstöðu við það, að minnsta kosti við heildrænt sjálfræði þar sem nemendur 

ráða innihaldi náms. Að mati Little (2003) byggist þetta misræmi á þrennu. Í 

fyrsta lagi meti slík próf hvernig einstaklingar hafi tekið við þekkingu sem 

skilgreind er af menntakerfinu og raði nemendum upp eftir getu. Þau taki 

ekki mið af því að námið sé félagslegt ferli sem byggi á samvinnu og 

samskiptum. Í öðru lagi leggi þessi próf gjarnan meiri áherslu á skriflega 

færniþætti á kostnað samskiptafærni. Í þriðja lagi hafi próf oft mjög öflug 

áhrif á innihald kennslu, svokölluð washback-áhrif, sem vinni gegn sjálfræði. 

Slíkt má til dæmis sjá í rannsókn Lamb (2011), þar sem kom í ljós að 

kennarastýring varð meiri eftir því sem próf nálguðust. Samræming á 
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námsmati nokkurra kennara innan einnar fagdeildar getur meira að segja 

verið nóg til að torvelda innleiðingu sjálfræðis (Selma G. Selmudóttir, 2014). 

Óhefðbundið námsmat, einnig kallað heildrænt eða rauntengt námsmat 

(e. authentic assessment), fellur að mörgu leyti betur að sjálfræði en stöðluð 

próf. Í því felst að reynt er að meta tungumálafærni nemenda við sem 

eðlilegastar aðstæður og í nánu samhengi við námsferlið og viðfangsefni þess 

(Kohonen, 2007, 2012; O’Malley og Pierce, 1996). Til óhefðbundins 

námsmats telst þegar frammistaða nemanda er metin með margvíslegum 

hætti á vettvangi námsins, en til þess teljast líka sýnimöppur og sjálfsmat 

nemenda. Dam (2011) leggur til dæmis mikla áherslu á að nota sýnimöppur 

og dagbækur nemenda til að fá innsýn í nám þeirra. Hún telur þó að 

hefðbundnara námsmat eins og próf geti líka átt rétt á sér samhliða sjálfræði 

og í skólakerfinu sé oft ekki hægt að víkja sér undan utanaðkomandi 

prófkröfum. Lausn Dam virðist vera fólgin í því að upplýsa nemendur og gera 

þá meðábyrga í að uppfylla slíkar kröfur. 

Spyrja má hvort sjálfræði sé að fullu til staðar ef nemendum er ekki leyft 

að taka þátt í lokamati (e. summative assessment, assessment of learning) 

auk hinnar stöðugu ígrundunar sem er einkennandi fyrir sjálfræði (Benson, 

2011; Little, 2005). Tregðu gætir oft við að taka fullt mark á sjálfsmati 

nemenda þegar um mikilvægt lokamat er að ræða, þó dæmi séu um 

sameiginlegt námsmat nemenda og kennara, til dæmis í finnsku ALMS-

námskeiðunum sem áður voru nefnd. Með réttum undirbúningi og tækjum 

má þó þjálfa nemendur í að beita sjálfsmati á marktækan hátt og rannsóknir 

hafa bent til að sjálfsmat nemenda verði ekki svo mjög frábrugðið mati 

kennara þegar nemendur hafa hlotið viðeigandi þjálfun (Benson, 2011). Slík 

álitamál um áreiðanleika sjálfsmats virðast hins vegar skipta minna máli í 

leiðsagnarmati og hverfa í skuggann af ávinningnum sem hlýst af 

ígrunduninni. 

Bent hefur verið á að tæki eins og ETM geti nýst sem viðmið og verkfæri 

við sjálfsmat nemenda (Kohonen, 2007; Little, 2003, 2005), ekki eingöngu til 

leiðsagnarmats heldur líka til lokamats. Little (2003) telur að hægt sé að gera 

opinber próf þannig úr garði að þau tækju mið af samskiptamiðuðum 

færniþáttum og aðferðafræði ETM sem þannig myndi brúa bilið milli 

prófkrafna og sjálfræðis. Reyndar færir Little fyrir því rök að utanaðkomandi 

mat og opinber próf séu ekki bara hindrun í vegi sjálfræðis heldur geti gegnt 

mikilvægu hlutverki sem viðmið þegar nemendur læri að meta eigin færni. 

Það má því segja að hér birtist ein þversögnin í sambandi námsmats og 

sjálfræðis. 
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Enn eina víddina í námsmati má finna ef hugað er að mati á sjálfræði 

nemenda. Það er tiltölulega sjaldgæft að farið sé fram á einhverja vottun á 

sjálfræði nemenda, jafnvel þótt námskrár eða námskeiðslýsingar feli í sér 

markmið um það. Yfirleitt er látið nægja að meta tungumálafærnina. Benson 

(2010a, 2011) kemst að þeirri niðurstöðu að sennilega væri hægt að meta og 

mæla sjálfræði nemenda út frá því hversu mikla stjórn þeir sýna á 

mismunandi þáttum náms. Hann segir þó mat á sjálfræði vera að minnsta 

kosti jafn flókið fyrirbrigði og mat á tungumálafærninni sjálfri. Sjálfræði 

myndist af mörgum mismunandi þáttum í flóknu samspili og erfitt sé að 

skilgreina nákvæmlega hverjir þeir séu og hvort einhver sérstök samsetning 

þeirra sé nauðsynlegri en önnur. Auk þess sé sjálfræði síbreytilegt, þróist og 

breytist eftir aðstæðum og frá einum tíma til annars. Síðast en ekki síst sé svo 

sjálfræði í raun ekki sjáanleg hegðun nemandans heldur hæfileikinn sem 

liggur að baki og gerir honum kleift að taka stjórnina. Benson telur hætt við 

að ef mæla ætti sjálfræði nemenda myndu þeir komast upp á lag með að sýna 

tilhlýðilega hegðun án þess að hafa hina undirliggjandi hæfni, sem Breen og 

Mann kalla að setja upp grímu sjálfræðishegðunar (e. mask of autonomous 

behaviour) (í Benson, 2010a, 2011). 

Þó hægt væri að mæla sjálfræði efast Benson (2010a, 2011) um að það 

hafi einhvern tilgang og varla sé rétt að fara að prófa í sjálfræði. Hins vegar 

geti slík mælitæki nýst til rannsókna. Lamb (2010) mælir eindregið með að 

mat á sjálfræði sé fyrst og fremst hugsað sem leiðsagnarmat fyrir nemendur 

og kennara til þess að bæta og efla nám nemendanna. Skoðun sína á þessu 

byggir hann á rannsókn sem notaði rýnihópa nemenda og út frá þeirri reynslu 

telur hann að umræður nemenda um nám sitt megi nota til að varpa ljósi á 

sjálfræði þeirra. Dam og Legenhausen (2010) leggja einnig áherslu á að 

sjálfræði nemenda verði að meta en ekki prófa. Þau segja mikilvægt að hlusta 

á raddir nemenda og nota til dæmis námsdagbækur og spurningakannanir til 

þess að safna gögnum um námsvitund nemenda, hvernig þeim gangi að 

stjórna námsferlinu og hæfileika þeirra til að meta eigin árangur og þarfir. 

Vitneskju um þetta eigi svo nemendur og kennarar að nota til að bæta námið. 

Dam og Legenhausen aðgreina ekki með öllu mat á tungumálafærni og mat 

á sjálfræði, enda stuðli sjálfsmat nemenda á tungumálafærni að aukinni getu 

þeirra til að stjórna eigin námi. 

3.6 Nemandinn 

Eins og komið hefur fram í grundvallarskilgreiningum felst sjálfræði nemenda 

í tungumálanámi í því að þeir hafi hæfni til að stjórna eigin námi og geti þar 

með tekið allar ákvarðanir sem lúta að námi þeirra. Sjálfræði er auðvitað 
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hugtak sem ekki er eingöngu bundið við formlega menntun heldur hefur það 

almenna skírskotun í daglegu lífi fólks. Little (2009) bendir á að þó fólk öðlist 

yfirleitt þetta almenna sjálfræði án þess að hafa sérstaklega fyrir því, sé það 

oft ekki svo fyrirhafnarlaust í sambandi við nám. Þar þurfi markviss áætlun og 

þjálfun að koma til. Góðir nemendur hafa alltaf sýnt af sér einhvers konar 

sjálfræði (Little, 1995) og allir nemendur hafa eitthvert sjálfræði til að bera 

(Benson, 2011). Það ætti því ekki að vera bundið við áhugasama nemendur í 

valgreinum og valáföngum, heldur vera markmið með öllu námi (Cotterall, 

2000). 

Hægt er að finna langa lista yfir það hvernig sjálfræði birtist hjá 

nemendum (Benson, 2011), en á slíkum listum má oft finna atriði af 

mismunandi toga þannig að fram kemur blanda af færni, hæfileikum, 

viðhorfum og persónuleikaeinkennum. Í þessu samhengi veltir Benson því 

fyrir sér hvort það hafi einhvern tilgang að búta sjálfræði niður með slíkum 

hætti, eða hvort heppilegra sé að horfa á það á heildrænni hátt. Little (1995) 

lýsir sjálfráðum nemanda þannig að hann taki ábyrgð á námi sínu, en í því 

felist jákvætt viðhorf til náms og þróun hæfileika til að ígrunda innihald náms 

og námsaðferðir til þess að ná markvisst meiri stjórn á hvoru tveggja. 

Hugtökin ábyrgð og sjálfræði tengjast nánum böndum í þessu samhengi 

og það getur verið erfitt að greina þarna á milli. Hægt er að skýra þetta sem 

svo að efla þurfi ábyrgðarkennd nemenda til þess að sjálfræði þeirra geti 

vaxið. Ábyrgur nemandi er ekki endilega sá sem hlýðir alltaf fyrirmælum og 

lærir alltaf heima, heldur miklu frekar sá sem gerir sér grein fyrir að hans eigið 

framlag í námi skiptir sköpum og hagar sér samkvæmt því (Scharle og Szabó, 

2000). Slíkur nemandi getur gagnrýnt námsfyrirkomulag og komið með 

tillögur að úrbótum, er tilbúinn að vinna með öðrum, grípur námstækifæri 

þegar þau gefast og gerir sér grein fyrir því þegar hann missir af slíkum 

tækifærum. Nemendur þurfa að átta sig á samhenginu milli þess sem þeir 

gera í kennslustundum og þess afraksturs sem þeir búast við af náminu 

(Ridley, 2003). 

Samkvæmt Benson (2011) getur sjálfráður nemandi stjórnað vitsmuna-

legum ferlum sínum, námshegðun og innihaldi náms. Hægt er að greina milli 

þess hvort nemandinn stýrir náminu, einhver annar stýrir eða hvort engin 

stjórn er til staðar, eða finna hvers konar samsetningu af þessu þrennu 

(Benson, 2010a). Þessari greiningu má beita á mismunandi þætti náms og 

þannig geta nemendur verið missjálfráðir eftir því á hvað er horft, en engin 

leið er að skilgreina einhverja sérstaka samsetningu sem er nauðsynleg til að 

nemandi teljist sjálfráður. Ytri aðstæður geta líka haft mikil áhrif á sjálfræði. 
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Sem dæmi má nefna rannsókn Lamb (2011) á nokkrum sterkum tungumála-

nemendum sem höfðu skýra sjálfsmynd sem sjálfráðir nemendur og tækifæri 

til að hafa áhrif á nám sitt. Þar kom í ljós að sjálfræði nemendanna minnkaði 

þegar próf nálguðust og kröfur um yfirferð námsefnis jukust. Samhliða þessu 

breyttist sjálfsmynd nemendanna og reyndist vera tiltölulega mikið háð 

þessum ytri aðstæðum. Svipað kom í ljós í starfendarannsókn Selmu G. 

Selmudóttur (2014), þar sem hún lýsti tilraun til innleiðingar nemenda-

sjálfræðis í þýskukennslu í íslenskum framhaldsskóla. Þegar nær dró 

fyrirhuguðum prófum kærðu nemendur sig ekki lengur um sjálfræðið og fóru 

fram á að kennarinn færi yfir námsefnið á töflu. 

Ávinningur nemenda af sjálfræði er auðvitað það sem mestu máli skiptir. 

Það er ekki sjálfgefið eða augljóst að sjálfræði fylgi endilega betra nám, svo 

sjálfræði þarf að rökstyðja. Fjölmargir fræðimenn sem um sjálfræði fjalla 

greina frá jákvæðum áhrifum þess á nemendur. Mjög oft er sjálfræði talið 

auka áhugahvöt hjá nemendum og eins og rætt var hér að framan er hægt að 

skýra þau tengsl með sjálfsákvörðunarkenningunni, sem segir sjálfræði 

nemenda stuðla að því að námshegðun þeirra verði frekar sjálfsprottin og 

hvatinn því líkari sem gerist við innri áhugahvöt (Deci o.fl., 1991; Noels o.fl., 

2000), og með eignunarkenningunni, sem útskýrir hvort nemendur telji sig 

geta haft áhrif á árangur sinn með eigin vinnuframlagi og hæfileikum 

(Dickinson, 1995). 

Hægt er að færa rök fyrir því að sjálfræði tengist trú fólks á eigin getu (e. 

self-efficacy). Trú á eigin getu birtist sem trú á að geta skipulagt og fram-

kvæmt þær athafnir sem þarf til að ná settu marki, hvert svo sem það er 

(Bandura, 1997). Fólk með trú á eigin getu nálgast verkefni sem áskorun en 

ekki sem óþægindi sem best væri að forðast. Það einbeitir sér að verkefninu, 

gefst ekki upp þó móti blási, reynir að bæta um betur ef illa gengur og nær 

sér fljótt á strik eftir mistök. Trú á eigin getu snýst þannig að sumu leyti um 

hvernig viðkomandi nýtir þá hæfileika sem hann hefur. Kenningar þessar eru 

almenns eðlis og eiga ekki eingöngu við um nám og því síður um sjálfræði í 

námi sérstaklega. 

Þó má segja að sjálfræði geti tengst trú á eigin getu með gagnvirkum 

hætti. Annars vegar þarf trú á eigin getu til þess að halda út erfið verkefni, 

stjórna námshegðan sinni og hafa áhrif á áhugahvöt, svo eitthvað sé nefnt. 

Bandura (1997) talar ekki um sjálfræði, heldur frekar sjálfstjórn í námi (e. self-

directed learning), en grundvallaratriðin eru svipuð og hann telur að 

menntun eigi að hafa slíka sjálfstjórn að markmiði þar sem hún stuðli að 

árangri í formlegu námi og áframhaldandi menntun ævina á enda. Hefð-

bundið skólakerfi sé samt ekki endilega vel til þessa fallið þar sem samkeppni, 
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getuskipting og einkunnasamanburður vinni á móti trú nemenda á eigin getu. 

Hins vegar mætti álykta að sjálfræði gæti stuðlað að trú á eigin getu. Til þess 

að efla trú á eigin getu þarf fólk meðal annars að fá reynslu af því að takast 

vel upp og það þarf að læra að árangur fari eftir eigin framlagi, eins og lýst 

var líka í eignunarkenningunni. Séu nemendur studdir markvisst til sjálfræðis 

þannig að þeir upplifi velgengni, ætti skýrari trú á eigin námsgetu að geta 

fylgt í kjölfarið. 

Bandura (1997) telur að meta ætti aðferðir í menntun eftir því hvernig 

þær efli trú á eigin getu, frekar en hversu mikilli þekkingu eða færni þær skili. 

Einstaklingsmiðaðar aðferðir, sem leyfa öllum að þroska hæfileika sína og 

miða framfarir við eigin stöðu frekar en stöðu félaganna, henti betur í þessum 

skilningi. Í nútímasamfélagi sé fólki meiri nauðsyn en nokkru sinni áður að 

geta mótað framtíð sína og á unglingsárunum sé þetta sérlega mikilsvert. Þá 

þurfi unglingar að marka sér stefnu fyrir fullorðinsárin og trú þeirra á eigin 

getu í félagslegu og námslegu samhengi ráði miklu um þroska þeirra og 

vellíðan. Trú á eigin getu ráði miklu um hvernig fólk taki áskorunum og 

erfiðum verkefnum, hvernig það haldi út, bregðist við mótlæti og vinni úr 

streitu. 

Frá því að hugtakið sjálfræði í tungumálanámi kom fyrst fram hjá 

Evrópuráðinu hefur það tengst markmiðum um hæfni nemenda til 

símenntunar á sviði tungumála (Little, 2002, 2012; Schärer, 2012), auk þess 

sem sumir nefna að sjálfræði sé þáttur í menntun fyrir lífið og þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi (sjá til dæmis Benson, 2007; Cotterall, 2000; Lamb, 2011). 

Sjálfræði í pólitískum skilningi felur einnig í sér vissa valdeflingu fyrir 

nemendur og virðingu fyrir réttindum þeirra (Benson, 2011). Sjálfræði er að 

auki talið tengjast tilhneigingu til einstaklingsvæðingar í skólakerfinu og 

samfélaginu öllu og talið styðja unglinga við mótun sjálfsmyndar í nútíma þar 

sem sífellt meiri áhersla er lögð á hæfni einstaklingsins til að móta og 

endurmóta lífssögu sína (Benson, 2011; Giddens, 1991). 

Sjálfræði þarf einnig að hafa jákvæð áhrif á tungumálanámið sjálft. Little 

(1995, 2009) leggur áherslu á að sjálfræði í námi sé fyrst og fremst til þess að 

nemendur geti öðlast sjálfræði í notkun tungumálsins sem verið er að læra. 

Hann leggur mikla áherslu á að nemendur noti markmálið í öllum samskiptum 

um námið og í öllu mati á námsferli og árangri. Þannig þurfi nemendur að 

nota málið í raunverulegum merkingarbærum samskiptum. Sömu áherslur að 

þessu leyti má finna hjá Dam (2003). Í tengslum við starf hennar var sett á 

laggirnar rannsóknarverkefnið LAALE (Language Acquisition in an 

Autonomous Learning Environment) þar sem árangur nemendanna var 

borinn saman við árangur nemenda í hefðbundnu tungumálanámi, bæði í 
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Danmörku og Þýskalandi. Niðurstaðan sýndi að þessi nálgun skilaði 

nemendum ekki síðri tungumálafærni en hefðbundin tungumálakennsla 

(Benson, 2011; Legenhausen, 2003), sem meðal annars er skýrt með 

áherslunni á notkun markmálsins í öllum samskiptum í kennslustofunni. Auk 

framfara í tungumálinu hafa nemendur styrkt sjálfsmynd sína, lært að leggja 

mat á eigin vinnu og annarra, lært að taka ábyrgð á námi sínu, þjálfast í 

félagslegum samskiptum um nám og undirbúið sig fyrir ævilangt nám (Dam, 

2011). 

Þrátt fyrir að hægt sé að nefna margs konar ávinning af sjálfræði og 

nemendur taki því oft vel, kemur líka oft í ljós að nemendur eru ekki allir jafn 

viljugir að taka á sig þá ábyrgð sem sjálfræðinu fylgir. Lang oftast er um að 

ræða að nemendur sætti sig ekki við hin breyttu hlutverk nemenda og 

kennara og sitji fastir í hefðbundnum hugmyndum. Rannsóknaniðurstöður 

hafa sýnt dæmi um nemendur sem töldu sig komna í skóla til að læra af 

kennaranum og ætluðust til þess að hann miðlaði þekkingu sinni til þeirra 

(Ade-ojo, 2005). Í rannsóknum sem sýna jákvæð viðbrögð margra nemenda 

við sjálfræði eru oft aðrir nemendur sem ekki eru eins hrifnir. Finna má 

vitnisburð í slíkum rannsóknum um nemendur sem vildu hefðbunda kennslu 

og meira skipulag kennara (Luke, 2006; Selma G. Selmudóttir, 2014), eða 

töldu hið nýja fyrirkomulag vera tímasóun (Kohonen, 2007). Í einni 

rannsókninni kom fram sú skoðun sumra nemenda að það væri ekki verjandi 

að kennari afsalaði sér ábyrgð til nemenda og þeir höfðu skýrari sýn á ábyrgð 

kennarans en sína eigin (Spratt o.fl., 2002). Rannsókn á viðhorfum íslenskra 

ungmenna til enskunáms sýndi að þeim fannst það oftast vera hlutverk 

kennarans að matreiða námsefnið á skemmtilegan hátt (Jeeves, 2013). Í 

sumum tilfellum virðast það frekar vera slakari nemendur sem finnst hlutverk 

sitt vera að taka við þekkingu, enda eru þeir kannski vanari meiri stjórn 

kennara (Ridley, 2003) og nemendur geta þurft tíma til að átta sig á nýju 

vinnulagi (Porto, 2007; Selma G. Selmudóttir, 2014). 

Vísbendingar hafa komið fram í rannsóknum um að menningarmunur geti 

haft áhrif á hversu móttækilegir nemendur séu fyrir sjálfræði. Sem dæmi má 

nefna að persónulegt frelsi til að velja virðist síður ná að efla áhugahvöt hjá 

nemendum úr austur-asísku menningarumhverfi en evrópsku, ef til vill vegna 

þess að þar þyki sameiginlegt val hópsins undirstrika samstöðu hans og hagur 

hópsins sé þar tekinn fram yfir einstaklinginn (Iyengar og Lepper, 1999). 

Niðurstöður eru þó ekki einhlítar hvað þetta varðar og Chang (2007) bendir 

til dæmis á að nemendur með slíkan bakgrunn geti alveg þróað með sér 

sjálfræði sé það aðlagað aðstæðum og réttur stuðningur veittur. 
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Cotterall (1995) telur að hugmyndir nemenda um tungumálanám geti haft 

forspárgildi um hversu reiðubúnir þeir séu til sjálfræðis. Rannsókn Cotterall 

gaf vísbendingar um hvaða þættir það eru helst sem sýna fram á hæfni 

nemenda til sjálfræðis, en það reyndust vera hugmyndir nemenda um 

hlutverk kennara, fyrirkomulag endurgjafar, sjálfstæði nemenda, eigin 

námsgetu, reynslu af tungumálanámi og nálgun að námi. Þeir nemendur sem 

töldu að kennarinn ætti að vera í stjórnunarhlutverki og vildu treysta 

eingöngu á kennara varðandi endurgjöf voru síður tilbúnir til sjálfræðis. Ef 

nemendur höfðu trú á námsgetu sinni og fyrri reynsla hafði eflt námsvitund 

þeirra voru þeir líklegri til að geta tekist á við sjálfræði. Cotterall leggur til að 

kennarar kanni þessi atriði hjá nemendum áður en innleiðing sjálfræðis hefst, 

til þess að hægt sé að veita þeim markvissan stuðning. 

3.7 Þróun hugtaksins 

Umfjöllun um sjálfræði í tungumálanámi leiðir í ljós að það er margrætt 

hugtak og ekki einfalt að skilgreina hvað í því felst. Hér að framan hefur til 

dæmis komið í ljós að það er háð aðstæðum, getur verið breytilegt frá einum 

tíma til annars og það er ekki auðvelt að lýsa nákvæmlega hvernig það birtist 

hjá nemendum. Sjálfræði getur einnig verið misróttækt og tekið til 

mismunandi þátta náms, auk þess sem horfa má á það frá sálfræðilegum, 

menningarlegum, félagslegum og pólitískum sjónarhóli, svo eitthvað sé 

nefnt. 

Sjálfræði ber í sér mismunandi víddir eða áherslur sem geta verið 

misáberandi eftir aðstæðum. Benson (2007, 2011) talar um þrenns konar 

áherslur sem samsvara nokkurn veginn þeirri þrískiptingu stjórnar á námi 

sem getið var áður. Tæknileg áhersla merkir að nemendum sé færð stjórn á 

námsferlinu, svo sem námsaðstæðum, námstækni og skyldum útfærslu-

atriðum. Sálfræðileg áhersla þýðir að fyrst sé hugað að vitsmunalegum 

ferlum hjá nemandanum, til dæmis stjórn á áhugahvöt og námsvitund. 

Pólitísk áhersla felur í sér að nemendum er ætlað heildrænna vald yfir öllum 

þáttum námsins, þar með talið innihaldi þess. Benson tekur fram að þessar 

áherslur séu ekki markmið í sjálfum sér heldur komi fram í mismunandi 

blöndu þegar unnið sé að markmiðum um sjálfræði. Sjá má vissa þróun eða 

hreyfingu hugtaksins milli þessara áherslna eftir því sem umhverfi sjálfræðis 

breytist. 

Í upprunalegri notkun hugtaksins þegar það kom fram hjá Evrópuráðinu 

var hin pólitíska vídd vel greinanleg. Hugtakið er sprottið úr jarðvegi 

evrópskrar menningar og í því endurspeglast áhersla á virði einstaklingsins, 
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sjálfsákvörðunarréttar hans og möguleika hans til virkrar þátttöku í lýðræðis-

þjóðfélagi (Benson, 2007, 2011; Little, 2012). Í fyrstu virtist hin tæknilega 

áhersla áberandi meðan hugtakið tengdist einkum sjálfsnámi og sjálfstæðu 

tungumálanámi án aðstoðar kennara. Áherslan á undirliggjandi sálfræðilega 

þætti í sjálfræði nemenda birtist svo skýrar þegar áhugi á nýtingu þess fór að 

tengjast meira formlegu námi og kennslu tungumála innan skólastofnana 

(Benson, 2007, 2011; Schmenk, 2005). Hinar tæknilegu og sálfræðilegu 

áherslur eru á vissan hátt takmarkaðri en sú pólitíska og kannski má segja að 

þær beinist að „veikari“ gerðum sjálfræðis meðan sú pólitíska undirstrikar 

„sterkari“ eða heildrænni útfærslu þess. 

Samkvæmt Benson (2011) hefur áhugi á sjálfræði aukist á undanförnum 

árum, en það ræður hann af fjölda bóka og greina sem út hafa komið. Hann 

telur hluta af skýringunni vera að skilyrði hafi verið hagstæð fyrir sjálfræði í 

námi að undanförnu. Þar mætti nefna til dæmis efnahagslegan hvata til þess 

að mæta fjölgun tungumálanemenda með aðferðum sem dregið gætu úr 

kennslukostnaði, þó sparnaðurinn fari nú reyndar mjög eftir því hvernig að 

sé farið. Breiðari nemendahópur kalli á nýjar aðferðir við að mæta hverjum 

og einum með námi við hæfi og þar geti sjálfræði nemenda létt álagi af 

skólakerfinu og kennurum. Samfélag og atvinnulíf nútímans krefjist einnig 

vinnuafls sem sé sveigjanlegt og tilbúið að endurmóta með hraði hæfni sína 

eftir því sem þarfir atvinnuveitenda breytast. Benson varar þó við því að slíkar 

efnahagslegar kröfur geti leitt til smættunar sjálfræðishugtaksins niður í að 

miða einungis við persónulega eiginleika sem þóknast myndu atvinnulífinu í 

stað þess að hafa vilja og hagsmuni nemenda í forgrunni. 

Þó hugmyndin um sjálfræði í tungumálanámi sé evrópsk að uppruna hefur 

hún engu að síður náð athygli víðar um heiminn. Sumir höfundar telja að vísu 

að sjálfræði henti betur gildum vestrænnar menningar en ólíkum menningar-

heimum eins og til dæmis þeim asíska (sjá til dæmis Iyengar og Lepper, 1999), 

en aðrir staðhæfa að sjálfræði eigi líka að geta nýst asískum nemendum 

(Chang, 2007). Schmenk (2005) telur að eins konar hnattvæðing eigi sér stað 

í menntamálum sem lýsi sér í því að menntastefnur verði sífellt samræmdari 

á heimsvísu, en til þess að geta látið mjög menningarbundið fyrirbrigði eins 

og sjálfræði virka við annars konar menningaraðstæður þurfi eiginlega að 

þynna það út og fjarlægja úr því þau menningarbundnu einkenni sem geri 

aðlögun erfiða. Þá standi helst eftir hinar tæknilegu og sálfræðilegu áherslur, 

sem vegna takmarkana sinna reyni ekki eins mikið á menningarlegt samhengi 

og hin pólitíska áhersla. Schmenk heldur því fram að varast beri slíka 

útþynningu hugtaksins og í staðinn verði að taka menningarlegt og pólitískt 

samhengi á hverjum stað inn í myndina. 
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Fyrir túlkun sjálfræðishugtaksins og aðlögun að menningarbundnum 

aðstæðum hlýtur að skipta máli hvers konar hugmyndafræði birtist í 

námskrám viðkomandi landa eða svæða. Hin pólitíska áhersla og „sterkari 

útfærslur sjálfræðis gætu til dæmis fallið að umbótamiðaðri námskrá sem 

leggur áherslu á getu þegnanna til að mynda sér skoðanir og grípa til aðgerða 

til að bæta samfélagið. Sjálfræði í námi sem fyrst og fremst miðaði við að 

skapa hæft vinnuafl væri þá frekar endurspeglun samfélagsmiðaðrar 

námskrár sem stefnir að því gera nemandur hæfa til að uppfylla þarfir 

samfélagsins á hverjum tíma. Því má þó ekki gleyma að sjálfræði gengur fyrst 

og fremst út á vilja og þarfir nemandans og getu hans til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um nám sitt. 

 





 

41 

4 Breytingar á hlutverki kennara 

Kennarar eru í lykilhlutverki þegar um er að ræða breytingar á skólastarfi og 

geta ráðið úrslitum um hvort breytingar nái fram að ganga eða ekki. Hér 

verður fjallað um hlutverk kennara í innleiðingu sjálfræðis, og þær kröfur sem 

svo róttækar breytingar á starfinu gera til fagmennsku þeirra. 

4.1 Breytingar á kennsluháttum 

Sjálfræði nemenda í námi felur í sér töluverðar breytingar á hlutverki 

kennara. Til þess að gefa nemendum svigrúm til að taka stjórn á námi sínu 

verður kennarinn að víkja til hliðar og gerast leiðbeinandi og samstarfsmaður 

nemenda í stað þess að vera sá sem miðlar þekkingu og tekur ákvarðanir um 

alla framvindu í námi nemandans. Eins og áður hefur komið fram felst þetta 

þó ekki í því að kennarinn velti allri ábyrgð á námi nemenda yfir á þá sjálfa, 

því eftir sem áður er það kennarinn sem á að standa að útfærslu sjálfræðis á 

faglegan hátt (Dam, 2003; Little, 1995). Oft á tíðum geta tilraunir með 

sjálfræði misheppnast ef kennari lítur eingöngu á sjálfræði sem breytingu 

sem kalla þurfi fram hjá nemendum en gleymir að skoða eigin viðhorf og þær 

breytingar sem þurfa að verða á þeim (Dam, 2003). Kennarinn þarf að læra 

að sleppa stjórntaumunum. 

Slíkar breytingar á valdahlutföllum í kennslustofunni eru í raun tiltölulega 

róttækar breytingar í menntamálum og geta reynst erfiðar fyrir kennara 

(Dam, 2003; Kohonen, 2007). Hafdís Ingvarsdóttir (2007a) gerir greinarmun 

á því að breyta kennsluaðferðum annars vegar og kennsluháttum hins vegar. 

Breytingar á kennsluaðferðum snúast fyrst og fremst um tæknilega útfærslu, 

en breytingar á kennsluháttum eru mun róttækari breytingar sem reyna á 

hugmyndafræði og starfskenningu kennarans. Innleiðing sjálfræðis myndi 

flokkast sem breyting á kennsluháttum. 

Hægt er að skoða breytingar á starfi kennarans eftir því hvort þar er um 

yfirborðsbreytingar að ræða eða hvort þær ganga nær sjálfsmynd kennarans 

og hugmyndum hans um starf sitt. Korthagen (2004) hefur sett fram lagskipt 

líkan af þeim þáttum sem slíkar breytingar snerta og líkir því við lauk, þar sem 

eitt lagið tekur við af öðru þar til komið er að innsta kjarnanum. Ystu lögin 

þrjú eru umhverfi (e. environment) kennarans svo sem skólinn og 

nemendurnir, hegðun (e. behaviour) kennarans við tilteknar aðstæður og 

hæfni (e. competences) sú sem liggur að baki aðgerðum hans. Aðstæður á 
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hverju lagi fyrir sig geta kallað fram breytingar á því næsta, í báðar áttir. Innri 

lög líkansins eru svo hugmyndir (e. beliefs) kennarans um starfið sem til 

dæmis geta verið byggðar á reynslu hans, bæði sem nemanda og kennara, 

fagleg sjálfsmynd (e. identity) kennarans, það er hvernig hann skynjar sjálfan 

sig sem kennara og loks tilgangur starfsins (e. mission) sem birtist í köllun 

kennarans og skilningi hans á gildi menntunar. Kohonen (2012) fjallar einnig 

um líkan Korthagens, en vill helst færa umhverfislagið alveg út fyrir þessa 

lagskiptingu á breytingum kennarastarfsins, en bæta í staðinn inn kjarna í 

laukinn sem tæki til persónulegrar sjálfsmyndar (e. personal identity) 

kennarans eða hvernig hann sæi sjálfan sig sem persónu. 

Kennarar þurfa að vinna með innri lögin í líkaninu þegar gera á róttækar 

breytingar á starfinu, það er að segja breytingar á kennsluháttum. Þó þær 

geti vissulega verið gefandi og eflandi, fela þær gjarnan í sér neikvæðan 

tilfinningalegan þátt þegar kennurum finnst þeir skyndilega verða óöruggir, 

kvíðnir og fullir efasemda um hæfni sína meðan þeir endurmóta 

starfsþekkingu sína (Kohonen, 2003, 2007). Stuðningur við þetta ferli getur 

skipt sköpum til að koma í veg fyrir að þátttakendur í því gefist upp áður en 

árangur næst. 

4.2 Tregða til breytinga 

Ný námskrá með breyttum áherslum eða annars konar kröfur um breytingar 

á starfi kennara þýða ekki þar með að breytingar nái fram að ganga. Þó ekki 

megi gleyma þætti annarra hlutaðeigandi, eru kennarar lykilmenn varðandi 

túlkun á námskrá og framkvæmd hennar í kennslustofum (Fullan, 2007; 

Marsh og Willis, 2007; Tyack og Cuban, 1995). Kennarar eru ekki alltaf viljugir 

til að ráðast í stórtækar breytingar og það getur verið af ýmsum ástæðum. 

Kennarastarfið er til dæmis erilsamt og kennarar eiga oft fullt í fangi með að 

leysa úr aðkallandi málum sem sífellt skjóta upp kollinum í samskiptum þeirra 

við nemendur. Það getur því reynst erfitt að finna tíma og orku til þess að 

glíma við það óvissuástand sem miklar breytingar framkalla um leið og 

ávinningurinn af þeim getur verið óljós. Auðveldast getur verið að halda 

áfram með hefðbundnum hætti sem ekki setur vinnu kennarans í uppnám 

(Fullan, 2007; Marsh og Willis, 2007). Samskipti við nemendur og viðhorf 

þeirra til breytinga geta einnig verið letjandi fyrir viðleitni kennara til að 

breyta kennsluháttum (Hafdís Ingvarsdóttir, 2007b). Fullan (2007) tekur þó 

fram að auðvitað séu kennarar alltaf að breyta einhverju í kennslu sinni, en 

oft nái þær tilraunir ekki út fyrir veggi kennslustofunnar og enginn annar viti 

af þeim. 
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Dagleg samskipti nemenda og kennara hafa þó ekki eingöngu neikvæð 

áhrif á vilja kennara til þróunarstarfs, því breytingar sem kennarar ráðast í til 

að bregðast við aðstæðum og koma til móts við þarfir nemenda sinna geta 

verið líklegri til að skila varanlegum árangri en breytingar sem hannaðar eru 

af yfirvöldum (Benson, 2011; Tyack og Cuban, 1995). Hafi kennarar ekki sjálfir 

vilja til breytinga geta þeir lagst gegn áætlunum sem aðrir gera fyrir þá, virt 

þær að vettugi eða jafnvel unnið gegn þeim. Kennarar geta svo stundum haft 

fagleg rök gegn breytingum sem þeir telja ekki til góðs (Marsh og Willis, 

2007). 

Atli Harðarson (2010) skoðaði hvernig Aðalnámskrá frá 1999 hefði haft 

áhrif á kennslu framhaldsskólakennara, en sú námskrá stefndi meðal annars 

að aukinni samræmingu milli skóla. Atli talaði við 18 kennara í sögu, 

stærðfræði og raungreinum og komst að því að tilhneiging var meðal 

kennaranna, einkum eldri kennara í eldri skólum, að halda í horfinu og láta 

ekki markmið og kröfur námskrárinnar hafa of mikil áhrif á sannfæringu sína. 

Í rannsókn Atla var ekki rætt við tungumálakennara. Í Noregi mátti sjá blendin 

viðbrögð kennara við innleiðingu breytinga þegar ný námskrá fyrir tungumál 

gerði ráð fyrir sjálfræði nemenda í náminu (Trebbi, 2003). Fimm árum eftir 

innleiðingu var hægt að setja viðbrögð kennara í þrjá flokka. Sumir höfðu 

hafnað nýjungunum, aðrir höfðu fundið gömlu aðferðunum ný nöfn og loks 

höfðu sumir tekið upp nýjungar í kennslu sinni. Síðasti flokkurinn virtist þó 

vaxandi og vísbendingar sáust um að með tímanum gæti námskráin stutt 

jákvætt umhverfi fyrir þróunarstarf. 

Fullan (2007) bendir á að ef til vill sé áhrifaríkast ef bæði utanaðkomandi 

umbótaáætlanir og þörf kennara fyrir breytingar fara saman. Það sem þó 

skiptir einna mestu máli að mati Fullans er að starfsumhverfi og menning 

skólastofnunarinnar styðji umbótatilraunir og breytingar því þær renni 

gjarnan út í sandinn ef kennarinn glímir einn við þær inni í kennslustofunni. 

Svokallað lærdómssamfélag (e. professional learning community) lýsir þeim 

aðstæðum sem þurfa að vera til staðar (Fullan, 2007; Kohonen, 2003). Í því 

felst að rjúfa einangrun kennara þannig að þeir vinni meira saman á 

þverfaglegan hátt, ræði hugmyndir og vandamál, læri hver af öðrum og hver 

með öðrum, hvetji til nýjunga í starfi, og leiti lausna til að bæta starfið. 

Sameiginlegt markmið allra í stofnuninni er bætt nám nemenda. Hafdís 

Ingvarsdóttir (2006) notar hugtakið bandamenn um kennara sem hafa komið 

sér saman um náið samstarf á þessum nótum og telur slíkt fyrirkomulag 

styðja umbótastarf. Samkvæmt Fullan (2007) er lærdómssamfélag ekki 

aðferð eða þróunarverkefni, heldur er það menningarbreyting innan 

stofnunar. Þeir skólar sem ná að rækta lærdómssamfélag eru líklegastir til 

þess að geta gert róttækar umbætur í starfi og viðhaldið þeim. 
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4.3 Fagmennska kennara 

Fagmennska kennara snýst um viðhorf kennara til starfs síns, sérfræði-

þekkingu þeirra og færni í starfi, en líka um alúð við starfið og siðferðilega 

skuldbindingu gagnvart því (Sigurður Kristinsson, 2013). Afstaða kennara að 

þessu leyti er þáttur í því hvernig þeir bregðast við kröfum um breytingar og 

hvernig viðhorf þeir hafa gagnvart skjólstæðingum sínum. Fræðimenn tala 

um þrjú stig fagmennsku (Sigurður Kristinsson, 2013; Trausti Þorsteinsson, 

2003). Hið fyrsta er ósjálfstæð fagmennska, sem á við þegar kennari reiðir sig 

á tilteknar forsendur, til dæmis ákvæði námskrár, og leitast við að uppfylla 

þær kröfur sem stjórnvöld gera. Kennsla hans er þekkingarmiðuð og byggð á 

kennslutækni frekar en að fagleg ígrundun sé í hávegum höfð. Næsta stig er 

sjálfstæð fagmennska, en þá nýtir kennari eigin sérfræðiþekkingu til að meta 

og taka ákvarðanir um hvernig kennsla skuli útfærð. Kennarinn þarf mikið 

frelsi til að ákveða námsefni og kennsluaðferðir, hann telur sig yfirvald í 

kennslustofunni og í krafti sérfræðiþekkingar sinnar best færan um að taka 

ákvarðanir um hvað þar fer fram. Kennarinn vinnur gjarnan án samvinnu eða 

samráðs við aðra kennara um kennsluhætti. Þriðja stigið er samvirk 

fagmennska. Þegar þangað er komið hafa kennarar áhuga á virku samstarfi 

við aðra kennara og skjólstæðinga sína um þróun kennslunnar og 

kennarastarfsins. Þeir leitast við að ná sameiginlegum markmiðum um nám 

nemenda og vinna að þeim sem liðsheild. 

Hin nýja fagmennska er eins konar framhaldsstig samvirku fag-

mennskunnar (Sigurður Kristinsson, 2013; Trausti Þorsteinsson, 2003). Hin 

nýja fagmennska felur í sér að kennarinn álítur ekki lengur að 

sérfræðiþekking hans setji hann sjálfkrafa yfir skjólstæðinga sína, heldur er 

hann tilbúinn til að taka þátt í samvinnu við aðra hagsmunaaðila í 

samfélaginu um mótun starfsins. Hin nýja fagmennska setur samfélagslegar 

skuldbindingar starfsins í forgang og kennarinn tekur ábyrgð á starfinu um 

leið og hann deilir þeirri ábyrgð með öðrum. Í þessu virðist felast 

viðurkenning á því að samræða eigi að eiga sér stað við samfélagið almennt 

og þessi þróun er líkleg til að valda mótspyrnu sjálfstæðu fagmannanna sem 

geta séð þetta sem skert frelsi. Ekki er þó þar með sagt að kennarinn verði 

eins og strá í vindi og hafi ekkert um starf sitt að segja, því þvert á móti þarf 

hann stöðugt að ígrunda starf sitt og vera viljugur að læra sífellt meira um 

það til að treysta faglega aðkomu sína að starfinu og iðka sjálfræði sitt sem 

kennari. 
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4.4 Sjálfræði kennara 

Þegar talað er um sjálfræði kennara er almennur skilningur á því oftast sá að 

kennari hafi frelsi til þess að ákveða hvað fram fer í kennslustofunni og 

hvernig hann túlkar námskrá og fer eftir henni (Benson, 2007; Fullan, 2007). 

Í umfjöllun um sjálfræði nemenda í tungumálanámi og hlutverk kennara 

gagnvart því hefur sjálfræði kennara þó víðtækari merkingu. Þar á það við um 

persónulegan og faglegan eiginleika hjá kennara og hæfileika hans til að þróa 

sig í starfi (Benson, 2007, 2011). Frelsi til athafna í kennslustofunni er í þeim 

skilningi aðeins hluti af hinu eiginlega sjálfræði og það frelsi þarf þar að auki 

helst að vera afleiðing af faglegri þróun og hæfni kennarans. Vert er að vekja 

athygli á nánum tengslum þessara skilgreininga við mismunandi birtingar-

myndir fagmennsku hjá kennurum því sjá má samsvörun sjálfræðis hjá 

kennurum við hina nýju fagmennsku. Sjálfræði kennara á sér einnig skýra 

samsvörun í einkennum lærdómssamfélags. 

Little (1995) heldur því fram að til þess að tungumálanemendur geti notið 

sjálfræðis í námi verði kennarar þeirra að vera sjálfráðir, vegna þess að þeir 

muni alltaf leggja persónuleg viðhorf og eigin reynslu til grundvallar í kennslu 

sinni. Kennarar þurfi að geta séð og notfært sér þá möguleika sem aðstæður 

bjóða upp á og þannig skapað nemendum svigrúm til sjálfræðis. Þeir þurfi að 

geta virkjað nemendur í samningum um nám um leið og þeir taka tillit til 

kerfislegra ramma, stöðu nemenda og alls þess sem setur sjálfræði nemenda 

skorður. Til þess að geta þetta þarf kennarinn að vera fær um sjálfræði í starfi 

sínu, en í því felst að sýna ábyrgð gagnvart kennslunni, ígrunda hana í sífellu 

og leita leiða til að bæta stjórn á kennsluferlinu (Benson, 2011; Little, 1995). 

Þessir persónulegu og faglegu eiginleikar kennarans geta þó dugað skammt 

ef umhverfið styður ekki sjálfræði nemenda. Skólinn í heild þarf að skapa hið 

ytra samhengi fyrir sjálfræði þannig að það verði sjálfsagður þáttur í 

skólamenningunni. Sjálfræði felur í sér að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum og í víðasta skilningi er það þáttur í félagslega ábyrgu námi (Kohonen, 

2003). 

Til þess að takast á við sjálfræði, bæði eigið sjálfræði kennara og sjálfræði 

nemenda í tungumálanámi, þarf að gera róttækar breytingar á hefðbundnu 

hlutverki kennara og eins og áður hefur komið fram er slíkt ekki átakalaust. 

Margir kennarar eru sjálfir aldir upp í hefðbundnu skólaumhverfi og hafa 

áralanga reynslu af venjubundnum hlutverkum nemenda og kennara. 

Sigurður Kristinsson (2013) bendir á að svo löng félagsmótun eigi sér varla 

hliðstæðu hjá öðrum stéttum. Þessa reynslu taka kennarar svo með sér þegar 

þeir byrja sína eigin kennslu og það getur reynst erfitt að ganga gegn hefðinni 

(Trebbi, 2003; Tyack og Cuban, 1995). Í umræðu um innleiðingu sjálfræðis 
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hefur því sjónum verið beint að hlutverki kennaranáms og oft er talið að ef 

kennarar eigi að vera færir um sjálfræði þurfi þeir að öðlast reynslu af því í 

kennaranámi sínu (Benson, 2011; Little, 1995; Ushioda, Smith, Mann og 

Brown, 2011). 

Little (1995) telur að til þess að undirbúa kennaranema fyrir sjálfræði 

tilvonandi nemenda þeirra verði kennaranámið að gefa möguleika á sams 

konar samningagerð um námsferlið og ætlunin sé að þeir takist á við í kennslu 

sinni. Hann sér líka áskorun í því fólgna fyrir kennara kennaranemanna, því 

þeir verði þá sjálfir að takast á við þá óvissu sem fylgi sjálfræðinu. Hefðbundin 

kennaramenntun með ósveigjanlegum námskeiðsáætlunum sé líkleg til að 

festa enn betur slíkar kennslufyrirmyndir í hugum kennaranemanna í stað 

þess að vekja athygli á öðrum möguleikum. 

Hafdís Ingvarsdóttir (2007a) talar um að kennaramenntun á Íslandi búi 

kennaranema ekki nægilega vel undir nemendamiðaða kennsluhætti og 

hlutverk sem er mikið breytt frá því þeir sjálfir voru í skóla. Þó fræðilegar 

kenningar séu kynntar í kennaranáminu sjáist oft ekki merki um að þær móti 

kennslustarf úti í skólunum þegar nemarnir komi þangað í æfingakennslu og 

hún sé oft ekki nægilega vel skipulögð. Hafdís telur að með því að bæta 

samstarf háskólakennara í kennaranáminu við æfingakennara úti í skólunum 

megi búa kennaranemana betur undir þá sífelldu ígrundun og starfsþróun 

sem þeir þurfi að takast á við. Allir viðkomandi ættu að græða á slíku 

samstarfi og það gæti einnig verið hvati til náms og starfsþróunar hjá æfinga-

kennurunum úti í skólunum og því haft áhrif út fyrir kennaranámið sjálft. 

Benson (2010b) fjallar líka um misræmi milli kennaramenntunar og þess 

sem svo fer fram í skólum. Hann komst að því að framhaldsskólakennarar í 

Hong Kong, sem höfðu hannað tveggja vikna námsáætlun fyrir nemendur 

sína sem hluta af meistaraverkefni sínu (e. a Master‘s degree elective 

assignment), höfðu ekki prófað áætlunina með nemendum sínum og höfðu 

aldrei ætlað sér það vegna aðstæðna í skólum þeirra. Í framhaldi af þessu tók 

Benson viðtöl við fjóra enskukennara úr mismunandi skólum til að komast að 

því hvernig aðstæður mótuðu möguleika þeirra til sjálfræðis. Mjög ströng 

námskrá og vandlega samræmdar kennsluáætlanir, sem hefð er fyrir í Hong 

Kong, settu sjálfræðinu mjög þröngar skorður. Sjálfsmynd kennaranna og 

starfsumhverfi skólanna sem kennararnir kenndu við réðu því hins vegar 

hvernig og hversu mikið svigrúm þeir fundu sér til að taka eigin ákvarðanir 

um kennslu sína. Samkvæmt þessum niðurstöðum náðu hugmyndir úr 

kennaranáminu ekki fram að ganga þar sem umhverfið úti í skólunum leyfði 

það ekki og takmarkað svigrúmið var notað til að koma til móts við þarfir 

nemenda hverju sinni. 
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Sjálfræði kennara felur í sér sífellt nám í starfi. Í háskólanum í Warwick 

hefur verið boðið upp á MA-nám fyrir starfandi enskukennara víðs vegar að 

úr heiminum þar sem áherslan hefur ekki verið á hagnýta kennslutækni 

heldur að efla sjálfræði kennaranemanna (Ushioda o.fl., 2011). Þar er reynt 

að efla hæfni nemanna til að rækta með sér þekkingu, færni og viðhorf sem 

nýtast munu í kennslu og getu þeirra til að meta starf sitt og þróa það áfram. 

Nemarnir unnu samkvæmt aðferðum starfendarannsókna og sýnt var fram á 

að sjálfræði þeirra jókst á námstímanum. Árin 2008-2009 var svo gerð tilraun 

til að færa samskipti og nám kennaranemanna út fyrir námstímann sjálfan í 

háskólanum. Það var gert með sérhönnuðum netmiðli þar sem 129 

þátttakendur í verkefninu gátu miðlað reynslu og hugmyndum, sótt fræðslu 

og aðstoð, bloggað og tekið þátt í netráðstefnum svo eitthvað sé nefnt. Í 

hópnum voru kennarar sem höfðu lokið staðnáminu, nemar sem voru í 

náminu á þessum tíma og einnig tilvonandi nemar sem ætluðu að hefja nám 

árið eftir. Tilgangurinn var að reyna að efla og viðhalda sjálfræði kennaranna, 

líka eftir að þeir luku formlegu námi, og veita þeim stuðning við það með 

netsamfélagi þriggja „kynslóða“ nema. Ánægja var með þessa tilraun hjá 

þátttakendum en einstaklingsbundið hvernig þeir nýttu sér möguleikana. 

Niðurstaðan sýndi að netsamfélag sem þetta gæti eflt sjálfræði nemanna 

eftir að námi þeirra lyki. 

Starfendarannsóknir hafa verið notaðar við innleiðingu og eflingu 

sjálfræðis í finnsku ALMS-námskeiðunum sem áður hefur verið getið. Þar var 

annað meginmarkmið þróunarverkefnisins að kennarar rannsökuðu eigið 

starf og frá byrjun var mikil áhersla lögð á starfsþróun kennaranna, ekki í 

tæknilegum skilningi heldur til að efla faglegan þroska (Karlsson o.fl., 2007). 

Starfendarannsóknir kennarateymisins í ALMS hafa meðal annars snúist um 

breytingar á hlutverki kennara og einnig hafa verið þróaðar aðferðir og tæki 

sem nýtast í áföngunum. Markmið rannsóknanna hefur alltaf verið að vinna 

saman nemendum til hagsbóta. Er á leið færðist í vöxt að nemendur tækju 

þátt í rannsóknum kennaranna sem meðrannsakendur og þannig var 

markvisst lögð áhersla á að nemendur væru samstarfsmenn en ekki 

rannsóknarefni. 

Þó ekki sé mikið fjallað um sjálfræði kennara í tengslum við ALMS er í 

staðinn talað um ígrundaða kennslu (e. reflective teaching) og þau sjónarmið 

sem liggja henni til grundvallar eru mjög samhljóða undirstöðum sjálfræðis 

kennara. Nefnt er að starfendarannsóknirnar hafi hjálpað kennurunum að 

fara aftur í hlutverk nemenda og um leið að hafa stjórn á starfsþróun sinni 

(Karlsson o.fl., 2007). ALMS-verkefnið virðist þannig sýna hvernig sjálfræði 

nemenda og kennara getur eflst þar sem samvinna um nám nemendanna er 
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í fyrirrúmi og viðhorf kennaranna til fagmennsku sinnar styður það 

andrúmsloft sem nærir sjálfræðið. 
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5 Sjálfræði og Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 – 
orðræðugreining 

Í þessum kafla verður rýnt í texta Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 til að 

freista þess að greina hvernig sjálfræði nemenda í tungumálanámi fellur að 

markmiðum hennar. Til að nálgast svarið við þeirri spurningu verður farin sú 

leið að greina orðræðu námskrárinnar og meta út frá henni hvort og hvernig 

texti námskrárinnar skapar svigrúm fyrir aðstæður sem styðja sjálfræði. 

5.1 Aðferð  

Orðræðugreining tengist mörgum mismunandi fræðigreinum og af því leiðir 

að til eru af henni mismunandi afbrigði (Bergström og Boréus, 2000; Wood 

og Kroger, 2000). Það er líka mismunandi hvernig hugtakið orðræða er 

skilgreint en oft virðist vera átt við notkun tungumáls í félagslegu samhengi, 

þegar það er í sjálfu sér félagsleg athöfn (e. social activity, social practice). 

Gee (1999) gerir greinarmun á orðræðu (e. discourse) annars vegar, sem felur 

í sér notkun tungumálsins í staðbundnum aðstæðum til þess að framkvæma 

athafnir og miðla eigin sjálfsmynd, og hins vegar „Orðræðu“ (e. Discourse), 

sem felur í sér tungumál og óyrtar aðferðir svo sem framkomu, tilfinningar, 

sannfæringu, viðhorf, tæki og tækni sem saman skilgreina og viðhalda 

sjálfsmynd einstaklinga, hópa eða stofnana í samfélaginu. Sem dæmi má 

nefna aðferðir félagslegra hópa til að skilgreina sig og aðgreina frá öðrum. 

Orðræðugreining gengur út frá því að tungumál sé ekki eingöngu tæki til 

að miðla upplýsingum og hafa samskipti heldur felist í því virk félagsleg 

athöfn (Bergström og Boréus, 2000; Gee, 1999; Wood og Kroger, 2000). 

Orðræða er ekki endurspeglun á einhverjum ytri raunveruleika heldur mótar 

hún á virkan hátt raunveruleikann um leið og raunveruleikinn mótar 

orðræðuna. Orðræðugreining snýst því um að athuga hvernig tungumálinu 

er beitt í texta til þess að „gera eitthvað“ og „hver“ það er sem beitir því. Þrátt 

fyrir þetta er áherslan ekki á gerandann og undirliggjandi ástæður hans, 

heldur fyrst og fremst hvernig tungumálið er notað til að koma aðgerðinni í 

framkvæmd. Orðræðugreining tekur líka á því hvernig orðræða skapar 

félagsleg viðmið um hvað er venjulegt og viðurkennt og er þáttur í mótun 

félagslegrar sjálfsmyndar (Bergström og Boréus, 2000). Sú tegund 

orðræðugreiningar sem nefnd hefur verið gagnrýnin orðræðugreining (e. 

critical discourse analysis) beinir athygli að því hvernig orðræða tengist 
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félagslegum vandamálum, félagslegum breytum og ekki síst hvernig hún 

mótar og viðheldur valdahlutföllum í samfélaginu (Wood og Kroger, 2000). 

Þó í orðræðugreiningu sé stundum lögð áhersla á að greina textann sjálfan 

án mikilla tilvísana til ytra umhverfis er sú ekki alltaf raunin. Ytra samhengi 

textans getur haft þýðingu fyrir merkingu hans og að sjálfsögðu skiptir máli 

hvers eðlis textinn er. Merking orða og hugtaka getur verið breytileg og farið 

meðal annars eftir þessu ytra samhengi og þeim félagslegu aðstæðum sem 

um er að ræða. Mismunandi „Orðræður“ geta líka beitt sértækum skilningi á 

orðum og hugtökum sem eru þá þáttur í að aðgreina þær frá öðrum, til 

dæmis má nefna vísindalega orðræðu mismunandi fræðigreina sem aðgreinir 

þær frá almennri málnotkun. Þó ber að hafa í huga að mismunandi merkingar 

eru alltaf afrakstur hins gagnvirka sambands orðræðu og veruleika, þannig að 

merkingin skapast í orðræðunni og með orðræðunni (Gee, 1999). 

Erfitt er að búa til einhverja forskrift um það hvernig orðræðugreining 

skuli gerð og stafar það meðal annars af þeim fjölda afbrigða sem til eru. 

Helsta ráðið fyrir þann sem ætlar að gera orðræðugreiningu virðist vera að 

velja þá nálgun sem hentar viðkomandi viðfangsefni og þeim markmiðum 

sem greinandinn setur sér. Hvatt er til þess að sérsníða þannig aðferðir og 

vera óhræddur við að fara nýjar leiðir (Bergström og Boréus, 2000; Gee, 

1999; Wood og Kroger, 2000). Þó er bent á að láta þau gögn sem liggja til 

grundvallar ráða ferðinni (Wood og Kroger, 2000) og að aðferðir þurfi að 

fylgja kenningum um viðkomandi svið (Gee, 1999). Að því gefnu megi nýta 

styrkleika hverrar nálgunar, blanda saman og nota eftir aðstæðum. 

Í orðræðugreiningu er því ekki haldið fram að ein túlkun sé rétt og aðrar 

rangar. Frekar má segja að hver túlkun leggi eitthvað af mörkum til skilnings 

á mætti orðræðunnar við að móta hinn félagslega veruleika. Það er í 

andstöðu við eðli orðræðugreiningar að reyna að máta hana við einhvern 

hlutlægan sannleika utan orðræðunnar og þetta getur haft áhrif á hvernig 

færa má sönnur á réttmæti greiningarinnar (Kristín Björnsdóttir, 2003; Wood 

og Kroger, 2000). Í staðinn þarf að lýsa greiningarferlinu vel og sýna fram á 

röksemdafærslu með dæmum til þess að lesandi geti sjálfur metið hversu 

trúverðugar niðurstöður greiningarinnar eru. 

Í orðræðugreiningunni sem fer hér á eftir er leitað í smiðju gagnrýninnar 

orðræðugreiningar, auk þess sem nýtt eru atriði úr nálgun Gee (1999). 

Gagnrýnin orðræðugreining á rétt á sér hér þar sem um menntapólitískt 

stefnumarkandi skjal er að ræða og tilgangur orðræðugreiningarinnar að 

greina hvort og hvernig orðræða námskrárinnar skapar rými fyrir breytingar 

sem fela meðal annars í sér annars konar valddreifingu í skólum en venjulega 

hefur mátt finna þar. 
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Greiningin á texta Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 byrjaði með því að 

námskráin var lesin í heild nokkrum sinnum til að fá yfirsýn. Hinn fræðilegi 

bakgrunnur sjálfræðis nemenda í tungumálanámi sem fjallað hefur verið um 

í fyrri köflum var notaður sem rammi fyrir greininguna og þau viðmið notuð 

til hliðsjónar við val og túlkun á greiningaratriðum. Þannig var leitað 

sérstaklega eftir þeim þáttum textans sem gætu haft þýðingu fyrir sjálfræði. 

Texti námskrárinnar er allmikill og engin leið að greina hann allan ítarlega 

með aðferðum orðræðugreiningar í þessari ritgerð. Eftir fyrstu heildarlestra 

á textanum var því lögð mest áhersla á þá kafla námskrárinnar sem beint 

fjalla um nám og kennslu í framhaldsskólum, námskröfur í formi 

hæfniviðmiða og ekki síst þá hluta sem fjalla um grunnþættina sex. Þessir 

kaflar voru lesnir oftar, ýmist í heild eða minni hlutum. Minni áhersla var lögð 

á þá kafla sem fjalla um ýmis konar regluverk svo sem skilgreiningar á 

einingafjölda, undanþágureglur og fleira þess háttar. 

Í orðræðugreiningunni var skoðað hvort, og þá hvar og hvernig, texti 

námskrárinnar gæfi svigrúm fyrir sjálfræði nemenda og kennara. Í þessu skyni 

var leitað að dæmum í orðræðunni sem greinilega opnuðu möguleika á 

sjálfræði og jafnframt var leitað að tilfellum þar sem hindranir væru 

hugsanlega til staðar. Athugað var hvers konar „rödd“ birtist í textanum, 

hversu bjóðandi eða skipandi sú rödd væri varðandi svigrúm fyrir sjálfræði og 

hvort hún gæfi misvísandi skilaboð. Athyglinni var beint að mismunandi 

lögum textans, svo sem samfélagslegu hlutverki, uppbyggingu textans, 

orðalagi hans og jafnvel að einstökum málfræðiatriðum. 

Hafa ber í huga að þau viðhorf sem rannsakandi hefur til viðfangsefnis síns 

geta haft áhrif á aðferðir hans og túlkun á niðurstöðum orðræðu-

greiningarinnar og þar með á réttmæti hennar. Höfundur þessarar ritgerðar 

hafði fyrirfram jákvætt viðhorf til sjálfræðis í tungumálanámi og vissar 

væntingar um að í námskránni væri að finna svigrúm fyrir slík vinnubrögð. 

Reynt var að draga úr hugsanlegri skekkju í niðurstöðum af þessum sökum, 

meðal annars með því að leita markvisst í orðræðunni að þáttum sem mætti 

túlka sem hindranir eða takmarkanir á sjálfræði.  

5.2 Hlutverk námskrárinnar 

Við greiningu á Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er auðvitað mikilvægt að 

hafa ytra samhengi textans í huga og hvert samfélagslegt hlutverk hans er. 

Hvort tveggja hefur áhrif á hvernig smáatriði textans eru skilin og túlkuð. Í 

þessu tilfelli þarf ekkert að velkjast í vafa um hlutverk og ytra samhengi og 

ekki þarf að draga ályktanir þar um af vísbendingum í textanum. Hlutverk 

námskrárinnar er skýrt tilgreint strax í byrjun: 
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Almennur hluti aðalnámskrár framhaldsskóla kveður á um 

markmið og fyrirkomulag skólastarfs á framhaldsskólastigi. Í 

námskránni er fjallað um hlutverk aðalnámskrár, almenna 

menntun og grunnþætti, mat á skólastarfi, nýjar áherslur og nýtt 

skipulag við námskrárgerð á framhaldsskólastigi, samstarf, 

réttindi, skyldur, skólanámskrá og fleira (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 7). 

Haldið er áfram með skýringar á hlutverki Aðalnámskrár: 

Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), 

grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 92/2008). 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um 

menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. 

Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum skóla, kennurum og öðru 

starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, 

foreldrum þeirra, opinberum stofnunum, félagasamtökum, 

aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um tilgang og 

starfsemi skóla. Segja má að aðalnámskrá sé samningur 

þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 9) 

Athygli vekur síðasta setningin um samning þjóðarinnar við sjálfa sig sem sker 

sig aðeins úr fyrir að vera eins konar líkingamál í kjölfar annars frekar 

afdráttarlausra staðhæfinga. Tilgangur þessarar setningar gæti verið að 

undirstrika gildi námskrárinnar fyrir aðra en þá sem tilheyra skólakerfinu með 

því að vísa til hennar sem einhvers konar þjóðarsáttar. Þessi þráður virðist 

ekki prjónaður áfram í námskránni, en vissulega hefur það áhrif á texta 

hennar að hann sé ætlaður leikmönnum jafnt sem fagmönnum. 

Námskrá er sem sagt opinbert stjórnsýsluskjal sem útfærir menntalög og 

stefnu menntayfirvalda og setur ramma um starf skóla. Af þessu samhengi 

má ráða að í henni talar yfirvald við undirmenn og hún hefur skýran 

félagslegan tilgang. Texti hennar er þannig félagsleg athöfn sem á að koma í 

framkvæmd og stýra aðgerðum í skólakerfinu. Um leið er hún samtal við þá 

sem lesa og bregðast við og hún ætti stöðu sinni samkvæmt að hafa mótandi 

áhrif á orðræðu og framkvæmdir í skólamálum. Vert er að undirstrika að með 

þessu er ekki verið að tala eingöngu um formlegt stjórnunarlegt boðvald 

heldur frekar áhrifamátt orðræðu námskrárinnar sem er viðfangsefni 

þessarar greiningar. Eins og rætt var í öðrum kafla ritgerðarinnar er það 
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yfirlýst í námskránni að hver skóli eigi að útfæra eigin skólanámskrá eftir 

forskrift Aðalnámskrár og því er mikilvægt að átta sig á hvernig þeirri forskrift 

er komið á framfæri. 

5.3 Raddir námskrárinnar 

Við heildaryfirlestur námskrárinnar kom fljótlega í ljós að texti hennar talar 

ekki alls staðar með sömu rödd. Annars vegar má finna formlegan texta sem 

byggður er upp á frekar þurrlegan hátt og sver sig í ætt við laga- eða 

reglugerðartexta. Þetta gildir að mestu um kafla 9 um framhaldsskóla-

eininguna, kafla 10 um námsbrautalýsingar, kafla 14 um réttindi og skyldur 

og kafla 16 um mat á námi. Að auki gildir þetta að hluta til um kafla 11 um 

námsmat og kafla 12 um stjórnun skóla og skólanámskrá. Sem dæmi um 

þetta má taka ákvæði um prófúrlausnir: 

Skóla er skylt að varðveita allar prófúrlausnir lokaprófa í eitt ár 

hvort sem þær eru skriflegar eða rafrænar, í samræmi við 

ákvæði laga um Þjóðskjalasafn. Innan þess tíma á próftaki rétt á 

að fá að sjá úrlausn og fá af henni afrit. Að þeim tíma liðnum ber 

skólameistari ábyrgð á að eyða öllum prófúrlausnum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 60). 

Hér eru skýr fyrirmæli, vitnað í lög og fjallað um rétt og ábyrgð. Annað dæmi 

má taka úr grein um ágreining um námsmat: 

Nemendur eiga rétt á að fá útskýringar á mati sem liggur að baki 

lokaeinkunn í námsáfanga innan fimm virkra daga frá birtingu 

einkunnar. Vilji nemendur, sem ekki hafa náð lágmarkseinkunn, 

þá eigi una mati kennarans geta þeir snúið sér til skólameistara 

og óskað eftir mati sérstaks prófdómara. Þá skal kveða til 

óvilhallan prófdómara sem metur prófúrlausnir. Úrskurður hans 

er endanlegur og verður ekki skotið til æðra stjórnvalds 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 61). 

Í þessu tilfelli er skýrt kveðið á um verklag og sem minnst svigrúm til 

mismunandi túlkana. Orðalagið að vilja eigi una einhverju sker sig úr vegna 

notkunar á orðinu eigi enda er hér um að ræða textabút sem er tekinn orðrétt 

úr lögum (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Þessi rödd námskrárinnar talar skýrt og notar gjarnan afdráttarlaust 

orðalag svo sem skóla er skylt og þá skal kveða til, vitnar í lög eða fer með 

þau orðrétt, skilgreinir réttindi, skyldur og viðurlög og segir fyrir um hvað 
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skuli gert og hvernig. Þá finnst líka eitt dæmi þar sem eitthvað er beinlínis 

bannað, en það er notkun tóbaks og vímuefna: 

Reykingar og önnur tóbaksnotkun er stranglega bönnuð í 

húsnæði og á lóð framhaldsskóla. Einnig er öll meðferð og neysla 

áfengis og annarra vímuefna stranglega bönnuð í húsakynnum 

skóla og á samkomum á þeirra vegum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 76). 

Grímulaus boð um hvað gert skuli og þetta einstaka bann sem hér var vitnað 

til sýna að þessi rödd talar í krafti ákveðins valds yfir viðtakandanum. Það er 

ekki hægt að segja öðrum fyrir verkum með svo beinum hætti nema vera yfir 

hann settur. Þeir hlutar námskrárinnar sem þetta á við um fjalla einkum um 

stjórnun skóla, réttindi og skyldur, reglur, verklag og skilgreiningar á 

námstíma og námslokum. Héðan í frá verður hins vegar horft meira til þeirra 

kafla sem snúast um nám og kennslu á þeirri forsendu að efni þeirra hafi 

meira gildi fyrir umfjöllun um sjálfræði nemenda. Þau dæmi sem hafa verið 

rakin hér á undan þjóna þó sem mikilvægur samanburður, því hægt er að 

sýna fram á að í köflum námskrár um nám og kennslu tali annars konar rödd. 

Þar sem námskráin fjallar um almenna menntun, innihald náms og 

grunnþætti einkennist rödd textans frekar af einhvers konar faglegum 

rökstuðningi og útskýringum. Um almenna menntun segir til dæmis: 

Almenna menntun öðlast fólk víðar en í skólakerfinu. Skólakerfið 

er þó mikilvægasti grundvöllur þess að samfélagið tryggi 

almenna menntun. Því er eðlilegt að skýra grunnþætti 

menntunar í aðalnámskrá og tengja þá meginsviðum þekkingar 

og leikni sem einstaklingum standa til boða í skólunum. Almenn 

menntun byggist á fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar 

okkar, umhverfis og samfélags. Stefnt er að almennri menntun í 

heildstæðu skólastarfi og námi á námssviðum, í námsgreinum 

og námsáföngum. Skilgreining á grunnþáttum er tilraun til að 

kortleggja þau meginsvið almennrar menntunar sem 

skólastarfið stefnir að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 13) 

Hér má sjá hvernig hafinn er rökstuðningur fyrir grunnþáttum í stað þess að 

skipa eingöngu fyrir um innleiðingu þeirra. Notað er orðalag eins og því er 

eðlilegt að skýra, stefnt er að og tilraun til að kortleggja. Líklega er þá 

viðtakanda textans látið eftir að meta hvort sú tilraun hefur tekist. 
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Enn ber við að lagt sé fyrir að eitthvað skuli gert eða skólar eigi að haga 

einhverju með ákveðnum hætti. Um grunnþættina er til dæmis sagt: 

Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í 

starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir skulu vera 

sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina 

og námssviða, bæði hvað varðar þá þekkingu og leikni sem börn 

og ungmenni skulu afla sér (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2012, bls. 15). 

Hins vegar er allmikið rými notað til að fjalla um og rökstyðja hugmyndir, 

nánast eins og verið sé að sannfæra viðtakanda frekar en skipa honum fyrir: 

Grunnþættirnir byggjast á því viðhorfi sem kemur fram í löggjöf 

um skóla, að unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum og 

markmiðum er varða menntun sérhvers einstaklings. Þeir eru 

samfélagsmiðaðir þar sem þeim er ætlað að stuðla að auknu 

jafnrétti og lýðræði og að vinna að því að samfélagið fái vel 

menntað og heilbrigt fólk, bæði til þátttöku í að breyta 

samfélaginu til betri vegar og til þeirra starfa sem unnin eru í 

samtímanum. Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika 

meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

14). 

Einstakar greinar námskrárinnar eru því oft langar og ítarlegar í þessum hluta 

námskrárinnar. Ekki er vitnað í fræði og kenningar, frekar virðist sem 

höfundur textans sé sjálfur sérfróður um viðfangsefnið, eða þá að vitnað er 

til laga og alþjóðlegra samninga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 14). Stundum liggur við að orðalagið gefi til kynna að um tillögu sé 

að ræða eins og til dæmis þegar sagt er um grunnþættina: „Með því að hugsa 

út frá þeim má skapa meiri heildarsýn um skólastarfið.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 15). 

Þegar komið er inn í umfjöllun um einstaka grunnþætti er þó sýnilega 

meiri áhersla á orðalag sem hvetur til beinna framkvæmda. Í stað orðalags 

hinnar raddarinnar þar sem sagt er hvað skólar skuli gera er þó mjög oft 

notast við sögnina að þurfa. Að hluta til er merking hennar sú að nú skuli 

framkvæmt, en að hluta til er merkingin bókstaflega að lýsa að þörf sé til 

staðar í stað þess að skipa fyrir um aðgerðir. Hinn aðgerðahvetjandi 

skilningur á sögninni ræðst að hluta til af aðstæðum og gott er að hafa í huga 
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að hin bókstaflega merking getur litað þá tilfinningu sem orðið vekur. Það má 

því rökstyðja að þetta orðalag sé ekki alveg jafn afdráttarlaust og hið fyrra. 

Eftirfarandi dæmi er tekið úr umfjöllun um heilbrigði og velferð: 

Skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skóla þarf að 

vera meðvitað um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og geta 

nýtt sér áreiðanlegar upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á 

heilbrigði. Í skólum þarf að skapa börnum og ungmennum 

aðstæður til heilbrigðra lífshátta. Efla þarf færni þeirra í 

samskiptum, uppbyggingu sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, 

markmiðasetningu og streitustjórnun (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 21). 

Til samanburðar er hér setning úr sama kafla þar sem sögnin er notuð meira 

í bókstaflegu merkingunni og í þessu sama dæmi má sjá aðra framsetningu 

með svipaðri merkingu þegar sagt er að mikilvægt sé að skólinn geri eitthvað: 

Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og 

ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna sem er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

21). 

Hægt er líka að finna dæmi þar sem notað er lýsingarorðið æskilegt. Í 

umfjöllun um grunnþáttinn sköpun er eftirfarandi yfirlýsing: „Þannig 

vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 22), sem lýsir vissulega yfir vilja í 

ákveðna átt en er ekki eins afdráttarlaus um framkvæmdina. 

Með þessum dæmum hefur verið reynt að sýna mismuninn á hinum 

tveimur röddum námskrárinnar og hvernig hann birtist með ýmsum hætti í 

textanum. Meginatriðið hér er að önnur röddin skipar undirmönnum sínum 

fyrir verkum án málalenginga, hin röddin færir rök fyrir hugmyndum og þeim 

beinu skipunum sem hjá henni finnast. Með þessu opnar faglega röddin 

umræðu og áhrifin eiga að koma fram hjá skólasamfélaginu. Orðræðan er 

félagsleg athöfn, til þess fallin að kalla fram viðbrögð og móta hvernig þau 

viðbrögð verða. Það er auðvitað ljóst af efnislegu innihaldi námskrárinnar og 

yfirlýstum markmiðum að skólar eiga að taka upp þráðinn og semja eigin 

skólanámskrár. Þeir hafa frelsi til að leggja eigin áherslur á grundvelli 

námskrárinnar hvað varðar nám og kennslu. Eiginleikar textans í námskránni 

virðast geta stutt það ferli með því að leggja þennan umræðugrundvöll. Fyrir 
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svigrúm kennara til að iðka sjálfræði í starfi og í kjölfarið að veita nemendum 

sjálfræði skiptir þetta miklu máli. 

5.4 Um nám og kennslu 

Samkvæmt lögum eiga framhaldsskólar bæði að sinna samfélagslegum 

kröfum með því að gera nemendur hæfa til að taka þátt í lýðræðissamfélagi 

og gefa hverjum og einum nemanda tækifæri til að þroska hæfileika sína (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Í Aðalnámskrá er stundum talað um þetta 

sem almenna menntun og sagt að það sé meginhlutverk allra skólastiganna 

„að stuðla að almennri menntun þegnanna“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 10). Síðan er útskýrt vandlega að almenn 

menntun geti breyst með tíma og aðstæðum: 

Skilgreining á almennri menntun er ekki einhlít. Hún er bundin 

við stund og stað og jafnvel einstaklingsbundin. Til forna 

mynduðu hinar sjö frjálsu listir umgjörð um almenna menntun 

yfirstéttarinnar. Miðaldakirkjan skilgreindi almenna menntun í 

Evrópu á miðöldum út frá sínum þörfum og með iðnbyltingunni 

kom fram ný tækni og fræðasvið sem lögðu grunn að almennri 

menntun í nútímasamfélagi. Á 21. öld er almenn menntun 

skilgreind út frá samfélagslegum þörfum og þörfum 

einstaklinganna. 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni 

einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn 

menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á 

eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í senn 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 13). 

Hér talar hin faglega rödd námskrárinnar og kemur með röksemdir og 

útskýringar varðandi ákvæðin. Í þessu dæmi og fleiri svipuðum má sjá þá 

þætti námskrárinnar sem rekja má annars vegar til nemendamiðaðrar 

námskrárstefnu og hins vegar til samfélagsmiðaðrar (sjá Schiro, 2008). Hægt 

er að rekja þessa tvo þætti gegnum námskrána þar sem þeir birtast aftur og 

aftur, einkum í umfjöllun um grunnþættina sem eru samkvæmt námskránni: 

„. . . tilraun til að kortleggja þau meginsvið almennrar menntunar sem 

skólastarfið stefnir að“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

13). Í kafla um grunnþættina fléttast síðan nýr þáttur við þá fyrri sem helst 

mætti flokka sem einkenni umbótamiðaðrar námskrár. Þar er sagt: 
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Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi 

og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp 

andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með 

öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu 

og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélagi sínu, breyta því og þróa það (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 14). 

Í þessu sambandi er athyglisvert að sjá formála námskrárinnar eftir 

Katrínu Jakobsdóttur, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, tengja 

útgáfu þessarar nýju námskrár beint við endurreisn samfélagsins (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 5). Velta má upp þeirri spurningu 

hvort átt sé við þær breytingar á viðmiðum og gildum samfélagsins sem 

ýmsum fannst þörf fyrir samhliða efnahagslegri viðreisn eftir það sem nefnt 

hefur verið hrun efnahagskerfisins. Annað dæmi þar sem áherslur þessara 

þriggja stefna blandast saman má finna í kafla þar sem útskýrt er og rökstutt 

hvað felist í hugtakinu hæfni. Bent skal á hvernig einkenni nemendasjálfræðis 

minna að sumu leyti á þessa lýsingu: 

Almenn menntun miðar að því að efla sjálfsskilning 

einstaklingsins og hæfni hans til að leysa hlutverk sín í flóknu 

samfélagi. Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og hvað þeir 

geta og vita hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni til 

að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það. Hæfni er þannig meira 

en þekking og leikni, hún felur einnig í sér viðhorf og 

siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og 

frumkvæði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

23). 

Fjórða námskrárstefnan, sú akademíska, virðist svo hafa einna minnst 

vægi í texta námskrárinnar og meira að segja er tekið fram að námsgreinar 

séu „. . . ekki markmið í sjálfu sér heldur hjálpartæki til að stuðla að 

merkingarbæru námi og ná markmiðum skólastarfs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 11). Námsgreinahefðin virðist þó 

birtast í því að hæfniviðmið eru skilgreind út frá námsgreinum og lauma 

þannig óneitanlega áherslu á námsgreinar inn í námskrána án þess að geta 

þess sérstaklega í faglegu útskýringunum á almennri menntun. Einnig er 

kveðið á um lágmarkseiningafjölda í kjarnagreinunum þremur, íslensku, 

ensku og stærðfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 53). 
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Mjög líklegt er að í krafti aldalangra hefða verði akademíska áherslan meira 

áberandi í skólanámskrám þar sem útfæra á hvern og einn námsáfanga. 

Verkefni skólakerfisins eru sem sagt að veita þegnunum almenna 

menntun til þess að þeir geti notið sín sem einstaklingar, öðlast þá hæfni sem 

samfélagið þarfnast og verði færir um að láta til sín taka við að breyta 

samfélaginu til betri vegar. Grunnþættirnir eiga, eins og fram kom hér að 

framan, að vera leiðarljós og vegakort fyrir leiðina að þessu markmiði. Þrátt 

fyrir þessa leiðarlýsingu er samkvæmt Aðalnámskrá hindrun í veginum sem 

flækir leiðina að markmiðinu. Hindrunin er fólgin í hinum öru samfélags-

breytingum sem átt hafa sér stað og reikna má með að haldi áfram. Lausnin 

á þeim vanda felst samkvæmt námskránni í fagmennsku kennara: 

Í upphafi 21. aldar hafa orðið gagngerar breytingar í íslensku 

samfélagi sem hafa bein og óbein áhrif á skólakerfið og þá um 

leið nám nemenda og störf kennara. Hvort sem litið er til 

efnahags og atvinnumála, félagsmála og fólksflutninga, tækni og 

samskipta má finna deiglu og breytingar sem hafa áhrif á 

menningarlíf og þekkingu, menntun og uppeldi. Það má til sanns 

vegar færa að breytingar í íslensku samfélagi undanfarin ár hafi 

verið mjög hraðar og því aukast kröfur til skóla um að aðstoða 

samfélagið við að átta sig á breytingunum og takast á við nýjar 

aðstæður. Allt þetta eykur kröfur til kennarastéttarinnar, bæði 

til að greina samfélagsbreytingar og til að fella starfsemi 

skólanna að þeim á ábyrgan hátt (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 11–12). 

Hægt er að gera sér í hugarlund að kennarar geti nálgast þetta verkefni 

eins og sjálfstæðir fagmenn sem lýst var hér í kafla fjögur, það er að segja 

með því að einbeita sér að sínu fagi og sínum bekk inni í kennslustofunni. Ekki 

er kveðið á um þetta með skýrum hætti, en sé rýnt í texta námskrárinnar 

koma þó í ljós vísbendingar um að frekar sé horft til viðhorfa á borð við hina 

nýju fagmennsku (sjá Sigurður Kristinsson, 2013; Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Áhersla er gjarnan lögð á heildarsýn og samfellu í skólastarfinu og líklegt er 

að til þess að ná slíku fram þurfi samræðu og samráð allra starfsmanna skóla 

og jafnvel er ýjað að því að kennarar geti þurft að starfa saman þvert á fög og 

greinar. Í kafla sem lýsir því hvernig grunnþættir fléttast inn í allt skólastarf 

er orðhlutinn „heild“ endurtekinn þrisvar og þar segir meðal annars: 

Aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla er (svo) 

grunnur að heildstæðri námskrárgerð í skólakerfinu. Skipulag 
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hvers dags, viku, mánaðar og starfsárs skóla þarf að endurspegla 

þá heildarsýn sem grunnþættirnir móta. Nauðsynlegt er að 

nálgast viðfangsefnin á heildstæðan hátt af faglegri víðsýni og 

eftir atvikum samfaglega. Það getur kallað á óhefðbundna 

kennsluhætti og nýstárlega nálgun í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 15). 

Í umfjöllun um grunnþættina er oftar bent á þörfina fyrir þessi samræmdu 

vinnubrögð. Sjaldnast er sérstaklega tilgreint hvert hlutverk kennara sé 

heldur tiheyra þeir stærra mengi alls starfsfólks skólans. Hér er dæmi úr kafla 

um heilbrigði og velferð: 

Til að mæta áherslum um heilbrigði þurfa allir sem í skólum 

starfa að skoða störf sín með hliðsjón af heilbrigði og vinna í 

sameiningu að skýrum markmiðum sem styðja jákvæðan 

skólabrag, bættan námsárangur og vellíðan. Þar gegnir starfsfólk 

skóla miklu hlutverki sem fyrirmyndir. Einnig þarf að vinna náið 

með foreldrum, heilsugæslu og aðilum úr nærumhverfinu því að 

slík samvinna er forsenda þess að góður árangur náist (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 21). 

Auk samstarfs innan skólanna er í þessu dæmi líka bent á að umræða um hin 

sameiginlegu markmið þurfi að ná til hagsmunaaðla utan skólans. Allt þetta 

fellur vel að nálgun hinnar nýju fagmennsku en síður að sjálfstæðri 

fagmennsku. Námskráin segir skýrt að grunnþættirnir skuli móta allt 

skólastarf og af anda hennar má ráða að það eigi ekki bara við um nám 

nemenda heldur einnig starf kennara. 

Fyrir utan áhersluna á heildarsýn í skólastarfi og fagmennsku kennara 

almennt er ekki mikið af beinum ákvæðum um hvernig kennarar eigi að haga 

starfi sínu. Í samræmi við að nánari útfærsla starfsins eigi að fara fram úti í 

skólunum er mjög lítið fjallað um efnisinnihald náms, nema þá sem tillögur 

að stærri umfjöllunarefnum til að varpa ljósi á grunnþættina (sjá til dæmis 

kafla um jafnrétti í Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 20). 

Einu sinni í allri námskránni er lýst yfir ágæti einnar náms- eða kennslu-

aðferðar umfram aðrar þar sem stendur í kafla um sköpun að leikur sé 

mikilvæg námsaðferð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 22). 

Í rauninni sker þetta dæmi sig það mikið úr að furðu vekur, því aðferðir 

kennara eru yfirleitt settar í miklu almennara samhengi. Til dæmis er sagt í 

kafla um fagmennsku kennara: 
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Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér 

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

Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því 

og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast 

við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 

bls. 11). 

Ef til vill má sjá mótsögn í þessu dæmi, ef orðalagið að miðla þekkingu er 

skilið sem vísbending um kennarastýrðar aðferðir við kennslu, því í næstu 

setningu á eftir er einmitt dæmi um hið gagnstæða, það er að segja 

nemendastýrðar aðferðir. Líklegast er að miðlun þekkingar sé hér í víðari 

skilningi en þeim að kennari standi fyrir framan bekk og haldi fyrirlestur. Ekki 

eru fleiri dæmi um að orðalag vísi með þessum hætti til kennarastýrðra 

aðferða en hins vegar allnokkur sem sýna áherslu á nemandann og rekja má 

slík dæmi sem eins konar þrástef gegnum málflutning faglegu raddarinnar. 

Til dæmis er eftirfarandi lýsing í kafla um hæfni: 

Við skipulag skólastarfs skal lögð áhersla á nám og menntun 

barna og ungmenna og hæfni þeirra að námi loknu. 

Kennsluaðferðir og samskiptahættir, námsgögn og kennslutæki 

beinast fyrst og síðast að því að styðja nemendur í námi sínu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 23). 

Einnig er lögð áhersla á að aðferðir skuli vera fjölbreyttar: 

Fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum er ein forsenda 

þess að nemendur öðlist margvíslega hæfni. Mikilvægt er að 

hafa í huga að mismunandi hæfniviðmiðum er hægt að ná á 

margvíslegan hátt og að sömu aðferðir henta ekki öllum 

nemendum jafnvel (svo) (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2012, bls. 39). 

Þessi áhersla á nemendamiðaðar aðferðir í almennum skilningi og frelsi 

kennara til að móta nánar í samstarfi við annað starfsfólk skóla hvernig 

starfinu skuli háttað er lykilatriði ef áhugi er á að efla sjálfræði nemenda. Rifja 

má upp að ýmsir fræðimenn telja sjálfræði nemenda háð sjálfræði kennara 

(sjá til dæmis Little, 1995) og ekki verður annað séð en svigrúm sé í þessari 

námskrá fyrir það. 
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Eitt ákvæði í viðbót má finna í námskránni sem hefur verulega þýðingu 

fyrir sjálfræði bæði nemenda og kennara, en þar er kveðið á um að námsmat 

í framhaldsskólum sé í höndum kennara, undir umsjón skólameistara 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 59). Í kafla um námsmat 

stendur: 

Námsmat skal byggja á margvíslegum námsmatsaðferðum og 

fela í sér traustar heimildir um hæfni nemenda. Þess skal gætt 

að námsmatið taki til allra þátta námsins þannig að þekking 

nemenda, leikni og hæfni auk framfara sé metin. Námsmats-

aðferðir geta verið verklegar, munnlegar eða skriflegar, falið í 

sér sjálfsmat, jafningjamat, símat og lokamat (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 58). 

Þó þessi upptalning á námsmatsaðferðum sé sett fram sem tillaga er að 

minnsta kosti ljóst að fjölbreytni þarf að ríkja. Enn fremur er sagt um 

námsmat: 

Oft er tilgangur námsmats að kanna að hve miklu leyti 

nemendur hafa tileinkað sér markmið aðalnámskrár í 

viðkomandi grein en einnig þarf að horfa til lykilhæfni nemenda. 

Æskilegt er að í námsmati felist jafnframt leiðsagnarmat, það er 

leiðbeining til nemenda um hvernig þeir geti með 

árangursríkustum hætti hagað námi sínu í framhaldinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 58). 

Með þessum ákvæðum ætti að vera hægur vandi fyrir kennara að haga 

námsmati í samræmi við það sem best hentar sjálfræði nemenda þar sem 

mikil áhersla er lögð á símat, leiðsagnarmat og sjálfsmat. Stífar reglur um 

fyrirkomulag námsmats og kröfur um yfirferð námsefnis í tengslum við það 

eru einmitt meðal þeirra hindrana sem torveldað geta innleiðingu sjálfræðis 

en hér eru slíkar hindranir í lágmarki. Að vísu kveður námskráin á um að í 

kjarnagreinum, þar með talið í ensku, skuli námsmat í lokaáföngum til 

stúdentsprófs miðast við viðurkennd viðmiðunarpróf frá ráðuneyti (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 59). Komi slíkt til framkvæmda er 

þó töluvert svigrúm fram að því lokamati, auk þess sem hægt er að bregðast 

við með því að halda nemendum upplýstum um prófkröfur þannig að þeir 

sjálfir geti brugðist við að eigin frumkvæði. 
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5.5 Hæfniviðmið í tungumálum 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 eru mælikvarðar á námsárangur settir 

fram sem hæfniviðmið. Annars vegar eru námslok mismunandi námsleiða 

skilgreind á hæfniþrep og þarf samsetning námsins að uppfylla þrepa-

kröfurnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 41–49). Hins 

vegar eru skilgreind hæfniviðmið í þremur til fjórum þrepum fyrir kjarna-

greinarnar þrjár, íslensku, ensku og stærðfræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 91–102). Tekið er sérstaklega fram að 

hæfniviðmið sem gilda fyrir ensku gildi um leið fyrir önnur erlend tungumál. 

Umfjöllun um hæfniviðmið í þessari ritgerð á eingöngu við um hæfniviðmið 

fyrir erlend tungumál. 

Hæfniviðmiðin fyrir erlendu tungumálin eru skilgreind á þremur þrepum 

og á hverju þrepi er lýst þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem tilheyrir þrepinu. 

Í námskránni má finna skilgreiningu á þessum hugtökum eins og þeim er beitt 

í hæfniviðmiðunum. Þar kemur fram að þekking felur í sér staðreyndir, 

lögmál, kenningar og aðferðir. Leikni felur svo í sér að geta beitt aðferðum og 

verklagi með rökréttri hugsun og hæfni er getan til að geta hagnýtt þekkingu 

og leikni. Eftirfarandi er orðrétt skilgreining námskrár á hæfni: 

 Hæfni gerir kröfur um ábyrgðartilfinningu, virðingu, víðsýni, 
sköpunarmátt, siðferðisvitund og skilning einstaklingsins á eigin getu. 
Einnig skiptir sjálfstraust og sjálfstæði í vinnubrögðum máli.  

 Hæfni felur í sér greiningu nemandans á eigin þekkingu og leikni með 
því að bera saman, finna samband, einfalda, draga ályktanir og 
rökstyðja. Hæfni til að greina byggist á gagnrýninni hugsun og faglegri 
ígrundun. 

 Hæfni er miðlað með margvíslegum tjáningarformum þar sem 
vitsmunalegri, listrænni og verklegri þekkingu og leikni er fléttað 
saman við siðferðilegt og samfélagslegt viðhorf einstaklingsins. Hæfni 
gerir kröfu um sköpunarmátt, ábyrgð og virkni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 39). 

Þessir skilgreiningarþættir eiga síðan að lýsa í gegnum hæfniviðmið hverrar 

námsgreinar. Enn skal bent á samhljóm þessara skilgreininga við helstu 

einkenni sjálfræðis nemenda. 

Í samræmi við það að hver skóli útfæri námið á sínum vettvangi er ekki 

tíundað í námskrá hvert innihald í áföngum skuli vera. Ekki er heldur lagt neitt 

fyrir um aðferðir, umfram þá kröfu um fjölbreytileika sem almennt kemur 

fram í námskránni vegna þess að sömu aðferðir henti ekki öllum. Í hæfni-

viðmiðum fyrir ensku og önnur erlend tungumál er til dæmis ekki skilgreindur 



 

64 

sérstakur orðaforði sem stefna þurfi að á hverju þrepi. Í lýsingu á þekkingu á 

þrepi 2 segir til dæmis að nemendur skuli „. . . hafa aflað sér þekkingar og 

skilnings á: . . . orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum 

þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 101). Um leikni segir á sama stað að 

nemendur skuli „. . . hafa öðlast leikni í: . . . að taka virkan þátt í samskiptum 

á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi“. Listinn er auðvitað lengri en 

þetta, en þetta verður látið duga sem dæmi um svigrúmið í viðmiðunum. 

Orðalag hæfniviðmiðanna er þó afdráttarlaust að því leyti að oftast er sagt 

að nemendur skuli hafa aflað sér þekkingar eða öðlast getu til að sýna fram á 

hæfni. 

Sem dæmi um lýsingu á hæfni í þrepi 2 má taka eftirfarandi dæmi þar sem 

nemandi á að hafa hæfni til að „taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir 

máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt“ og „eiga 

frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og 

athugasemdum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 101). 

Það liggur í augum uppi að þegar námskrá tilgreinir ekki hvaða efnisinnihald 

og aðferðir skuli miða við opnar það möguleika fyrir nemendur og kennara 

að velja leiðirnar, líka þannig að sjálfræði nemenda sé í heiðri haft. Í þriðja 

kafla þessarar ritgerðar kom fram sú túlkun fræðimanna að sjálfræði tengdist 

tungumálafærni með sérstökum hætti, það er að segja að til þess að verða 

sjálfráður notandi tungumáls þurfi viðkomandi nemandi að njóta sjálfræðis í 

námi sínu og nota málið til marktækra samskipta í kennslustofunni (sjá til 

dæmis Little, 1995, 2009). Ekki skal fullyrt hér að þetta sé lausn á öllum 

vandamálum í tungumálanámi, en segja má að hæfnidæmin hér fyrir ofan 

sýni kröfur um slíka sjálfráða notkun tungumáls, eða þróun í þá átt sem 

skýrist enn betur í þrepi 3. 

Í þessum skilningi mætti eiginlega segja að hæfniviðmiðin gerðu kröfu um 

sjálfræði nemenda. Hins vegar er líka hægt að túlka þau sem ákveðinn ramma 

og kröfur sem uppfylla þarf. Þannig túlkuð setja þau sjálfræði vissar skorður, 

en sjálfræði er samt aldrei óháð öllum ytri aðstæðum og á ekki að vera það. 

Unnið er með sjálfræði innan þeirra ramma sem fyrir hendi eru og 

hæfniviðmið í Aðalnámskrá gefa gott svigrúm. Sérstaklega er mikilvægt fyrir 

mögulega innleiðingu sjálfræðis að í námskránni er vakin athygli á samsvörun 

milli hæfniviðmiðanna og sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 99). Evrópska tungumála-

mappan er tæki sem óumdeilanlega ýtir undir sjálfræði og í umfjöllun um 

hana í þriðja kafla var vakin athygli á að samræming milli viðmiða í námskrám 

og sjálfsmatsramma tungumálamöppunnar geti komið í veg fyrir togstreitu 

milli sjálfræðis og námsmats (Little, 2003). Samræmingin er ekki fullunnin í 
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Aðalnámskrá, en skólum gefst kostur á að þróa hana áfram í skólanámskrám 

og þessi möguleiki getur auðveldað bæði nemendum og kennurum leiðina til 

sjálfræðis ef sú leið verður fyrir valinu. 

5.6 Grunnþættir og lykilhæfni 

Orðið sjálfræði kemur ekki fyrir í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011. Þess er 

þó ekki endilega að vænta þar sem sú skilgreining orðsins sem hér er notuð 

tilheyrir einkum orðræðu fræða um tungumálanám og –kennslu. Hægt er að 

finna mörg dæmi um orð svo sem sjálfstæði, ábyrgð og frumkvæði, raunar 

svo mörg að þau mætti flokka sem fleiri þrástef í námskránni, en ekkert þeirra 

nær yfir alla merkingu sjálfræðis. Það hugtak sem einna næst kemst því að 

samsvara eiginleikum sjálfræðis er námshæfni. Námshæfni er lykilhæfni og 

um hana segir í námskránni: 

Í öllu skólastarfi, bæði innan kennslustunda og utan, þarf að 

styrkja börn og ungmenni til að temja sér námshæfni bæði 

almennt og á tilteknum sviðum. 

Námshæfni er þannig undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi og 

byggist á sjálfsskilningi og áhuga. Námshæfni felur einnig í sér að 

þekkja eigin styrkleika og veikleika og að vera fær um að taka 

ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni byggist á eðlislægri 

forvitni barna og ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu 

og hæfileika til að beita hæfni sinni í margvíslegum 

viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012, bls. 23–24). 

Hér koma fram hugtökin áhugahvöt og trú á eigin getu, en bæði hafa þau 

einnig sterk tengsl við sjálfræði eins og reyndar líka áherslan á sjálfþekkingu 

og hæfni til að taka ákvarðanir. Nemanda sem hefur námshæfni til að bera 

er lýst þannig í námskrá: 

 þekkir eigin styrkleika og geti sett sér raunhæf markmið, 

 getur deilt þekkingu sinni með öðrum, 

 getur notað fjölbreyttar námsaðferðir og gögn, 

 er sjálfstæður í vinnubrögðum, 

 getur lagt mat á eigið vinnuframlag, 

 getur tekist á við áskoranir í námi, 

 getur skipulagt vinnutíma sinn og forgangsraðað viðfangsefnum, 

 getur borið ábyrgð á eigin námi, 



 

66 

 getur nýtt fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra 
viðfangsefna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 32–
33). 

Lykilhæfni er skilgreind á níu sviðum og námshæfni er einungis eitt þeirra. 

Námshæfni gengur þvert á grunnþættina og samtvinnast þeim öllum, auk 

þess sem greinilega má sjá að hún líkist skilgreiningu á hæfni í 

hæfniviðmiðunum sem fjallað var um hér að ofan. Þannig tengist hún mjög 

greinilega þeim kröfum sem gerðar eru um námsárangur nemenda í 

einstökum greinum og á því að sjást í hæfniviðmiðum einstakra faga. Önnur 

átta svið lykilhæfni eru meira beintengd grunnþáttunum sex; læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og sköpun. 

Skilgreind lykilhæfni fylgir þannig hverjum grunnþætti en lykilhæfni í læsi 

skiptist þó í þrennt; læsi, tjáning og samskipti á íslensku, læsi, tjáning og 

samskipti á erlendum tungumálum og læsi, tjáning og samskipti um tölur og 

upplýsingar. Eins og reynt var að útskýra með dæminu um námshæfnina hér 

að ofan er lykilhæfni tengingin milli grunnþáttanna og hæfniviðmiðanna og 

varpar ljósi á hvernig grunnþættirnir eiga að birtast í hæfni nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 31). Áberandi er hversu 

oft orðið ábyrgð er notað í lýsingu á lykilhæfni og einnig einhvers konar 

birtingarmynd þess að vera virkur borgari og fær um sjálfstæði og frumkvæði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 32–37). Í umfjöllun hér að 

framan hefur komið fram að sjálfræði nemenda er meðal annars talið styrkja 

þessa þætti. 

Komið hefur fram áður að grunnþættirnir sex eiga að mynda rauðan þráð 

í skólakerfinu öllu og stuðla að samræmi og samfellu í námi. Strax á kápu 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 má sjá eins konar táknmynd sem dregur 

fram grunnþættina. Stórt F á væntanlega að tákna framhaldsskólann og inni 

í því má sjá útlínuteikningar af ungu fólki við ýmsa iðju. Meðfram útlínum 

bókstafsins er heitum grunnþáttanna raðað þannig að þeir mynda grunn og 

stuðningskerfi um hann. Þessi táknmynd birtist síðan efst til vinstri í hverri 

opnu námskrárinnar, þó í smækkaðari mynd sé, og því er hægt að segja að 

sjónrænt myndi grunnþættirnir tengingu gegnum alla námskrána í samræmi 

við kennslufræðilegt og menntapólitískt markmið þeirra. Hin faglega rödd 

námskrárinnar leggur mikla áherslu á að rökstyðja og útskýra grunnþættina, 

enda er hér um nýja áherslu að ræða í námskrám allra skólastiga. Til viðbótar 

við fremur ítarlegan texta námskrárinnar sjálfrar hefur verið gefin út ritröð 

sex þemahefta um grunnþættina sem grunnur að frekari umræðu og 

úrvinnslu í skólunum. Þó orðræða heftanna sex hafi ekki verið greind hér á 
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sama hátt og orðræða námskrárinnar verður að hluta til vitnað til þeirra hér 

á eftir. 

Grunnþættirnir sex fléttast saman, mynda heild og eru gjarnan hver 

öðrum háðir um leið og þeir vinna saman. Þannig þýðir varla að tala um 

lýðræði ef þegnarnir eru ekki læsir og geta ekki aflað sér upplýsinga. 

Heilbrigði og velferð einstaklings er meðal annars háð því að hann njóti 

jafnréttis og mannréttinda og sjálfbærni þarf á skapandi hugsun að halda. 

Þessu samspili grunnþáttanna er hægt að snúa á ýmsa vegu (sjá til dæmis 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012; Sigrún Helgadóttir, 2013). Segja má að áherslan á 

að grunnþættirnir virki sem samfella í skólastarfi á öllum stigum og samhengi 

í námsferli nemenda gefi svigrúm fyrir sjálfræði í námi með því að rígbinda 

ekki viðmið um árangur við ákveðið efnisinnihald. Hægt er að draga þá 

ályktun að áhersla á grunnþættina geri nánast kröfu um að kennsluhættir séu 

markvisst gerðir nemendamiðaðir. Í kafla um nám og kennslu stendur: 

Fjölbreytilegt námsumhverfi sem er hvetjandi og styðjandi fyrir 

nemendur er ein forsenda þess að nemendur eigi þess kost að 

ná þeim þáttum lykilhæfni sem til dæmis lúta að sjálfsþekkingu, 

sjálfstæði, frumkvæði og skapandi hugsun. Starfshættir við nám 

og kennslu geta einnig haft mikil áhrif við mótun nemenda og 

ýtt undir að þeir tileinki sér gagnrýna hugsun, virðingu og 

umburðarlyndi, lýðræðislega virkni, jafnrétti og ábyrgð í 

samskiptum og umgengni við umhverfi og náttúru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 38). 

Einnig segir: 

Náms- og kennsluhættir í framhaldsskólum stuðla að alhliða 

þroska nemenda og einkennast af virðingu fyrir einstaklingnum 

og þörfum hans. Mikilvægt er að skólastarf miði að því að gera 

nemendur virka og sjálfstæða í námi sínu og færa um að afla sér 

þekkingar á eigin spýtur. Kennsluhættir þurfa að veita öllum 

nemendum tækifæri til að nýta hæfileika sína og gefa þeim kost 

á að fá endurgjöf á vinnu sína (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2012, bls. 39). 

Það virðast sem sagt helst vera þeir kaflar námskrár sem fjalla um 

grunnþætti og lykilhæfni, ásamt gildi og eðli almennrar menntunar, sem 

skýrasta samleið eiga með sjálfræði nemenda. Hér á eftir verður í stuttu máli 
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reynt að varpa ljósi á tengsl einstakra grunnþátta og sjálfræðis. Með tilliti til 

þess að grunnþættirnir myndi órofa heild er kannski varhugavert að fjalla um 

þá aðskilda, en hafa ber í huga samvirkni þeirra og samlegð. Hér skal líka vakin 

athygli á því að í gegnum tungumálanám er mjög oft hægt að velja efni og 

texta sem fjalla á einhvern hátt efnislega um innihald grunnþáttanna. Það er 

til að mynda hægt að lesa texta um heilbrigt mataræði og horfa á kvikmynd 

sem fjallar um réttindi minnihlutahópa. Slíkt getur verið mjög mikilvægt 

framlag til þekkingar nemenda, en þarf ekki endilega að þýða að menntunin 

sé í anda grunnþáttanna og endurspegli þá. Enn fremur tengist slíkt efnisval 

ekki kennsluháttum sem leyfa sjálfræði frekar en öðrum. Þessi hlið málsins 

verður því ekki skoðuð nánar, en vert er að hafa hana í huga. Hér á eftir 

verður nánar fjallað um hvernig sjálfræði virðist geta stuðlað að því að 

grunnþættirnir birtist í tungumálanámi. 

Læsi hefur auðvitað mjög augljósa tengingu við tungumálanám, en það er 

beinlínis forsenda fyrir lykilhæfninni læsi, tjáning og samskipti á erlendum 

tungumálum. Læsi er hægt að skilja þannig í einföldustu merkingu að það eigi 

við um hæfileikann til að túlka rittákn og umbreyta í orð, og öfugt, og þessa 

grunnþekkingu er vafalaust hægt að öðlast hvort sem nemandi nýtur 

sjálfræðis eða ekki. Sem grunnþáttur er læsi þó mun víðtækara. Það snýst um 

merkingarsköpun í því menningarlega samhengi sem er til staðar (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2012; Stefán Jökulsson, 2012). Það gildir bæði 

um að vera læs á texta og aðra þá miðla sem eru í sífelldri þróun í 

nútímasamfélagi og einnig að vera fær um að setja fram sínar eigin skoðanir 

með þessum fjölbreyttu miðlum. Það er mikilvægt að nemendur læri að 

nálgast efni og upplýsingar með gagnrýnum hætti en líka að þeir verði 

skapandi og leitandi í eigin framsetningu á merkingarbæru efni. 

Læsi felur líka í sér að nemandi verði fær um að leita sér þekkingar alla 

ævina á enda og þá er mikilvægt að hann hafi öðlast það sjálfstæði í 

vinnubrögðum sem slíkt krefst. Neista sífelldar þekkingarleitar er líklegra að 

kveikja megi með aðferðum þar sem nemandi er hvattur til að fylgja eftir 

eigin áhugasviði og nýta þá miðla sem honum hugnast (Stefán Jökulsson, 

2012). Sjálfræði nemenda virðist þannig ríma við þá nálgun sem læsi í víðum 

skilningi byggir á þar sem mikið virðist lagt upp úr frumkvæði og sjálfstæði 

nemenda. Benda má á að hugtakið sjálfræði á sér einmitt rót í markmiðum 

um fjöltyngi, menningarlegt læsi og hæfni fólks til að takast á við 

tungumálanám á eigin spýtur ævina á enda. Hægt er að ímynda sér að 

mikilvægi læsis á erlendum tungumálum sé ekki minna nú á tímum rafrænna 

miðla sem opna aðgengi fólks að upplýsingum hvar sem er í heiminum að 

heita má. 
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Sjálfbærni er nátengd öllum hinum grunnþáttunum því í henni felst að 

vera læs á félagslegt og náttúrulegt umhverfi, beita skapandi hugsun til að 

taka á lýðræðislegan hátt þátt í ákvörðunum án þess að ganga á rétt annarra 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012; Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Menntun til sjálfbærni snýst meðal annars um að nemendur verði færir um 

að meta aðstæður, móta sér skoðun og grípa til nauðsynlegra aðgerða. 

Horfast þarf í augu við að ákvarðanir mannsins hingað til hafa komið 

mannkyninu í ógöngur í sambúð þess við náttúruna. 

Til þess að snúa af þessum vegi þarf að leggja á það áherslu í menntun 

fólks að það hafi val og geti lagt sitt af mörkum. Einnig er mikilvægt að 

borgararnir verði virkir og ábyrgir í samfélagslegri þátttöku og viljugir að 

halda áfram að læra alla ævi (Sigrún Helgadóttir, 2013). Sjálfræði á 

samkvæmt skilgreiningum að geta stuðlað að þessu öllu og getur að auki 

komið nemendum í skilning um að ákvarðanir þeirra skipti máli. Sjálfbærni 

má að vissu leyti líka skilja á einstaklingsmiðaðri hátt þar sem menntun til 

sjálfbærni byggist einnig á að nemandi geri sér grein fyrir að hann er ábyrgur 

fyrir eigin lífi og ákvörðunum. Það markmið má líka lesa út úr eiginleikum 

sjálfræðis. Til þess að sjálfræði nemenda í tungumálanámi hafi bein áhrif á 

getu þeirra til aðgerða í sambandi við umhverfismál þarf þó að gera ráð fyrir 

að þeir geti yfirfært trúna á getu sína og hæfni til að taka rökstuddar 

ákvarðanir í tungumálanáminu yfir á annað svið. Óljóst er hvort slík yfirfærsla 

er skilvirk. 

Heilbrigði og velferð fela í sér að nemendum séu búnar heilbrigðar 

aðstæður til náms og að þeir læri að taka rökstuddar og ábyrgar ákvarðanir 

sem varða eigið heilbrigði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Að 

hluta til snýst þetta um að nemendur móti sína eigin lífssögu og hafi sjálfir 

stjórn á aðstæðum. Heilbrigði og velferð getur snúist um líkamlega heilsu og 

val á mataræði og líkamsrækt, en á líka við um félagslega og andlega vellíðan. 

Í námskránni segir að efla þurfi færni nemenda „í samskiptum, uppbyggingu 

sjálfsmyndar, ákvarðanatöku, markmiðasetningu og streitustjórnun“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 21). 

Mælt er með að nemendur fái meiri áhrif á fyrirkomulag náms síns til þess 

að efla með þeim sjálfstæða ákvarðanatöku og venja þá við að treysta eigin 

dómgreind. Þeir þurfa einnig að þjálfast í að setja sér raunhæf markmið og 

vinna að þeim. Með þessu ætti sjálfsmynd og andleg vellíðan að styrkjast 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Einnig er talið æskilegt að nemendur fái svigrúm til að sinna áhugasviðum 

sínum og vinna með styrkleika sína til að efla sjálfsmyndina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 21). Eins og fram kom í þriðja kafla 
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þessarar ritgerðar er sjálfræði talið geta gefið einmitt þetta svigrúm og 

stuðlað að sterkari sjálfsmynd með því að efla trú á eigin getu. Hafi nemendur 

trú á að þeirra eigin vinna skipti máli fyrir námsárangur eru þeir líklegri til að 

halda út þó á móti blási og geta betur ráðið við mótlæti og stjórnað kvíða og 

streitu. Nái sjálfræði að efla innri áhugahvöt nemenda er líklegt að það geti 

líka haft áhrif á nám og stuðlað að vellíðan. Sjálfræði nemenda virðist á 

þennan hátt geta haft jákvæð áhrif á heilbrigði og velferð nemenda. 

Lýðræði og mannréttindi byggjast á því að borgarar taki virkan og ábyrgan 

þátt í að móta samfélag sitt. Nemendur þurfa síðar að taka þátt í lýðræðis-

samfélagi og því er mikilvægt að þeir „læri til lýðræðis með því að læra um 

lýðræði í lýðræði“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 19). Til 

þess að svo megi verði þarf að virða manngildi og réttindi allra og 

lýðræðislegur hugsunarháttur þarf að birtast í öllum námsgreinum. Höfða 

þarf til áhuga nemenda og ábyrgðar á námi sínu. 

Bent er á að það felist kannski ekki mikið lýðræði í því að nemendur og 

kennarar þræði sig í gegnum námskrá sem aðrir hafa samið og þeir hafa 

ekkert um að segja. Kennarar þurfi því að draga úr miðlun þekkingar, vinna 

með nemendum og treysta þeim til þess að taka ákvarðanir um námið (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Þannig læri nemendur að 

þeir skapi eigin þekkingu, séu dómbærir og skoðun þeirra skipti máli. Byggja 

þurfi á samræðu jafningja þar sem hlustað sé á skoðanir annarra. Athyglisvert 

er að sjá hér nokkurn veginn beina lýsingu á innleiðingu sjálfræðis. Það þarf 

þó kannski ekki að koma á óvart, því eins og fram kemur í þriðja kafla hafa 

lýðræðisleg vinnubrögð og menntun til lýðræðis verið nefnd sem rök fyrir 

sjálfræði. Þar sem sjálfræði nemenda ríkir er tekið mark á rödd þeirra og 

skoðunum. 

Að auki kemur fram í umfjöllun um lýðræði og mannréttindi að skólar 

þurfi að bregðast við þeirri félagslegu úrgrópun eða menningarlegu leysingu 

sem fylgir nútímavæðingu, og fjallað var um í öðrum kafla, ef þeir vilji kalla 

sig lýðræðislega. Tryggja þurfi að skólinn styðji nemendur í mótun sjálfs-

myndar sem er í sífelldri endurskoðun (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012). Efla þurfi nemendur í að vera virkir í mótun lífssögu 

sinnar og finna þeim fótfestu í umhverfi sem einkennist af persónulegu vali í 

stað rótgróinna félagslegra viðmiða. Í þessu felist meðal annars að skapa 

persónulega merkingu í nám þannig að það öðlist gildi fyrir nemandann. 

Jafnrétti merkir að allir hafi mögleika á að þroska hæfileika sína á eigin 

forsendum og enn er áhersla á ábyrga og virka þátttöku í samfélaginu í anda 

réttlætis og umburðarlyndis. Beint er sjónum að því hvernig mismunun eða 

forréttindi myndast og hafa áhrif á líf fólks. Mikilvægt er að virðing ríki í 



 

71 

samskiptum og viðteknar venjur í samfélaginu séu teknar til gagnrýninnar 

skoðunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Umhverfi og skólabragur skiptir máli fyrir menntun til jafnréttis. Efla þarf 

samræðumenningu og þekkingarleit og taka mark á reynslu og viðhorfum 

allra sem hlut eiga að máli, hvort sem það eru nemendur eða starfsfólk skóla. 

Rödd nemenda þarf að heyrast og þeir þurfa að skynja að þeir séu ekki alveg 

valdalausir og neðst í virðingarröðinni (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Sé sjálfræði nemenda mátað við jafnrétti 

má meðal annars finna einmitt þessa virðingu fyrir rödd og skoðun nemenda. 

Sjálfræði er líka tæki til valdeflingar fyrir nemendur. Sé þeim fært 

raunverulegt vald yfir námsferli sínu breytir það um leið valdahlutföllum í 

skólanum og fletur eilítið út valdapíramíðann, nemendum til hagsbóta. Þess 

verður þó að gæta að innleiðing sjálfræðis sé þannig framkvæmd að ekki 

myndist nýir hópar nemenda sem eiga undir högg að sækja vegna þess að 

þeir eigi erfitt með að iðka sjálfræði sitt af einhverjum orsökum. 

Sköpun er ekki bara tengd listgreinum heldur snýst hún um að leita 

frumlegra lausna á viðfangsefnum og teygja sig út fyrir rammann. Sköpun á 

að „stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 22) og hún á að geta birst 

í öllum námsgreinum. Líklegt er talið að sköpunarkraftur muni verða 

einstaklingum mikilvægur á lífsleiðinni þar sem ekki er fyrirsjáanlegt hvernig 

líf og starfsævi muni verða á tímum örra breytinga. Einnig er bent á að sköpun 

eigi eftir að verða samfélaginu mikilsverð því mörg af þeim vandamálum sem 

steðja að verði ekki leyst nema með sköpun og nýstárlegum lausnum 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012). 

Skapandi skólastarf einkennist af því að skipulag er sveigjanlegt og 

nemendur geta haft margvísleg áhrif á það, auk þess sem þeir eru hvattir til 

að reyna nýjar leiðir (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Þess vegna er 

mikilvægt að nemendur hafi frelsi til að móta viðfangsefnin, geti nýtt sér 

styrkleika sína og frumleiki þeirra og hugmyndaflug sé metið að verðleikum, 

líka í formlegu námsmati. Sköpun snýst þó ekki bara um að vera frumlegur, 

leika sér með möguleika og gera tilraunir, heldur þarf líka að leggja gagnrýnið 

mat á verkin, skoða hvað megi bæta og tileinka sér ákveðinn aga gagnvart 

verkefninu. Kennarar þurfa því að vera óhræddir við að gera tilraunir með 

nemendum og þeir þurfa að höfða til sjálfstæðis þeirra og ábyrgðar í námi. 

Nokkuð augljóst er hvernig sjálfræði nemenda opnar alla þessa möguleika og 

styður þá. 
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Að lokum skal hér enn ítrekað að grunnþættirnir sex mynda eina heild og 

gefa mynd af því sem felast á í almennri menntun hvers einstaklings þannig 

að hann njóti sín í lífinu og geti valdið hlutverki sínu í samfélaginu. Sjálfræði 

nemenda í námi hefur að mörgu leyti sömu eiginleika og markmið. Eins og 

rakið hefur verið hér að ofan virðist það þar að auki oft vera sú leið sem 

ráðlögð er til að kalla fram anda grunnþáttanna í skólastarfi. 
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6 Samantekt og umræða 

Í þessari samantekt verður farið vítt yfir sviðið. Í kaflanum hér á undan voru 

dregin saman tengsl sjálfræðis og grunnþátta en hér verður sjónarhornið 

víkkað og tengt við rannsóknarspurninguna hvernig sjálfræði nemenda í 

tungumálanámi falli að markmiðum Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011. 

Athygli verður beint að mögulegu hlutverki sjálfræðis við að ná annars vegar 

hinum tvískiptu almennu markmiðum námskrárinnar og hins vegar 

hæfniviðmiðum námskrár um erlend tungumál. Einnig verður vikið að því 

svigrúmi sem orðræða Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 gefur fyrir 

sjálfræði. 

6.1 Sjálfræði í tungumálanámi og markmið námskrár 

Þegar vinna við þessa ritgerð hófst gekk höfundur út frá þeirri hugmynd að 

með nýju námskránni hefði skapast svigrúm fyrir innleiðingu breytinga í 

líkingu við aukið sjálfræði nemenda. Hafa ber í huga að höfundurinn nálgaðist 

efnið og orðræðugreininguna með það fyrir augum að leita að svigrúminu, en 

þó líka þannig að leitað væri eftir hindrunum eða takmörkunum. Þessi nálgun 

setur svip sinn á verkið og hefur eflaust áhrif á þær ályktanir sem dregnar eru. 

Eftir því sem vinnunni við orðræðugreininguna miðaði áfram styrktist 

höfundur í þeirri trú að námskráin skapi svigrúm fyrir sjálfræði í 

tungumálanámi. Þar að auki má túlka niðurstöður orðræðugreiningarinnar 

þannig að ekki sé einungis um svigrúm að ræða heldur geri markmið 

námskrárinnar í raun kröfur um lausnir í líkingu við sjálfræði. 

Markmið námskrár um almenna menntun snúast annars vegar um þroska 

einstaklingsins og að hver nemandi fái að rækta hæfileika sína. Hins vegar eru 

sett markmið sem miða að hæfni nemenda til að verða virkir og ábyrgir 

þegnar í lýðræðisþjóðfélagi og færir um að leggja sitt af mörkum til að bæta 

samfélag sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). Sjálfræði getur 

stuðlað að hvoru tveggja, en rannsókna væri þörf á yfirfærslu ávinnings af 

sjálfræði í tungumálanámi yfir á þessi almennu markmið. Þar sem 

grunnþættirnir eru leiðarvísir að því hvernig nálgast megi almenn markmið 

námskrárinnar er hin skýra samsvörun milli grunnþátta og sjálfræðis 

vísbending um að sjálfræði falli vel að markmiðum Aðalnámskrár 

framhaldsskóla 2011. 
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Sjálfræði sem er útfært þannig að það veiti nemendum raunverulegt vald 

yfir innihaldi náms og námsferli getur gefið nemendum tækifæri til að byggja 

námið á sköpunarkrafti sínum, styrkleikum og áhugasviðum. Þetta getur 

stuðlað að aukinni áhugahvöt og líka komið nemendum í skilning um að þeir 

geti sjálfir haft áhrif á áhugahvöt sína, vinnubrögð og námsárangur. Þeir þurfi 

þess vegna ekki að bíða eftir tilraun kennara til að matreiða námsefni á 

áhugaverðan hátt. Hægt er að nota kenningar á borð við sjálfsákvörðunar-

kenninguna (Deci o.fl., 1991; Noels o.fl., 2000) og eignunarkenninguna 

(Dickinson, 1995) til að varpa ljósi á hvernig sjálfræði hefur áhrif á þessa 

þætti. Stöðug ígrundun sem fylgir sjálfræði leiðir til betri sjálfsskilnings og 

styrkari sjálfsmyndar og getur þannig verið undirstaða ákvarðana sem 

nemendur taka um líf sitt (Dam, 2011). Vald nemenda yfir náminu hefur í för 

með sér að þeir venjast við að hlustað sé á skoðanir þeirra, réttindi þeirra séu 

virt og þeir geti verið við stjórnvölinn í eigin lífi. Virk stjórn og meðvitund um 

eigin ákvarðanir eru mikilvægir þættir í velferð nemenda til framtíðar og auk 

þess eitt af markmiðum námskrár. Kenningar um trú á eigin getu lúta til 

dæmis að þessu (Bandura, 1997). 

Að veita nemendum vald yfir námi sínu er aðgerð sem gerir þá þar með 

virka þátttakendur í því samfélagi sem þeir hrærast í og um leið meðábyrga 

fyrir því. Sjálfræði er því ekki bara undirbúningur fyrir þátttöku í samfélagi, 

það er raunveruleg þátttaka. Lykilatriði í samfélagslegri hæfni og virkri 

þátttöku hlýtur að vera gagnrýnin hugsun og geta til að móta sér skoðun og 

grípa til aðgerða. Hér að framan hefur verið dregin fram mikil áhersla 

Aðalnámskrár framhaldsskóla 2011 á þetta. Sjálfræði styður þetta hvort 

tveggja þar sem víxlverkandi ígrundun og ákvarðanataka þjálfast. Í þessu 

samhengi verður þó að leggja áherslu á hina félagslegu vídd sjálfræðis, því 

það felst ekki í að vinna einn heldur í náinni samvinnu við aðra þar sem virðing 

er borin fyrir samskiptum (Ushioda, 2003, 2008). Þannig styður sjálfræði 

lýðræðislega hugsun og vinnubrögð. Sjálfræði sem felst í því að nemendum 

er falið að finna lausnir á skapandi hátt þjálfar nemendur í að leita eigin leiða 

í stað þess að treysta einungis á hefðir og venjur. Eigi nemendur að geta verið 

virkir í að bæta samfélag sitt er þörf á slíkum hugsunarhætti og samfélag 

nútímans gerir þær kröfur til þegnanna að þeir séu sveigjanlegir og færir um 

að tileinka sér nýja þekkingu (sjá til dæmis Bauman, 2005; Beck, 1992). 

Fyrir utan þessa tvískiptingu almennu markmiðanna eru einnig gerðar 

kröfur í námskrá um tungumálafærni nemenda, en líka þar eru hæfniviðmið 

þannig úr garði gerð að kennurum er látið eftir að skilgreina innihald og leiðir 

að markmiðum. Þar er ekkert sem setur sjálfræði skorður nema hæfni-

viðmiðin sjálf, viðmiðunarpróf í lokaáföngum kjarnagreina og heimild 

ráðuneytis til að leggja könnunarpróf fyrir nemendur (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2012). Verði slík próf að veruleika hljóta þau að 

taka mið af hæfniviðmiðunum og hægt er að vinna með ramma af þessu tagi 

þó nemendur njóti sjálfræðis. Tenging hæfniviðmiða í tungumálum við 

sjálfsmatsskala Evrópsku tungumálamöppunnar opnar svo möguleika á að 

nota hana sem öflugt hjálpartæki við innleiðingu sjálfræðis (Little, 2009, 

2012). Náist markmið sjálfræðis um að auka áhugahvöt, virkni og ábyrgð 

nemenda í námi sínu er það í sjálfu sér líklegt til að bæta árangur þeirra og 

tungumálafærni (Little, 1995, 2009), en að sjálfsögðu verður að standa 

faglega að verki svo frelsi nemenda komi ekki í veg fyrir stíganda og framfarir 

í náminu og þeir verði færir um að standast þær kröfur sem þeirra bíða eftir 

framhaldsskólanám. Sjálfræði nemenda í tungumálanámi getur einnig gert 

þá hæfari til að stunda tungumálanám á eigin spýtur síðar á lífsleiðinni ef þörf 

krefur. 

Hér var dregin upp nánast einhliða mynd af mjög jákvæðum áhrifum 

sjálfræðis á nemendur til þess að varpa ljósi á möguleg tengsl þess við 

markmið námskrár, en auðvitað er þetta ekki svona einfalt. Sjálfræði er flókið 

fyrirbrigði og verður til í samspili ótal persónulegra og félagslegra þátta 

(Benson, 2007, 2011). Sjálfræði er ekki alltaf útfært í heildrænni mynd og vald 

nemenda getur takmarkast við afmörkuð svið náms eða jafnvel einstök 

verkefni. Afrakstur þeirrar nálgunar getur vissulega verið jákvæður á ýmsan 

hátt, en varla þó eins víðtækur og lýst var hér að ofan. Rannsaka þyrfti hversu 

víða sjálfræði er beitt í tungumálakennslu í íslenskum skólum og hvort þar 

væri um heildstæða útfærslu að ræða. 

6.2 Orðræða námskrár og breytingar í skólastarfi 

Orðræðugreining á Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 virðist sýna að þar séu 

sköpuð hagstæð skilyrði fyrir innleiðingu sjálfræðis í tungumálanámi. 

Orðræðugreiningin leiddi í ljós að námskráin leggur fram hin nýju 

áhersluatriði grunnþáttanna og lykilhæfninnar með faglegum rökum og 

umræðugrundvelli í stað þess að skipa mjög beint fyrir um þau. Þannig virðist 

með orðræðu námskrárinnar hvatt til faglegrar umræðu og úrvinnslu úti í 

skólunum sjálfum sem er í samræmi við að þar á að semja skólanámskrár. 

Með sömu faglegu rökum er þar hvatt til samvinnu á breiðum grundvelli í 

námskrárvinnunni innan skólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012). 

Innleiðing heildræns sjálfræðis í skólastarfi er róttæk breyting á 

hefðbundnum kennsluháttum og krefst þess að kennarar geri grundvallar-

breytingar á starfi sínu (Benson, 2011; Dam, 2003; Hafdís Ingvarsdóttir, 

2007a). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 er höfðað til fagmennsku 
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kennara við að útfæra ákvæði námskrár og þeir rammar sem námskráin setur 

starfi kennarans eru hafðir nægilega rúmir til að leyfa slíkar breytingar. 

Svigrúm til breytinga þýðir þó alls ekki að þær muni koma til framkvæmda, 

jafnvel ekki þó hvatning sé til staðar í orðræðu námskrár. Það sem líklega 

skiptir mestu máli hér er hvernig staðið er að gerð skólanámskráa í skólunum 

sjálfum og hvort þar ríkja aðstæður sem styðja umbætur, hvort sem þær 

aðstæður eru kallaðar samvirk fagmennska (Sigurður Kristinsson, 2013; 

Trausti Þorsteinsson, 2003), lærdómssamfélag (Fullan, 2007), sjálfræði 

kennara (Benson, 2011; Little, 1995) eða eitthvað enn annað. 

Orðræða námskrárinnar dregur að sínu leyti fram áherslu á samvinnu alls 

starfsfólks um sameiginleg markmið nemendum til hagsbóta. Í heildrænu 

sjálfræði eru nemendur líka mikilvægir þátttakendur og samstarfsmenn í 

slíkri allsherjar teymisvinnu innan skólans. Aftur er hér dregin upp glansmynd 

af hinum fullkomnu aðstæðum til að varpa ljósi á möguleikana, þó 

raunveruleikinn á vettvangi sé væntanlega hvorki svona einfaldur né 

einsleitur. Á þessu sviði leynast væntanlega margir möguleikar á rannsóknum 

í tengslum við innleiðingu námskrárinnar og samningu skólanámskráa, hvers 

konar vinnubrögðum er beitt og hversu mikil aðkoma kennara er að verkinu 

í raun eða hvort nemendur hafa þar eitthvað að segja. 

Ör samfélagsþróun hefur kallað fram breytingar á nemendum og þetta 

viðurkennir námskráin. Erfitt getur verið að segja fyrir hvers konar þekkingu 

eða hæfni nemendur munu hafa þörf fyrir í framtíðinni og þar af leiðir að 

meiri áhersla er lögð á almenna menntun og minni áhersla á ákveðið 

þekkingarinnihald námsgreina. Grunnþættirnir og lykilhæfnin eru notuð til að 

skýra innihald hinnar almennu menntunar og flétta hin almennu markmið inn 

í hæfniviðmiðin. Ekki er ætlast til að grunnþáttunum séu gerð skil í þar til 

gerðum afmörkuðum áföngum, heldur á allt nám og allir starfshættir skóla 

að vera í anda þeirra. Á þennan hátt snerta grunnþættirnir hæfniviðmið 

námsgreina, þar með talið erlendra tungumála (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012). 

Til þess að tungumálanám verði í anda grunnþáttanna dugar ekki bara að 

fjalla efnislega um þá, þeir þurfa að endurspeglast í starfsháttum, aðferðum 

og samskiptum í náminu öllu. Með þessum skilningi á grunnþáttunum er 

komin skýrasta krafa námskrárinnar um breytingar og orðræða hennar 

styður þennan skilning. Miðað við hann er ekki lengur nóg fyrir kennarann að 

loka kennslustofunni og miðla visku sinni til nemenda í krafti valds síns yfir 

þeim. Að mati höfundar þessarar ritgerðar getur sjálfræði nemenda í 

tungumálanámi verið svar tungumálagreinanna við þessum nýju kröfum og 

leið til að móta nám nemenda í anda grunnþáttanna. 
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