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Formáli	

Höfundur	hafði	fengið	kynningu	um	vendinám	(e.	flipped	learning)	í	námi	sínu	og	fannst	
hún	mjög	áhugaverð.	Það	sem	heillaði	hann	var	að	vendinám	snýr	hefðbundinni	kennslu	á	
hvolf	og	nýtir	tímann	á	annan	hátt.	Vendinám	gefur	kennurum	tækifæri	til	að	auka	
fjölbreyttni	í	kennslustofunni.	Höfundur	telur	mikilvægt	að	hafa	kennsluna	sem	fjölbreyttasta	
því	þannig	nær	kennarinn	til	fleiri	nemenda	þar	sem	þeir	eru	eins	ólíkir	og	þeir	eru	margir	og	
því	engin	ein	aðferð	sem	nær	til	allra.	Það	er	misjafnt	hvað	vekur	áhuga	nemenda,	hvernig	
þeim	þykir	best	að	læra	og	hvar	þeirra	styrkleikar	og	veikleikar	liggja.	Í	gegnum	vettvangsnám	
höfundar	í	myndmennt	í	bæði	grunnnámi	og	framhaldsnámi	kynntist	hann	ólíkum	
nemendum,	kennurum,	kennsluaðferðum	og	ólíkum	skólabrag.	Höfundur	varð	var	við	það	að	
mikill	tími	fór	í	innlögn	og	oft	þurfti	að	fara	í	gegnum	sömu	atriðin	aftur	og	aftur	með	sumum	
nemendum	og	þegar	nemandi	varð	lasinn	þurfti	oft	að	leggja	inn	verkefnið	fyrir	þennan	eina	
nemanda	því	hann	misstu	af	innlögninni.	Jafnframt	er	upplifun	höfundar	sú	að	kennslan	
mætti	vera	fjölbreyttari	heldur	en	hún	er.	Kennslan	ætti,	í	auknum	mæli,	að	stuðla	að	því	að	
nemendur	tengi	myndmennt	betur	við	samfélagið,	sýni	meira	sjálfstæði	í	verkefnum	sínum	
og	hvetji	til	aukinnar	samvinnu.	Þessar	hugsanir	höfundar	leiddu	til	þess	að	athuga	hvort	
hægt	væri	að	nýta	tímann	í	kennslustund	betur	en	gert	er	í	dag	og	varð	til	þess	að	höfundur	
hugsaði	til	vendináms	í	þeim	tilgangi.		

Þetta	verkefni	er	lokaverkefni	höfundar	í	M.Ed.námi	sínu	í	grunnskólakennarafræðum	við	
Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Verkefnið	samanstendur	af	námsefni	í	myndmennt	sem	
ætlað	er	að	styðja	við	vendinám	og	greinargerð	því	tengdu.	Leiðbeinendur	mínir	í	þessu	
verkefni	eru	Hanna	Ólafsdóttir	og	Gísli	Þorsteinsson.	

Höfundur	vill	þakka	fjölskyldu	sinni	fyrir	frábæran	stuðning,	óbilandi	trú	á	honum	og	fyrir	
aðstoð	með	yfirlestur	á	verkefninu.	Síðast	en	ekki	síst	vil	höfundur	þakka	Hönnu	Ólafsdóttur	
og	Gísla	Þorsteinssyni	fyrir	alla	aðstoðina	sem	hann	hefur	fengið	á	meðan	á	verkefnavinnunni	
stóð.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	
Háskóla	Íslands	(sjá	slóðina	
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)
.		Ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	öflun	og	miðlun	
upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	
eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	
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sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf(ur)	ábyrgð	á	því	sem	missagt	
kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	3.	maí	2018	

	

Svanhvít Friðriksdóttir 
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Ágrip	

Markmið	þessa	verkefnis	er	að	skoða	vendinám	og	í	framhaldi	af	því	búa	til	námsefni	í	
myndmennt	sem	nýtist	og	styður	við	vendinám.	Vendinám	er	nýleg	aðferð	sem	er	til	þess	
fallin	að	styðja	við	nemendur	á	tímum	upplýsingatækninnar	því	vendinám	byggir	á	því	að	
hefðbundin	kennsla	eins	og	fyrirlestrar	fara	fram	heima	en	kennslustundirnar	í	skólanum	eru	
nýttar	til	að	fara	meira	á	dýptina	í	námsefninu		þar	sem	kennarinn	leiðbeinir	nemendum	í	
gegnum	ýmiss	konar	verkefnavinnu.	Skiptist	því	verkefnið	í	tvo	hluta,	greinargerð	og	
námsefni.	Í	greinargerðinni	er	vendinám	skoðað	frá	ýmsum	hliðum,	farið	er	yfir	helstu	
rannsóknir	og	helstu	kosti	námsins	og	einnig	rýnt	í	galla	þess.		

Námsefnið	er	unnið	með	hæfniviðmið	Aðalnámskrár	grunnskóla	til	hliðsjónar	og	
samanstendur	af	myndböndum,	örverkefnum	og	kennsluverkefnum.	Myndböndin	eru	stutt	
og	hnitmiðuð	og	fjalla	um	grunnatriði	er	snúa	að	litafræði	og	myndbyggingu	og	henta	vel	í	
vendinámi	sem	heimavinna	og	einnig	fyrir	nemendur	til	að	skoða	þegar	þeim	hentar.	
Örverkefnin	eru	gerð	til	að	styðja	við	myndböndin	og	virkja	nemendur	og	tengja	saman	
myndböndin	og	kennsluverkefnin.	Kennsluverkefnin	eru	svo	til	að	nýta	í	kennslustofunni	og	
fá	nemendur	til	að	íhuga	og	ræða	námsefnið	og	ná	betri	skilningi	á	efninu.	Myndböndin	og	
verkefnin	eiga	að	gera	nemandanum	kleift	að	geta	tekið	meiri	ábyrgð	á	eigin	námi,	farið	
meira	og	dýpra	í	námsefnið	og	fengið	fjölbreyttari	og	betri	kennslu.	Kennarar	eru	ekki	lengur	
í	hlutverki	miðlara	sem	hafa	öll	svör	á	reiðum	höndum	heldur	eru	þeir	komnir	í	hlutverk	
leiðbeinenda	sem	aðstoða	nemendur	í	gegnum	námið.	
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Abstract	

Educational	material	in	visual	art	in	support	of	flipped	learning.	

The	aim	of	this	thesis	is	to	review	and	discuss	flipped	learning	followed	by	making	
educational	material	that	is	to	be	used	for	flipped	learning	in	art	education.	Flipped	learning	
is	a	rather	new	method	that	is	aimed	at	supporting	students	in	times	of	information	
technology	and	is	based	on	the	fact	that	traditional	teaching	methods	like	lectures	are	
conducted	at	students'	home	and	in	school	the	teacher	uses	his	time	with	his	students	to	
further	develop	their	understanding	of	the	subject	at	hand	and	is	more	project	based.	The	
thesis	is	two	fold,	a	theoretical	section	about	flipped	learning	and	educational	material.	In	
the	theoretical	overview	flipped	learning	is	reviewed	and	discussed	through	articles	and	
researches.	Also	the	pros	and	cons	of	flipped	learning	are	looked	at.		

When	working	on	the	educational	material	the	curruculum	will	be	taken	into	consideration	
and	consists	of	videos,	small	projects	and	educational	projects.	The	videos	are	short	and	get	
right	to	the	point	of	the	subject,	which	are	basics	in	color	theory	and	composition,	and	are	
good	as	homework	and	for	students	to	look	at	when	they	need	to.	The	small	projects	are	
made	to	support	the	videos	and	to	motivate	students	and	act	like	a	bridge	between	the	
videos	and	the	educational	projects.	The	educational	projects	are	for	use	in	the	classroom	
where	the	students	get	to	reflect	and	talk	about	the	educational	material	with	the	aim	to	
understand	it	fully.	The	videos	and	the	projects	are	supposed	to	make	it	easier	for	students	
to	take	more	responsibility	for	their	education,	and	deepen	their	learning	on	some	subjects	
that	they	are	interested	in	and	get	more	variation	in	their	learning	and	better	teaching.	
Teachers	are	no	longer	playing	the	part	of	presenter	of	information	but	have	assumed	the	
role	of	a	mediator	that	assists	his	students	through	their	education.	
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1 Inngangur		

Á	undanförnum	árum	hefur	vendinám	verið	að	ryðja	sér	til	rúms	í	skólum	landsins	(Guðlaug	
Guðmundsdóttir,	2013).	Vendinám	felur	í	sér	kennslufræðilega	nálgun	þar	sem	hefðbundin	
bekkjarkennsla	flyst	úr	skólastofunni	yfir	í	heimaumhverfi	nemenda.	Skólastofan	er	því	nýtt	í	
fjölbreytt	verkefni	í	tengslum	við	námsefnið	og	nemendur	aðstoða	hver	annan.	Hlutverk	
kennarans	breytist	í	að	vera	leiðbeinandi	í	stað	þess	að	stjórna	og	miðla	á	hefðbundinn	hátt.	
Nemendur	fá	þá	tækifæri	til	að	vinna	í	námsgreininni	á	skapandi	hátt	með	stuðningi	
kennarans	(Bergmann	og	Sams,	2012).		

Sífellt	fleiri	kennarar	nýta	sér	vendinám	í	kennslu	sinni	bæði	í	grunn-	og	framhaldsskólum	
landsins.	Má	þar	meðal	annars	nefna	Áslaugu	Högnadóttur	raungreinakennara	í	
Fjölbrautaskólanum	í	Garðabæ,	Þórhöllu	Arnardóttur	raungreinakennara	í	Verzlunarskóla	
Íslands,	Bjarna	Benedikt	Björnsson	kennara	í	Menntaskólanum	í	Hamrahlíð	og	Ragnar	Þór	
Björnsson	kennara	í	Norðlingaskóla	en	þeir	hafa	verið	að	nýta	vendinám	fyrir	íslensku	
(Guðlaug	Guðmundsdóttir,	2013).	Ragnar	Þór	hefur	einnig	unnið	að	vefsíðunni	flipp.is	með	
kennaranum	Þormóði	Loga	Björnssyni	þar	sem	þeir	hafa	verið	að	búa	til	myndbönd	í	
náttúrufræði	sem	nýtist	í	vendinámi.	Þeir	fengu	styrk	frá	Keili,	miðstöð	vísinda,	fræða	og	
atvinnulífs,	en	Keilir	er	menntafyrirtæki	í	eigu	háskóla,	fyrirtækja	og	almannasamtaka	og	
hefur	verið	leiðandi	í	vendinámi	allt	frá	árinu	2012	(Ragnar	Þór	Pétursson	og	Þormóður	Logi	
Björnsson,	2013).	Í	Keili	hefur	vendinám	verið	nýtt	í	margs	konar	kennslu	svo	sem	
stærðfræði,	raungreinum,	flugkennslu	og	tungumálakennslu	svo	eitthvað	sé	nefnt	(Keilir	
Miðstöð	vísinda	fræða	og	atvinnulífs,	e.d.-a;	Keilir	Miðstöð	vísinda	fræða	og	atvinnulífs,	e.d-
b).	Jafnframt	hafa	sprottið	upp	vefsíður	eins	og	vendikennsla.is	á	vegum	
Námsgagnastofnunar	og	Vendinámstorg	sem	er	á	vegum	Menntamiðju.	Þessar	vefsíður	hýsa	
myndbönd,	upplýsingar	og	fróðleik	tengdan	vendinámi	(Vendikennsla,	e.d.;	Vendinámstorg,	
e.d.).	

Í	allri	þessari	grósku	sem	á	sér	stað	er	þó	ekki	hægt	að	finna	mikið	sem	snýr	að	list-	og	
verkgreinum.	Hægt	var	að	finna	síðu	sem	hýsir	myndbönd	um	prjónakennslu	sem	nýtist	í	
vendinámi	í	textílmennt	en	sú	síða	leit	dagsins	ljós	árið	2014	þegar	textílnemandi	gerði	
lokaverkefni	sitt	í	grunnnámi	við	Kennaradeild	Menntavísindasviðs	Háskóla	Íslands	(Rakel	
Tanja	Bjarnadóttir,	2014).	Höfundur	fann	þó	ekkert	sem	snéri	að	myndmennt	og	fannst	
tilvalið	að	skoða	vendinám	og	hvernig	það	gæti	nýst	í	myndmennt.	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	viðmiðunarstundaskrá	þar	sem	hægt	er	að	sjá	
hlutfallslega	skiptingu	tíma	milli	námsgreina.	Þar	er	öllum	list-	og	verkgreinum	úthlutað	
saman	tíma	sem	á	að	skiptast	jafnt	á	milli	listgreinasviðs	og	verkgreinasviðs.	Í	grunnskólum	
landsins	eru	list-	og	verkgreinar	því	yfirleitt	kenndar	í	lotum	þar	sem	lotan	stendur	yfir	í	
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nokkrar	vikur	og	nemendur	færa	sig	á	milli	list-	og	verkgreina	yfir	veturinn.	Þetta	gerir	það	að	
verkum	að	myndmenntakennari	hefur	hvern	nemendahóp	einungis	hjá	sér	í	nokkrar	vikur	á	
hverju	skólaári.	Þess	vegna	skiptir	miklu	máli	að	nýta	tímann	vel	og	gæti	vendinám	verið	góð	
aðferð	til	þess.	Einnig	gæti	vendinám	í	myndmenntakennslu	stutt	vel	við	vinnu	að	lykilhæfni	
nemenda	sem	sett	er	fram	af	mennta-	og	menningarmálaráðuneytinu	í	Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2013).	Lykilhæfni	felst	í	því	að	búa	nemendur	undir	áframhaldandi	nám,	
þátttöku	þeirra	í	lýðræðislegu	samfélagi	ásamt	því	að	auka	hæfni	þeirra	í	samskiptum	og	
auka	sjálfsvitund	þeirra.	Að	nýta	vendinám	í	myndmennt	gæti	hjálpað	nemendum	að	vinna	
sjálfstætt,	undir	leiðsögn,	að	nýta	margvíslega	þekkingarleit,	vinna	á	gagnrýninn	og	skapandi	
hátt,	að	vinna	með	öðrum	og	aukið	hæfni	þeirra	í	að	tjá	tilfinningar	sínar	og	skoðanir	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	

	

1.1	Markmið	verkefnisins	
Markmið	verkefnisins	er	að	þróa	námsefni	til	að	styðja	við	framkvæmd	vendináms	í	
myndmennt.		

Eftirfarandi	rannsóknarspurningar	verða	hafðar	að	leiðarljósi	við	þróun	námsefnisins:		

1.	 Hvernig	mætti	nýta	vendinám	í	myndmenntakennslu?	

2.	 Hvernig	getur	vendinám	gert	myndmenntakennslu	einstaklingsmiðaðri?	

3.	 Hvernig	eykur	vendinám	fjölbreytni	í	myndmenntakennslu?	

Til	að	svara	þessum	rannsóknarspurningum	verður	hugtakið	vendinám	(e.	flipped	learning)	
skilgreint,	helstu	kostir	þess	og	gallar	skoðaðir	og	helstu	rannsóknum	er	tengjast	vendinámi	
eru	gerð	skil	og	skoðað	út	frá	myndmennt.	Jafnframt	verður	Aðalnámskrá	grunnskóla	gerð	
skil	ásamt	grunnskólalögum	með	tilliti	til	þessara	kennsluhátta.	Gerð	námsefnis	til	að	styðja	
við	vendinám	í	myndmennt	mun	síðan	gefa	innsýn	í	nýtingu	vendináms	fyrir	myndmennt.	

	

1.2	Aðferð		
Þegar	búa	á	til	námsefni	verður	það	að	byggja	á	fræðilegum	grunni.	(Ingvar	Sigurgeirsson,	
2011).	Í	þessu	tilfelli	á	námsefnið	að	nýtast	í	vendinámi	í	myndmennt.	Því	er	lagt	upp	með	
þær	rannsóknarspurningar	sem	eru	í	kafla	1.1	til	að	fá	fullan	skilning	á	fyrirbærinu	vendinám	
og	hvernig	það	nýtist	í	myndmennt	og	hvort	það	skili	sér	í	fjölbreyttara	og	
einstaklingsmiðaðra	námi.	Í	upphafi	ferlisins	eru	rannsóknir	og	fræðilegar	heimildir	um	
vendinám	skoðaðar.	Úr	þessum	heimildum	er	unnið	á	gagnrýnan	hátt	til	að	varpa	ljósi	á	þær	
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kenningar	og	rannsóknir	sem	tengjast	efninu.	Greinargerðin	er	því	fræðileg	umfjöllun	um	
vendinám	tengt	myndmennt	þar	sem	leitað	er	eftir	svörum	við	þessu	afmarkaða	efni	sem	
rannsóknarspurningarnar	gefa	til	kynna	og	reynt	að	skoða	ólík	sjónarhorn	fræðimanna	og	
hvað	annað	sem	ástæða	er	til	að	skoða.		

Í	framhaldi	af	þessari	fræðilegu	vinnu	er	unnið	námsefni	sem	byggist	á	fræðunum	og	þar	
er	unnið	með	afmarkað	efni	í	myndmennt.	Námsefnið	gefur	höfundi	tækifæri	til	að	setja	sig	í	
spor	kennara	og	prófa	að	skipuleggja	kennslu	út	frá	vendinámi	og	dýpka	skilning	sinn	á	því.	
Jafnfram	að	meta	kosti	og	galla	vendináms	og	þær	áskoranir	sem	hafa	þarf	í	huga	þegar	verið	
er	að	innleiða	vendinám	í	myndmenntakennslu.	Námsefnið	mun	vera	í	formi	myndbanda	og	
verkefna	þar	sem	ákveðinn	námsþáttur	er	tekinn	fyrir	í	myndmennt.		

	

1.3	Uppbygging	verkefnisins		
Uppbygging	verkefnisins	er	þannig	háttað	að	það	skiptist	í	tíu	meginkafla	og	undir	þeim	eru	
undirkaflar	ef	við	á.		

•	 Kafli	eitt	heitir	Inngangur	og	þar	er	farið	yfir	það	hvers	vegna	verkefnið	var	valið,	
skilgreiningu	vendináms	(e.	flipped	learning)	og	þær	aðferðir	sem	nýttar	eru	í	verkefninu.	
Einnig	er	farið	yfir	það	hver	markmið	verkefnisins	eru	og	uppbyggingu	þess.		

•	 Kafli	tvö	heitir	Gildi	vendináms	fyrir	myndmennt	og	þar	er	val	á	verkefninu	rökstutt.	

•	 Kafli	þrjú	heitir	Vendinám	og	er	markmiðið	með	þeim	kafla	að	skoða	vendinám	til	
hlítar.	Þar	mun	upphaf	þess	og	þróun	vera	skoðuð.	Í	kafla	þrjú	er	einnig	velt	upp	þeim	
kostum	og	göllum	sem	fylgja	vendinámi	ásamt	því	að	innleiðing	þess	í	kennslu	og	þá	
sérstaklega	út	frá	grunnskóla	er	skoðuð.	

•	 Í	kafla	fjögur	sem	heitir	Fræðilegur	bakgrunnur	eru	nýjustu	rannsóknir	er	snúa	að	
vendinámi	reifaðar	út	frá	markmiðum	verkefnisins.		

•	 Kafli	fimm	heitir	Kennsluaðferðir	og	er	þar	fjallað	um	vendinám	innan	kennsluaðferða	
og	flokkunarkerfi	Bloom	í	tengslum	við	vendinám.		

•	 Kafli	sex	heitir	Vendinám	og	myndmennt	og	fjallar	um	það	hvernig	vendinám	er	í	
samhengi	við	myndmennt.		

•	 Kafli	sjö	heitir	Einstaklingsmiðað	nám	og	vendinám	þar	sem	varpað	er	ljósi	á	það	
hvort	vendinám	stuðli	að	einstaklingsmiðaðra	námi.		
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•	 Kafli	átta	heitir	Uppbygging	og	notkun	námsefnisins	og	er	þar	farið	yfir	hugmyndir	að	
námsefni	fyrir	vendinám	í	myndmennt.	Þar	er	einblínt	sérstaklega	á	myndbyggingu	og	
litafræði	með	hæfniviðmið	til	hliðsjónar.		

•	 Kafli	níu	heitir	Umræður	og	niðurstöður	þar	sem	leitast	er	eftir	svörum	við	því	hvort	
vendinám	geti	nýst	í	myndmenntakennslu	og	þar	dregið	saman	það	sem	á	undan	er	komið.		

•	 Kafli	tíu	heitir	Lokaorð	en	þar	lítur	höfundur	yfir	farinn	veg,	leitast	við	að	svara	
rannsóknarspurningunum	og	metur	framhaldið.		
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2 Gildi	vendináms	fyrir	myndmennt	

Vendinám	er	skilgreint	á	þann	hátt	að	það	sem	venjulega	er	gert	í	hefðbundinni	kennslu	er	
gert	heima	og	heimanámið	sem	venjulega	er	gert	heima	er	nú	gert	í	skólanum.	Vendinám	er	
engin	ákveðin	hugmyndafræði	sem	farið	er	eftir	í	einu	og	öllu.	Vendinám	snýst	meira	um	
vinnuaðferð	þar	sem	áherslan	er	tekin	af	kennaranum	og	sett	á	nemandann	og	hann	tekur	
ríkari	ábyrgð	á	eigin	námi	(Bergmann	og	Sams,	2012).	Það	er	því	hægt	að	segja	að	vendinám	
bjóði	upp	á	nýja	möguleika	í	námi	þar	sem	nemandinn	er	í	forgrunni	og	eykur	við	fjölbreytni	í	
kennslu.		

Ef	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	skoðuð	má	sjá	að	eitt	af	megin	hlutverkum	
kennarans	er	að	vekja	áhuga	nemenda	og	leiða	þá	áfram	á	sem	fjölbreyttastan	máta.	
Kennarinn	á	að	vera	leiðtogi	í	námi	nemenda	sinna	og	skapa	fjölbreytilegar	og	frjóar	
námsaðstæður	þar	sem	hafa	þarf	í	huga	að	kennslan	geti	aðlagast	að	þörfum	og	stöðu	
einstakra	nemenda.	Einnig	er	talað	um	að	það	eigi	að	vera	fjölbreytni	í	vinnubrögðum	og	
kennsluaðferðum	þar	sem	kennslan	beinist	að	því	að	aðstoða	nemendur	í	að	tileinka	sér	
jákvætt	viðhorf,	leikni	og	þekkingu.	Kennarar	bera	faglega	ábyrgð	þegar	kemur	að	því	að	
velja	þær	aðferðir	sem	teljast	árangursríkastar	til	að	stuðla	að	sem	bestum	árangri	í	samræmi	
við	hæfniviðmið	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011;	Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Því	má	
segja	að	vendinám	geti	aukið	fjölbreytni	í	kennslu	eins	og	leitast	er	eftir	í	Aðalnámskrá	
grunnskóla.	Með	því	að	setja	áhersluna	á	nemendur	og	þeirra	nám	gefst	kennurum	tækifæri	
á	að	aðlaga	kennsluna	betur	að	hverjum	nemanda	og	aðstoða	nemendur	meira	við	að	ná	
dýpri	skilningi	á	sinni	þekkingu	og	æfa	leikni.	

Ef	lög	um	grunnskóla	(nr.	2/2016;	nr.	14/2016;	nr.	26/2016)	eru	skoðuð	sést	að	það	á	að	
haga	störfum	í	samræmi	við	þarfir	og	stöðu	nemenda,	það	á	að	leggja	grundvöll	að	
sjálfstæðri	hugsun	þeirra	og	að	þeir	fái	þjálfun	í	samstarfi	við	aðra.	Einnig	á	að	vinna	að	því	
að	nemendur	beri	meiri	ábyrgð	á	eigin	námi	og	er	það	grundvöllur	fyrir	sveiganlegt	skólastarf	
og	gæti	hluti	námsins	jafnvel	verið	í	fjarnámi	og	netnámi.	Vendinám	er	tilvalið	til	þess	að	
auka	ábyrgð	nemenda	og	sveigjanleika	í	skólastarfi	því	nemendur	fá	innlögn	og	kveikjur	
heima	fyrir	og	bera	ábyrgð	á	að	sinna	því	til	þess	að	tíminn	í	skólanum	geti	nýst	þeim	sem	
best.	Einnig	geta	nemendur	hagað	náminu	heima	á	sinn	hátt	og	aðlagað	það	að	sínum	eigin	
þörfum	til	að	skilja	innihald	þess.	Þetta	kemur	til	móts	við	þarfir	og	stöðu	nemenda	og	getur	
þetta	jafnvel	auðveldað	kennurum	að	hafa	fleira	en	eitt	verkefni	í	gangi	fyrir	ólíka	nemendur	
sem	eru	staddir	á	misjöfnum	stað	námslega.	Þegar	myndmennt	er	skoðuð	í	Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2013)	er	þar	talað	um	að	nemendur	læri	að	rýna	í	gildi	samfélagsins	á	ólíkum	
menningarsvæðum	ásamt	því	að	skoða	persónuleg	gildi.	Nemendur	auka	hæfni	sína	á	
ýmsum	sviðum	eins	og	persónulegri	tjáningu,	lausnamiðaðri	hugsun	og	takast	á	við	
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framtíðina	á	skapandi	máta.	Með	myndmenntakennslu	gefst	tækifæri	til	að	þróa	hæfni	
nemenda	til	að	segja	sögu	á	myndrænan	hátt	ef	kennari	gefur	nemendum	tækifæri	til	að	
þróa	áfram	ímyndunaraflið	og	skapandi	hugsun.	Einnig	geta	nemendur	þjálfað	orðaforða	sinn	
í	myndlist,	umburðarlyndi	og	samkennd	í	gegnum	gagnrýna	umræðu	um	upplifun	sína	á	eigin	
verkum	og	listaverkum	annarra	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).		

Höfundur	telur	að	þörf	sé	á	að	skoða	vendinám	út	frá	myndmennt	því	það	hefur	
eiginleika	og	gildi	sem	geta	nýst	til	að	styðja	við	kennslu	og	nálgast	þessi	atriði	sem	koma	
fram	bæði	í	lögum	um	grunnskóla	og	í	Aðalnámskránni.	Einnig	vantar	að	hrista	aðeins	upp	í	
myndmenntakennslunni	og	fá	nemendur	til	að	skapa	ekki	einungis	myndlist	heldur	tala	og	
hugsa	um	hana	og	fá	þannig	að	þjálfa	orðaforða	sinn	og	þróa	ímyndunaraflið.	Einnig	þar	sem	
þeir	fá	að	rýna	í	gildi	samfélagsins	og	skoða	persónuleg	gildi	í	hópi	nemenda	þar	sem	þeir	
hafa	áhrif	hver	á	annan	(Eisner,	2002).	
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3 Vendinám		

3.1	Upphaf	og	þróun	vendináms	
Vendinám	endurspeglast	í	hugmyndum	á	borð	við	félagslega	hugsmíðahyggju	þar	sem	
þekking	nemanda	verður	til	og	mótast	í	félagslegum	samskiptum	og	athöfnum	hans	við	aðra	
nemendur	og	kennara	því	nám	er	félagsleg	athöfn	(Halldóra	Haraldsdóttir,	2008;	Scholnik,	
Kol	og	Abarbanel,	2006).	Hugmyndir	fræðimannsins	og	heimspekingsins	John	Dewey	eru	
einnig	af	sama	meiði	en	nemendur	læra	með	því	að	framkvæma	og	eiga	samskipti	við	aðra.	
Dewey	telur	að	hlutverk	kennarans	sé	að	vera	leiðbeinandi	og	leiða	nemendur	áfram	en	ekki	
mata	þá	með	námsefninu.	Kennarinn	á	að	reyna	að	vekja	áhuga	nemenda	þannig	að	
spurningar	vakni	sem	síðan	leiða	til	menntandi	umræðna.	Það	skipti	miklu	máli	að	þetta	sé	
allt	gert	með	ákveðin	markmið	og	skipulag	í	huga	(Dewey,	2000).	Að	því	mætti	leiða	að	
vendikennsla	byggist	á	þessari	hugmyndafræði	og	sé	einn	angi	sem	hefur	sprottið	út	frá	
félagslegri	hugsmíðahyggju.	

Í	byrjun	tíunda	áratugsins	komu	fram	prófessorar	sem	gagnrýndu	kennsluaðferðir	þar	
sem	hlutverk	kennarans	var	að	miðla	þekkingu	og	hlutverk	nemandans	var	nær	eingöngu	að	
taka	á	móti	upplýsingum	og	er	því	óvirkur	nemandi	(e.	passive	learner).	Prófessorinn	Alison	
King	sem	vann	á	menntavísindasviði	við	Háskólann	San	Marcos	í	Kaliforníu	gaf	út	grein	þar	
sem	hún	gagnrýndi	svona	kennsluaðferðir	og	taldi	að	þetta	væri	aðferðir	sem	ekki	myndu	
virka	á	21.	öldinni	þar	sem	ætlast	er	til	að	nemendur	hugsi	sjálfstætt	og	vinni	mikið	í	
lausnaleit	(King,	1993).	Kennarar	þyrftu	að	taka	upp	aðferðir	þar	sem	þeir	virkja	nemendur	
og	eru	sjálfir	leiðbeinendur	fyrir	nemendur.	Nemendur	læra	með	því	að	vinna	með	
þekkinguna	og	byggja	hana	á	fyrri	þekkingu	og	nýta	hana	á	mismunandi	vegu.	Þannig	lærir	
nemandi	efnið	(King,	1993).	

Prófessorinn	Eric	Mazur	sem	kenndi	við	eðlisfræðideild	Harvard	háskólans	taldi	sig	vera	
að	kenna	námsefnið	þannig	að	nemendur	væru	að	læra	enda	gekk	nemendum	vel	á	prófi.	
Hann	ákvað	þó	að	kanna	það	betur	og	lagði	kannanir	fyrir	nemendur	sínar	þar	sem	það	
reyndi	á	nemendur	að	nýta	þekkingu	sína.	Þar	uppgötvaði	Mazur	að	nemendur	væru	oft	að	
læra	námsefnið	utan	að	en	skildu	það	ekki	til	hlítar	og	gátu	því	ekki	yfirfært	það	á	annað	efni.	
Hann	ákvað	því	að	breyta	kennslu	sinni	á	þann	veg	að	fyrirlestrar	urðu	heimavinna	og	
verkefni	voru	gerð	í	skólanum.	Hugmynd	hans	var	að	kenna	nemendum	með	því	að	virkja	þá	
og	spyrja	þá	um	efnið.	Þessi	breyting	á	kennsluháttum	kallaði	hann	jafningjakennslu	(e.peer	
instruction)	og	bjó	meðal	annars	til	handbók	um	þessa	kennsluhætti	(Mazur,	1997;	Mazur,	
2009;	Correa,	2015).	Tíu	árum	síðar	gaf	Mazur	og	Crouch	út	grein	þar	sem	hægt	var	að	sjá	
niðurstöður	sem	benda	til	þess	að	jafningjakennsluaðferðin	hafi	virkað	vel	fyrir	nemendur.	
Það	sást	af	því	að	mælingar	sýndu	að	nemendur	hafa	meiri	tök	á	hugmyndafræðilegum	
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rökstuðningi	(e.	conceptual	reasoning)	og	lausnaleit	(e.	quantitative	problem	solving).	Í	
greininni	er	einnig	talað	um	að	aðferðin	hafi	verið	ígrunduð	á	þessu	tíu	ára	tímabili	og	þróuð	
áfram	til	að	hjálpa	nemendum	að	læra	betur	af	heimavinnunni	og	hámarka	þátttöku	þeirra	í	
kennslunni	og	þannig	auka	skilning	þeirra	á	námsefninu	(Crouch	og	Mazur,	2001).	

Árið	2000	kom	út	grein	eftir	Maureen	Lage,	Glenn	Platt	og	Michael	Treglia	en	Lage	og	
Platt	voru	prófessorar	í	hagfræði	við	Miami	háskólann	í	Ohio	og	Treglia	vann	hjá	lyfjafyrirtæki	
á	þessum	tíma.	Í	greinninni	kynntu	þau	aðferðina	snúin	kennslustofa	(e.	inverted	classroom)	
þar	sem	hlustað	er	á	fyrirlestra	heima	og	umræður	og	hópavinna	á	sér	stað	í	
kennslustofunni.	Hugmyndin	var	að	ná	til	sem	flestra	nemenda	og	ná	samt	að	halda	vel	utan	
um	námsefnið.	Niðurstöður	þeirra	benda	til	þess	að	nemendur	séu	ánægðari	með	þessa	
aðferð	heldur	en	hefðbundið	fyrirkomulag	á	kennslu	og	vilja	sjá	þessa	aðferð	nýtta	í	fleiri	
fögum	(Lage,	Platt,	Treglia,	2000).	Sama	ár	kynnti	Wesley	Baker	prófessor	í	samskiptafræðum	
nýjar	aðferðir	í	kennslu	sem	hann	nefndi	vendinám	á	ráðstefnu	í	Flórída	(Cedarville	
University,	2018;	Correa,	2015;	European	Schoolnet,	2013).		

Árið	2006	byrjuðu	kennararnir	Bergmann	og	Sams	að	kenna	við	skólann	Woodland	High.	
Þeir	voru	með	mjög	svipaðar	kennslufræðilegar	hugmyndir	og	ákváðu	að	sameina	krafta	sína	
og	skipuleggja	kennsluna	saman.	Þeir	voru	duglegir	að	ígrunda	kennsluhætti	sína	til	að	koma	
til	móts	við	nemendur	eins	og	hægt	var.	Skólinn	sem	þeir	unnu	og	kenndu	við	var	
framhaldskóli	í	dreifbýli	og	tóku	þeir	eftir	að	margir	nemendur	sem	stunduðu	íþróttir	eða	
aðrar	tómstundir	misstu	oft	úr	stóran	hluta	af	kennslustundunum	vegna	langra	vegalengda	
milli	tómstunda	og	skólans	og	áttu	þar	af	leiðandi	erfitt	með	að	halda	í	við	námsefnið.	Þeir	
ákváðu	þess	vegna	að	taka	upp	fyrirlestrana	svo	nemendur	gætu	náð	námsefninu	þó	svo	þau	
hafi	misst	af	tímanum	og	auðveldaði	það	jafnframt	Bergman	og	Sams	lífið.	Þeir	þurftu	þá	ekki	
að	kenna	aftur	sama	efnið	ef	nemendur	misstu	úr	kennslustund.	Þeir	tóku	svo	eftir	að	
námsefnið	nýttist	ekki	bara	þeim	nemendum	sem	misstu	af	tíma	heldur	sáu	þeir	að	
nemendur	sem	höfðu	mætt	í	tíma	voru	að	nýta	sér	fyrirlestrana	til	að	fara	betur	yfir	efnið	og	
til	að	læra	fyrir	próf.	Einnig	voru	nemendur	úr	öðrum	skólum	að	nýta	sér	fyrirlestrana	á	
netinu.	Út	frá	þessu,	og	því	að	þeim	fannst	nemendur	ekki	ná	að	nýta	fyrirlestrana	nógu	vel	
til	að	gera	verkefnin	heima,	fengu	þeir	þá	hugmynd	að	nota	fyrirlestra	sem	heimavinnu.	Í	
stað	þess	vildu	þeir	nota	kennslustundirnar	til	að	hjálpa	nemendum	með	það	sem	þeir	skildu	
ekki	og	í	verkefnavinnu.	Má	því	segja	að	árið	2007	hafi	verið	upphafið	hjá	þeim	í	þróun	
vendikennslu	í	sínu	starfi	sem	tók	svo	ýmsum	breytingum	á	næstu	árum	á	eftir	(Bergmann	og	
Sams,	2012).	

Árið	2005	stofnaði	Salman	Khan	fyrirtækið	Khan	Academy	en	hann	er	með	þrjár	gráður	
frá	Massachusetts	Institute	of	Technology	og	MBA	frá	Harvard	(Khan	Academy,	e.d.-b).	Khan	
Academy	býður	upp	á	ókeypis	menntun	fyrir	alla	hvaðan	af	í	heiminum.	Ástæðan	fyrir	því	að	
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Khan	stofnaði	Khan	Academy	var	sú	að	hann	byrjaði	að	hjálpa	frænku	sinni	sem	var	í	
vandræðum	með	stærðfræði.	Fleiri	ættingjar	nýttu	sér	svo	kennsluna	eftir	að	þeir	fréttu	að	
hann	væri	að	gera	þetta	ókeypis.	Hann	fór	því	að	taka	upp	kennslumyndbönd	á	Youtube	svo	
ættingarnir	gætu	horft	á	þau	hvenær	sem	væri.	Hann	fór	svo	að	fá	viðbrögð	frá	fólki	um	allan	
heim	fyrir	kennslumyndböndin	og	hópurinn	stækkaði	óðum	og	náði	til	ýmissa	skóla	og	
frægra	einstaklinga	eins	og	Bill	Gates	(Adams,	2013).	Í	dag	er	Khan	Academy	fyrirtækið	rekið	
með	frjálsum	framlögum	og	þar	vinna	um	150	starfsmenn.	Þar	er	boðið	upp	á	ókeypis	fyrsta	
flokks	kennslu	fyrir	hvern	sem	er,	hvar	sem	er	(Khan	Academy,	e.d.-a).	Hugmynd	Khan	með	
Khan	Academy	var	að	kennari	geti	látið	nemendur	fara	á	sínum	eigin	hraða	í	gegnum	efnið	
og	varið	sínum	tíma	í	að	auka	gæði	kennslunnar	með	því	að	virkja	nemendur	í	verklegum	
æfingum,	samvinnu	og	þrautalausnum	(Cargile	og	Harkness,	2015).		

Vendinám	er	sprottið	upp	úr	hugmyndum	félagslegrar	hugsmíðahyggju	en	hefur	tekið	
breytingum	og	þróast	í	gegnum	árin.	(Eppard	og	Rochdi,	2017;	Grant,	2013;	Logan,	2015).	
Vendinám	nær	svo	aukinni	útbreiðslu	með	Bergmann,	Sams	og	Khan	en	á	þeim	tíma	hafði	
upplýsingatækninni	fleytt	fram	og	auðveldað	kennurum	sem	vildu	nýta	sér	vendinám	enda	
hefur	mörgum	hindrunum	verið	rutt	úr	vegi	(Bergmann	og	Sams,	2012;	Cargile	og	Harkness,	
2015).	

	

3.2	Kostir	og	gallar	vendináms	
Þegar	breyta	á	til	í	kennslu	skiptir	máli	að	skoða	hverjir	kostirnir	og	gallarnir	eru	og	hvort	
breytingin	auki	gæði	kennslunnar	fyrir	nemendur	(Bergmann	og	Sams,	2012;	Correa,	2012).	
Kostirnir	segja	til	um	hvað	breytingin	hefur	í	för	með	sér	ef	rétt	er	staðið	að	henni	en	það	er	
ekki	síður	gott	að	vita	gallana	því	kennari	getur	jafnvel	fundið	leiðir	til	að	minnka	áhrif	þeirra	
eða	komið	í	veg	fyrir	þá.	Ef	það	er	ekki	hægt	þá	veit	kennarinn	af	þeim	og	getur	brugðist	við	í	
samræmi	við	það	(Bergmann	og	Sams,	2012;	Correa,	2012).	Rannsóknir	sem	gerðar	hafa	
verið	á	vendinámi	lýsa	þeim	kostum	sem	vendinám	býður	upp	á	og	segja	frá	þeim	
vandamálum	sem	upp	koma.	Hér	verður		farið	yfir	þá	kosti	og	galla	sem	eru	hvað	mest	
áberandi	en	hafa	skal	í	huga	að	kostir	og	gallar	vendináms	geta	verið	ólíkir	milli	landa,	hverfa,	
námsstiga,	námsgreina,	námskeiða,	námsefnis	og	kennara.	Því	er	þetta	ekki	tæmandi	listi	
heldur	endurspeglar	niðurstöður	þeirra	rannsókna	sem	eiga	í	hlut.	
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Tafla	1.	Kostir	og	gallar	sem	geta	komið	við	innleiðingu	á	vendinámi	(Bergmann	og	Sams,	
2012;	Correa,	2015;	Danker,	2015;	Enfield,	2013;	Guðlaug	Guðmundsdóttir,	2013;	
Marks,	2015).	

Kostir	 Gallar	

Meiri	tími	gefst	til	umræðna	í	
kennslustundum.	

Það	tekur	nemendur	tíma	að	aðlagast	
nýjum	breytingum.	

Meiri	tími	gefst	til	að	kryfja	námsefnið	til	
mergjar.	

Meira	vinnuálag	hjá	kennaranum.	

Það	gefst	meiri	tími	til	að	nýta	námsefnið	í	
kennslustundum.	

Vendinám	krefst	meiri	undirbúnings	í	byrjun	
annar.	

Nemendur	eru	sjálfstæðari	í	vinnubrögðum	
og	treysta	meira	á	eigin	getu.	

Það	krefst	mikillar	vinnu	að	gera	myndbönd	
sem	eru	hnitmiðuð,	með	lítið	af	pásum	og	

endurtekningum.	

Vendinám	eykur	þátttöku	nemenda	í	
kennslustundum	og	þeir	verða	virkari.	

Tímafrekt	að	búa	til		myndböndin.	

Kennslan	verður	einstaklingsmiðaðri.	 Tæknivandamál	geta	komið	upp.	

Minni	undirbúningur	fyrir	hvern	tíma.	 Það	þarf	að	huga	að	nemendum	með	
sérþarfir.	

Nemendur	geta	horft	eins	oft	og	þeir	vilja	á	
námsefnið	frá	kennaranum	og	stoppað	

þegar	þeim	hentar.	Einnig	geta	þau	hraðað	
á	myndböndunum	ef	þeim	finnst	kennarinn	

tala	of	hægt.	

Kennslan	í	skólastofunni	krefst	mikillar	
skipulagningar.	

Það	er	minna	um	það	að	kennarinn	þurfi	að	
endurtaka	námsefni.	

Myndböndin	geta	verið	óáhugaverð	og	ekki	
hitt	í	mark	hjá	nemendum.	

Nemendur	hafa	aðgang	að	námsefninu	ef	
þau	missa	af	kennslustund.	

Myndböndin	geta	dreift	athyglinni	meira	en	
fyrirlestrar.	

Hægt	að	nýta	sama	myndbandið	fyrir	fleiri	
en	einn	kennara	sem	eru	að	kenna	sama	

námsefnið.	

Nemendur	horfa	ekki	á	myndböndin	heima	
og	mæta	því	óundirbúnir	í	kennslustund.	

Góð	myndbönd	geta	auðveldað	sumum	
nemendum	að	halda	athygli	við	námsefnið.	

Það	er	ekki	hægt	að	kenna	allt	í	gegnum	
myndbönd	eða	í	gegnum	netið.	
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Þáttur	kennarans	í	að	hjálpa	nemendum	að	
læra	námsefnið	er	meiri.	

Það	eru	ekki	næg	úrræði	til	í	skólum	hvað	
varðar	til	dæmis	tæknibúnað	til	að	gera	

myndböndin.	

Meiri	tími	fyrir	lausnaleit	og	námið	verður	
meira	merkingabært.	

Það	er	ekki	nægur	tími	til	að	búa	til	efni	eða	
myndbönd.	

Kennaranum	gefst	betra	tækifæri	til	að	
kynnast	nemendum	sínum.	

Það	tekur	kennara	tíma	að	vera	fær	í	að	
nýta	vendinám	í	kennslu.	

Nemendum	gefst	betra	tækifæri	til	að	
kynnast	kennaranum	sínum	og	

samnemendum.	

Nemendur	geta	ekki	spurt	spurninga	um	
leið	og	þær	koma	upp	í	hugann	þegar	þeir	

horfa	á	myndböndin.	

Nemendur	fá	persónlegri	kennslu	og	
nemendur	sem	eiga	í	erfiðleikum	með	

námsefnið	fá	meiri	aðstoð.	

Kennarar	falla	í	þá	gryfju	að	endurtaka	
námsefnið	í	tímanum	ef	nemendur	mæta	

óundirbúnir.	

Nemendur	vinna	heima	með	lægri	stig	
hugsunar	eins	og	að	muna	og	skilja.	

(Flokkunarkerfi	Bloom)	

Það	tekur	tíma	að	kenna	nemendum	
hvernig	best	er	að	horfa	og	nýta	

myndböndin.	

Nemendur	vinna	með	hærri	stig	hugsunar	í	
kennslustofunni	svo	sem	að	beita	

þekkingunni	og	greina	hana.	

(Flokkunarkerfi	Bloom)	

	

Vendinám	auðveldar	nemendum	að	hafa	
foreldra	sem	hluta	af	námsferlinu.	

	

Vendinám	er	góð	viðbót	við	aðrar	aðferðir.	 	

Í	vendinámi	gefst	meiri	tími	til	að	nýta	
hópavinnu	og	jafningjafræðslu.	

	

Kennarinn	nær	betur	að	meta	námsaðferðir	
nemenda.	

	

Góð	aðferð	til	að	ná	til	ólíkra	nemenda	í	
skóla	án	aðgreiningar.	

	

Vandamál	tengd	bekkjastjórnun	eru	minni.	 	

Gerir	kennsluna	gegnsæja.	 	
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Ef	taflan	er	skoðuð	þá	virðast	kennararnir	sjá	fleiri	kosti	en	galla	við	að	nýta	þessa	aðferð	í	
kennslu	sinni.	Þeir	upplifa	viðbrögð	nemenda	almennt	jákvæð	og	að	ávinningurinn	fyrir	
nemendur	er	meiri	en	ella.	Þeir	gera	einnig	grein	fyrir	því	að	það	er	hægt	að	eyða	göllum	eða	
vinna	með	marga	þeirra	og	þannig	minnka	áhrif	þeirra.	Sumir	gallanna	eru	þess	eðlis	að	
kennarinn	lendir	einungis	í	þeim	einu	sinni.	Hann	lærir	af	reynslunni	og	fyrirbyggir	að	hann	
geri	sömu	mistök	aftur	(Bergmann	og	Sams,	2012;	Correa,	2015;	Enfield,	2013;	Guðlaug	
Guðmundsdóttir,	2013;	Marks,	2015).	

Jacob	Enfield	(2013)	sem	er	aðstoðarprófessor	við	sjónvarps-	og	kvikmyndamiðlun	við	
háskóla	í	Kaliforníu	fjallar	í	grein	sinni	um	sína	fyrstu	tilraun	til	að	nýta	vendinám	í	kennslu.	
Segir	hann	það	hafa	verið	farsæla	reynslu	þrátt	fyrir	að	þetta	hafi	jafnframt	verið	hans	fyrsta	
ár	að	kenna	þetta	námsefni.	Hann	gerir	einnig	góða	grein	fyrir	þeim	kostum	og	göllum	sem	
aðferðinni	fylgja	en	það	sem	meira	er,	hann	ígrundar	kostina	og	gallana	og	finnur	leiðir	til	að	
laga	þá	galla	sem	upp	komu	og	þannig	betrumbæta	kennsluna	fyrir	næsta	ár.	Þannig	fækkar	
göllum	í	hvert	sinn	og	ávinningur	vendikennslunnar	verður	meiri	ár	frá	ári	(Enfield,	2013).	

3.3	Innleiðing	vendináms	í	kennslu	
Vendinám	krefst	þess	að	kennari	breyti	uppbyggingu	kennslustundarinnar.	(Bergmann	og	
Sams,	2012).	Kennari	getur	valið	hvort	hann	nýtir	vendinám	í	öllu	námskeiðinu,	í	ákveðnum	
hluta	þess	eða	eingöngu	í	einum	tíma	en	þá	er	vendinám	meira	nýtt	sem	aðferð	en	ekki	sem	
kennsluháttur	(Bergmann	og	Sams,	2015).	Þegar	kennari	ákveður	að	nýta	vendinám	þá	er	
ekki	nóg	að	láta	nemendur	horfa	á	myndband	heima	og	læra	svo	meira	um	efnið	í	
kennslustofunni.	Vendinám	er	svo	miklu	meira	en	það	því	hugmyndin	er	að	nýta	tímann	í	
kennslustofunni	eins	vel	og	hægt	er.	Kennarinn	getur	því	spurt	sig:	hvernig	nýti	ég	þann	tíma	
sem	ég	er	með	nemendum	í	kennslustofunni	sem	best?	Það	þarf	því	að	huga	vel	að	öllum	
þáttum	kennslunnar.	Þegar	kennari	hefst	handa	við	að	innleiða	vendinám	geta	komið	upp	
ýmsar	hindranir	og	eru	þær	mjög	krefjandi.	Einkum	er	það	krefjandi	að	tileinka	sér	nýja	
hugsun	í	kennslu	með	vendinámi	og	takast	á	við	hindranir	s.s.	tæknivandamál,	tímaskort	
ásamt	þjálfun	nemenda	og	foreldra.	Kennarinn	þarf	jafnframt	að	huga	að	eigin	þjálfun	þegar	
kemur	að	vendinámi	(Bergmann	og	Sams,	2015;	Danker,	2015).	

Innleiðing	vendináms	krefst	nýrrar	hugsunar.	Stór	hluti	kennara	ólst	upp	á	tímum	þar	sem	
sækja	þurfti	upplýsingar	á	bókasöfnum,	skólum,	kennslubókum	og	frá	samkennurum.	Í	dag	er	
aðgengi	upplýsinga	alls	staðar.	Nemendur	er	margir	hverjir	með	snjalltæki	þar	sem	hægt	er	
að	finna	ógrynni	af	upplýsingum.	Með	þessu	mikla	aðgengi	að	upplýsingum	eru	áherslur	
orðnar	aðrar	í	kennslu	og	þarf	kennari	að	kenna	nemendum	að	vega	og	meta	upplýsingarnar	
og	hversu	marktækar	þær	eru.	Kennari	þarf	einnig	að	stíga	út	úr	hlutverki	sínu	sem	miðlari	
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upplýsinga	og	kenna	frekar	nemendum	hvernig	á	að	læra	og	fara	með	upplýsingar	
(Bergmann	og	Sams,	2015;	Sigrún	Björk	Cortes,	Björgvin	Ívar	Guðbrandsson,	Margrét	
Hugadóttir	og	Torfi	Hjartarson,	2016).	

Þegar	innleiða	á	vendinám	þarf	að	huga	að	tæknibúnaði.	Það	er	enginn	ákveðinn	búnaður	
sem	kennari	þarf	heldur	það	sem	þegar	er	til	staðar	í	skólanum	og	það	sem	hann	treystir	sér	
til	að	nota.	Kennari	verður	að	huga	að	aðgengi	nemenda	að	efninu.	Það	verður	að	vera	
auðvelt	og	allir	nemendur	verða	að	eiga	greiðan	aðgang	að	námsefninu.	Einnig	verður	
kennarinn	að	huga	að	því	hvernig	er	auðveldast	fyrir	hann	sjálfan	að	setja	efni	inn	fyrir	
nemendur.	Kennari	verður	svo	að	huga	að	því	hvort	hann	notar	tilbúið	efni	eða	býr	til	sitt	
eigið	en	það	hefur	reynst	betur	fyrir	kennara	að	búa	til	sitt	eigið	efni	því	kennari	þekkir	
nemendurna	betur	og	þeir	ná	betri	tengingu	þegar	kennari	úr	þeirra	skóla	gerir	sérstaklega	
efni	fyrir	þau	(Bergmann	og	Sams,	2015).	

Tímaskortur	er	eitthvað	sem	oft	kemur	upp	þegar	það	er	verið	að	innleiða	nýja	hluti	eða	
breyta	til.	Það	að	innleiða	vendikennslu	er	tímafrekt	og	ekki	auðvelt.	Það	mun	ekki	heldur	
auðvelda	kennsluna	en	það	ætti	að	bæta	hana	og	það	er	lykilatriðið.	Það	skiptir	því	máli	að	
nýta	þær	vinnustundir	sem	bjóðast,	vinna	í	teymisvinnu	og	fá	stjórnendur	á	sitt	band	
(Bergmann	og	Sams,	2015;	Danker,	2015).	

Þjálfun	nemenda	skiptir	miklu	máli	til	þess	að	vendinámið	verði	heillavænlegt.	Það	þarf	
að	kenna	nemendum	að	horfa	á	myndböndin	eða	nota	efnið	og	hvernig	þau	eiga	að	vinna	
með	það.	Best	er	að	kennari	horfi	á	myndböndin	eða	vinni	efnið	með	nemendum	í	
kennslustofunni	til	að	byrja	með	þangað	til	þau	eru	búin	að	ná	tökum	á	því.	Það	getur	verið	
allt	frá	einni	til	þremur	vikum	eftir	því	hvort	um	er	að	ræða	háskólanemendur,	
framhaldsskólanemendur	eða	grunnskólanemendur.	Þetta	auðveldar	nemendum	að	koma	
vel	undirbúnir	í	tímann	til	að	læra	námsefnið	enn	betur	(Bergmann	og	Sams,	2015).	Að	þjálfa	
foreldra	við	innleiðingu	vendináms	getur	skipt	sköpum.	Góð	samskipti	við	foreldra	þar	sem	
þeir	eru	með	á	nótunum	varðandi	það	hvernig	kennslan	er	skipulögð	og	að	hvaða	
markmiðum	er	verið	að	stefna	skiptir	miklu	máli	svo	þeir	geta	sýnt	barni	sínu	stuðning	í	
náminu.	Kennari	þarf	einnig	að	huga	að	eigin	þjálfun	þegar	kemur	að	vendinámi.	Þetta	er	
ekki	eitthvað	sem	gerist	á	einni	nóttu.	Innleiðing	á	vendinámi	krefst	þess	að	kennari	hugsi	vel	
út	í	alla	hluta	kennslunnar	og	skipuleggi	allt	vel.	Hann	þarf	að	vera	virkur,	ígrunda	hana	vel	og	
þróa	hana	áfram	þar	sem	vendinám	getur	verið	ólíkt	eftir	hverjum	kennara	og	hverjum	
nemendahópi	(Bergmann	og	Sams,	2015).	
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3.4	Vendinám	í	grunnskóla	
Samkvæmt	sálfræðingnum	Jean	Piaget	þá	fara	börn	í	gegnum	fjögur	mismunandi	þroskastig	
en	hann	komst	að	þeirri	niðurstöðu	í	rannsóknum	sínum	á	hugarstarfsemi	og	þroska	barna	
(Aldís	Unnur	Guðmundsdóttir,	2013).	Í	grunnskóla	eru	börn	á	mismunandi	þroskastigum.	Á	
aldrinum	7-11	ára	eru	þau	á	stigi	hlutbundinnar	rökhugsunar	þar	sem	öll	hugsun	þeirra	
miðast	við	áþreifanlega	hluti.	Um	11	ára	aldurinn	fara	þau	svo	yfir	á	stig	formlegrar	
rökhugsunar	og	eru	á	því	stigi	til	sirka	15	ára	aldurs.	Þar	eru	þau	farin	að	geta	hugsað	í	
óhlutstæðum	hugsunum	og	farin	að	nálgast	hugsun	fullorðins	einstaklings	(Bergmann	og	
Sams,	2015;	Charles,	1982).	Það	er	því	ekki	hægt	að	gera	sömu	kröfur	til	grunnskólanema	og	
framhaldsskólanema	eða	háskólanema	þegar	kemur	að	vendinámi	og	þarfir	þeirra	eru	ekki	
þær	sömu.	

Árið	2014	tóku	Sophia	Learning	og	Flipped	Learning	Network	höndum	saman	og	gerðu	
könnun	á	netinu	sem	heitir	Growth	in	Flipped	Learning:	Transitioning	the	focus	from	
teachers	to	students	for	educational	success	sem	snýr	að	vaxandi	áhuga	á	vendinámi.	Í	
úrtakinu	voru	2358	kennarar	sem	svöruðu	könnuninni	en	Shophia	Learning	og	Flipped	
Learning	Network	höfðu	áður	gert	sambærilega	könnun	um	sama	efni	árið	2012	en	þá	hvor	
fyrir	sig.	Í	könnuninni	árið	2014	kom	fram	sú	staðreynd	að	stærsti	hluti	kennara	sem	nýtir	
vendinám	kennir	á	háskóla-	eða	framhaldsskólastigi.	Grunnskólakennurum	sem	nýta	
vendinám	fer	þó	fjölgandi	(Bergmann	og	Sams,	2015;	Yarbro,	Arfstrom,	McKnight	og	
McKnight,	2014).	Við	leit	höfundar	að	rannsóknum	tengt	vendinámi	þá	sá	hann	að	stærsti	
hluti	rannsókna	voru	í	háskóla	eða	framhaldsskóla	og	er	það	alveg	í	samræmi	við	rannsókn	
Sophia	Learning	og	Flipped	Learning	Network.	Grunnskólakennarar	hafa	því	við	minna	að	
styðjast	en	þeir	gætu	nýtt	sér	það	sem	kemur	frá	háskólum	og	framhaldsskólum.	Þar	koma	
fram	margar	hagnýtar	upplýsingar	tengdar	kostum	og	göllum	vendináms	og	upplifun	
nemenda	á	vendinámi	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Það	er	með	vendinám	eins	og	allt	annað	í	
kennslu	að	það	þarf	að	aðlaga	allt	að	hverjum	bekk	fyrir	sig	því	enginn	kennari	er	eins	og	
enginn	bekkur	er	eins.	Það	sem	gæti	komið	upp	í	hug	grunnskólakennara	er	að	heimanám	
nemenda	í	háskóla	og	framhaldsskóla	er	miklu	meira	en	í	grunnskólum	og	því	ekki	hægt	að	
ætlast	til	að	nemendur	í	grunnskóla	séu	með	myndbönd	sem	heimanám	á	hverjum	degi.	

Grunnskólakennarar	sem	hafa	verið	að	nýta	vendinám	í	kennslu	hafa	margir	hverjir	verið	
að	nýta	sér	svo	kallað	inn-vendinám	(e.	In-Flip)	en	það	felst	í	því	að	vendinámið	á	sér	stað	í	
kennslustofunni	en	ekki	heima	fyrir.	Þetta	er	yfirleitt	gert	með	stöðvavinnu	en	hún	getur	
verið	sett	upp	á	ólíkan	hátt.	Nemendum	getur	til	dæmis	verið	skipt	í	tvo	hópa	þar	sem	þeir	
fara	á	ólíkar	stöðvar	í	skólastofunni.	Myndbönd	geta	verið	ein	af	stöðvunum	þar	sem	
nemendum	er	miðlað	námsefninu	en	aðrar	stöðvar	með	verkefnum	sem	vinna	með	þá	
þekkingu	sem	nemendur	voru	að	meðtaka	í	myndbandinu.	Þar	getur	kennarinn	aðstoðað	á	
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þeim	stöðvum	sem	nemendur	vinna	verkefnin	og	sér	þá	líka	betur	hverjir	eru	í	erfiðleikum	
með	efnið	og	getur	aðstoðað	betur	því	hópurinn	er	minni	(Bergmann	og	Sams,	2015).	

	

Tafla	2.	Dæmi	eitt	um	inn-vendinám	(Bergmann	og	Sams,	2015).	

	

Umferð	 Hópur	1	 Hópur	2	

1	 Horft	á	myndband	tengt	lestri.	 Unnið	í	listaverkefni	sem	tengist	
námsefninu.	Listaverkefnið	er	unnið	yfir	
nokkrar	vikur	og	nemendur	geta	alltaf	

unnið	í	því	þegar	tími	gefst.	

2	 Unnið	að	verkefni	tengt	lestri	og	ef	
tími	gefst	byrjað	á	verkefni	tengt	

skrift.	

Horft	á	myndband	tengt	lestri.	

3	 Horft	á	myndband	tengt	skrift.	 Unnið	að	verkefni	tengt	lestri	og	ef	tími	
gefst	byrjað	á	verkefni	tengt	skrift.	

4	 Unnið	að	verkefni	tengt	skrift.	 Horft	á	myndband	tengt	skrift.	

5	 Horft	að	myndband	í	stærðfræði.	 Unnið	að	verkefni	tengt	skrift.	

6	 Unnið	að	stærðfræðiverkefni.	 Horft	að	myndband	í	stærðfræði.	

7	 Unnið	í	listaverkefni	sem	tengist	
námsefninu.	Listaverkefnið	er	unnið	
yfir	nokkrar	vikur	og	nemendur	geta	
alltaf	unnið	í	því	þegar	tími	gefst.	

Unnið	að	stærðfræðiverkefni.	

	

Annað	dæmi	væri	að	vera	með	örfyrirlestur	í	byrjun	tímans	og	skipta	svo	nemendum	í	fimm	
hópa	þar	sem	hóparnir	fara	í	gegnum	fimm	stöðvar	sem	taka	mismunandi	á	efninu.	
Nemendur	fá	tækifæri	til	að	vinna	með	hópnum	sínum	á	sumum	stöðvum,	einhverjar	stöðvar	
innihalda	myndband	um	efnið	og	ein	stöðin	er	kennarastöð	þar	sem	nemendur	fá	tækifæri	til	
að	vinna	náið	með	kennaranum	sínum	út	frá	efninu	(Bergmann	og	Sams,	2015).	
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Tafla	3.	Dæmi	tvö	um	inn-vendinám	(Bergmann	og	Sams,	2015).	

Hópur	1	 Hópur	2	 Hópur	3	 Hópur	4	 Hópur	5	

Kennarastöð.	 Rafræn	
ferlismappa.	

Gagnvirkir	
stærfræðileikir.	

Verkefni	tengt	
orðaforða	

námsefnisins.	

Leikir	og	
verkefni	í	

stærðfræði	þar	
sem	

hjálpargögn	eru	
notuð	til	að	ná	
fram	skilningi	á	
námsefninu.	

Leikir	og	
verkefni	í	

stærðfræði	þar	
sem	

hjálpargögn	eru	
notuð	til	að	ná	
fram	skilningi	á	
námsefninu.	

Kennarastöð.	 Rafræn	
ferlismappa.	

Gagnvirkir	
stærfræðileikir.	

Verkefni	tengt	
orðaforða	

námsefnisins.	

Verkefni	tengt	
orðaforða	

námsefnisins.	

Leikir	og	
verkefni	í	

stærðfræði	þar	
sem	

hjálpargögn	eru	
notuð	til	að	ná	
fram	skilningi	á	
námsefninu.	

Kennarastöð.	 Rafræn	
ferlismappa.	

Gagnvirkir	
stærfræðileikir.	

Gagnvirkir	
stærfræðileikir.	

Verkefni	tengt	
orðaforða	

námsefnisins.	

Leikir	og	
verkefni	í	

stærðfræði	þar	
sem	

hjálpargögn	eru	
notuð	til	að	ná	
fram	skilningi	á	
námsefninu.	

Kennarastöð.	 Rafræn	
ferlismappa.	
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Rafræn	
ferlismappa.	

Gagnvirkir	
stærfræðileikir.	

Verkefni	tengt	
orðaforða	

námsefnisins.	

Leikir	og	
verkefni	í	

stærðfræði	þar	
sem	

hjálpargögn	eru	
notuð	til	að	ná	
fram	skilningi	á	
námsefninu.	

Kennarastöð.	

	

Þetta	eru	ekki	einu	leiðirnar	sem	hægt	er	að	fara	í	inn-vendinámi	en	geta	verið	leiðbeinandi	
fyrir	kennara	sem	vilja	nýta	vendinám	í	grunnskóla.	Einnig	væri	hægt	að	blanda	saman	inn-
vendinámi	og	vendinámi	hjá	elstu	nemendum	í	grunnskóla.	

Þegar	nýta	á	vendinám	í	grunnskóla	skiptir	miklu	máli	að	hafa	góð	samskipti	við	foreldra	
og	upplýsa	þá	vel	um	vendinám,	hvernig	það	virkar	og	hvert	markmiðið	er.	Þannig	er	hægt	að	
virkja	foreldra	í	tengslum	við	nám	barna	sinna.	Þeir	geta	séð	myndböndin	og	hvernig	efnið	er	
kennt,	hvatt	börnin	áfram	og	aðstoðað	þau	(Bergmann	og	Sams,	2015).	
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4 Fræðilegur	bakgrunnur	

Þegar	leitað	er	eftir	rannsóknum	um	vendinám	sést	fljótt	að	mikil	gróska	er	á	sviði	
vendináms.	Rannsóknum	um	vendinám	fer	fjölgandi	með	hverju	árinu	og	fleiri	kennarar	eru	
farnir	að	nýta	sér	vendinám	í	kennslu	sinni	(Eppard	og	Rochdi,	2017;	Guðlaug	
Guðmundsdóttir,	2013).	Margar	af	þeim	rannsóknum	sem	gerðar	hafa	verið	hingað	til	snúa	
að	upplifunum,	skoðunum	og	skilningi	nemenda	til	vendináms	og	skilvirkni	þess	(Zainuddin,	
2017).	Þó	að	það	skipti	miklu	máli	væri	áhugavert	ef	fleiri	breytur	í	tengslum	við	vendinám	
væru	skoðaðar.	Má	þar	nefna	námsmat	og	fleiri	námsgreinar.	Það	gæti	gefið	enn	betri	sýn	á	
það	hvort	vendinám	sé	leið	sem	fleiri	ættu	að	einhverju	eða	öllu	leiti	að	tileinka	sér.	

Stærsti	hluti	þeirra	rannsókna	sem	höfundur	fann	og	snúa	að	vendinámi	eru	á	
háskólastigi	og	framhaldsskólastigi.	Flestar	snúa	að	tæknigreinum	eins	og	vísindum,	
stærðfræði,	forritun	og	margmiðlun	(Eppard	og	Rochdi,	2017).	Höfundur	fann	lítið	af	
greinum	sem	snéru	að	list-	og	verkgreinum.	Í	þeim	rannsóknum	sem	höfundur	skoðaði	var	
notast	við	fjölbreyttar	aðferðir	við	gagnaöflun	og	má	þar	nefna	spurningalista,	rýniviðtöl,	
einstaklingsviðtöl,	dagbækur	og	athuganir	til	að	geta	aflað	nákvæmra	og	góðra	niðurstaðna.	
Við	rannsókn	á	vendinámi	völdu	flestir	að	breyta	kennslunni	á	þann	veg	að	taka	upp	
fyrirlestra	í	myndbandsformi	sem	áður	höfðu	verið	í	kennslustund	og	nýta	kennslustundina	
meira	í	verkefni	og	umræður	þar	sem	nemendur	gátu	fengið	aðstoð	frá	samnemendum	og	
kennurum.	Í	einhverjum	tilfellum	var	jafnframt	stuðst	við	greinar,	gagnvirkar	bækur	og	
netkannanir	sem	hluta	af	kennslunni	heima	fyrir.	

Það	var	mjög	áhugavert	að	sjá	að	niðurstöður	rannsóknanna	voru	almennt	mjög	
jákvæðar.	Þær	sýndu	aukin	námsáhuga	nemenda	og	vilja	til	að	læra	meira	í	gegnum	
vendinám.	Kennararnir	voru	einnig	almennt	ánægðir	með	reynslu	sína	af	vendináminu	
(Aidinopoulou	and	Sampson,	2017;	Butt,	2014;	Danker,	2015;	Enfield,	2013;	Enfield,	2016;	
Jeong,	González-Gómez	og	Cañada-Cañada,	2016;	Zainuddin,	2017).	Í	tveimur	af	greinunum	
var	einnig	verið	að	skoða	dýpri	skilning	nemenda.	

Í	annarri	greininni	var	um	enskukennslu	að	ræða	og	í	hinni	var	það	leiklistarkennsla.	
Niðurstöðurnar	voru	á	þann	veg	að	nemendur	höfðu	náð	dýpri	og	betri	skilningi	á	
námsefninu	og	náð	að	þróa	með	sér	flóknari	hugsun	(Danker,	2015;	Zainuddin,	2017).	Þótt	
niðurstöður	hafi	almennt	verið	jákvæðar	í	þeim	rannsóknum	sem	höfundur	skoðaði	var	þó	
ekki	bara	rætt	um	kostina	sem	fylgja	vendinámi	heldur	líka	þær	áskoranir	sem	upp	komu.	

Í	grein	Enfield	(2013)	þar	sem	hann	vann	með	myndbönd	í	vendinámi	var	talað	um	
áskoranir	á	borð	við	tæknivandamál	eins	og	aðgengi	að	myndböndum	og	tafir	í	
myndböndum.	Einnig	var	fjallað	um	hversu	langur	tími	fór	í	að	búa	til	myndböndin.	
Endurtekning,	pásur	og	mistök	hjá	kennara	í	myndböndum	fór	mikið	í	taugarnar	á	
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nemendum	og	hafa	þeir	lítið	þol	fyrir	því	jafnvel	þó	þeir	hafi	það	í	venjulegum	fyrirlestrum	
(Enfield,	2013).	Huga	þarf	vel	að	þessum	atriðum	til	að	viðhalda	áhuga	nemenda.	Það	þarf	
líka	að	taka	tillit	til	nemenda	með	fötlun,	hvort	þeir	þurfi	texta	eða	annað	til	aðstoðar	svo	
námsefnið	nýtist	þeim	eins	vel	og	kostur	er	(Enfield,	2013).	Áskorunin	fólst	þó	ekki	bara	í	því	
hvernig	kennslunni	er	háttað	utan	kennslustofunnar	heldur	einnig	innan	hennar.	Það	getur	
verið	vandasamt	að	átta	sig	á	hvernig	best	sé	að	nýta	þann	tíma,	sem	nú	er	laus	innan	
kennslustofunnar,	þannig	að	nemendur	nái	dýpri	skilningi,	fái	virkari	og	innihaldsríkari	
kennslu	(Enfield,	2013).	

Í	annarri	grein	Enfield	(2016)	sem	var	skrifuð	þremur	árum	seinna	var	notast	við	
gagnvirka	bók	í	staðinn	fyrir	myndbönd.	Niðurstöðurnar	sýndu	jákvætt	viðhorf	gagnvart	
vendinámi.	Nemendum	fannst	áhugavert	og	grípandi	að	vinna	með	gagnvirka	bók	(Enfield,	
2016).	Þetta	gefur	til	kynna	að	það	þarf	ekki	endilega	myndbönd	til	þess	að	nýta	sér	
vendinám	í	kennslu	heldur	snýst	þetta	um	það	hvernig	við	nýtum	best	þann	tíma	sem	við	
höfum	með	nemendum	þannig	að	þau	læri	og	skilji	sem	mest	og	hvernig	hægt	sé	að	nýta	
tímann	heima	sem	best.	

Í	rannsókn	Butts	(2014)	var	einnig	fjallað	um	áskoranir.	Þar	kom	fram	að	nemendur	
myndu	vilja	stutt	og	hnitmiðuð	myndbönd	og	að	það	ættu	að	vera	til	verkefni	í	
kennslustofunni	fyrir	þá	sem	höfðu	undirbúið	sig	vel	þannig	að	þeir	sem	mættu	óundirbúnir	
gætu	ekki	látið	það	bitna	á	samnemendum	sínum.	Í	grein	Enfield	(2013)	var	notast	við	
netkannanir	með	hverju	myndbandi	og	reyndist	þetta	hvetjandi	fyrir	nemendur	til	að	mæta	
undirbúnir	í	tíma.	Ef	vendinámið	er	skoðað	út	frá	reynslu	kennara	þá	voru	þeir	sammála	um	
að	mikill	undirbúningur	fór	í	að	undirbúa	myndböndin	í	byrjun	skólaárs.	Sögðu	þeir	að	
yfirleitt	voru	eitthver	mistök	gerð	en	þó	ekki	þannig	að	það	eyðilegði	kennsluna	eða	reynslu	
nemenda	heldur	eitthvað	sem	hægt	væri	að	laga	með	tímanum.	Þeim	fannst	þó	þurfa	að	
eyða	mun	minni	tíma	í	undirbúning	fyrir	hvern	tíma	yfir	alla	önnina.	Þeir	voru	allir	með	það	á	
hreinu	að	vendinám	krefst	mjög	mikillar	skipulagningar	til	að	það	gangi	vel	og	voru	einnig	
meðvitaðir	um	þær	áskoranir	sem	voru	í	vegi	þeirra.	Þeir	upplifðu	það	þannig	að	þeir	náðu	
að	kenna	betur	hverjum	nemenda	fyrir	sig	og	náðu	að	kynnast	þeim	betur	(Enfield,	2013;	
Jeong,	González-Gómez	og	Cañada-Cañada,	2016).	

Höfundur	nefndi	hér	að	ofan	að	flestar	greinarnar	sem	hann	fann	voru	gerðar	á	
háskólastigi	en	þó	fann	höfundur	greinar	á	grunnskólastigi	og	þær	virðast	sýna	svipaðar	
niðurstöður.	Í	grein	Aidinopoulou	og	Sampson	(2017)	var	jákvæð	reynsla	af	vendinámi.	Um	
var	að	ræða	kennslu	í	sögu	hjá	nemendum	á	ellefta	aldursári.	Nemendur	sýndu	betri	
námsniðurstöður	og	tíminn	í	kennslustofunni	nýttist	betur.	Þó	komu	upp	áskoranir	eins	og	
þær	að	nemendur	sinntu	ekki	heimanáminu	nógu	vel	og	gekk	því	verr	í	tímunum.	Það	komu	
upp	ýmsar	tæknihindranir,	mikill	tími	fór	í	þjálfun	nemenda	í	þessu	nýja	lærdómsumhverfi	
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þar	sem	þau	þurftu	að	bera	ábyrgð	á	sínu	námi	og	virkjun	foreldra	í	vendinámi	og	skilning	
þeirra	á	því.	

Í	grein	McEvoy	og	félaga	(2014)	var	vendinám	nýtt	í	næringarfræðikennslu	hjá	níu	og	tíu	
ára	börnum.	Rannsóknin	náði	til	166	nemenda	og	var	þekking	þeirra	á	næringarfræði	könnuð	
fyrir	og	eftir	innlögn	á	námsefninu.	Nemendur	fengu	myndbönd	tengd	næringarfræði	sem	
heimanám	og	kennslan	var	framkvæmd	af	læknanemum	sem	nýttu	kennsluna	til	þess	að	
styrkja	það	sem	nemendur	höfðu	lært	af	því	að	horfa	á	myndböndin,	meðal	annars	með	
ýmsum	æfingum.	Nemendur	höfðu	einnig	tækifæri	til	að	skoða	myndböndin	aftur	og	eins	oft	
og	þau	vildu.	Staðsetning	myndbandsins	var	á	vefsíðu	sem	innihélt	meira	af	efni	tengdu	
næringarfræði	sem	nemendur	gátu	skoðað	ef	áhugi	var	til	staðar.	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	sýndu	að	nemendur	höfðu	aukið	verulega	við	sig	í	þekkingu	í	tengslum	við	
næringarfræði	og	kennarar	töldu	námsefnið	gerlegt	og	henta	vel	aldurshópnum.	Þessi	
rannsókn	sýndi	að	hægt	er	að	nýta	vendinám	í	öðrum	fögum	heldur	en	til	dæmis	stærðfræði	
eða	efnafræði	og	að	það	getur	virkað	vel	að	nýta	vendinám	með	yngri	nemendum.	Þarna	var	
jafnframt	verið	að	nýta	læknanema	til	að	vekja	áhuga	nemenda	sem	getur	verið	hvetjandi	í	
tengslum	við	námsefni	eins	og	næringarfræði.	Það	gæti	því	verið	hvetjandi	að	fá	listamann	í	
heimsókn	til	að	vekja	áhuga	á	ákveðnu	námsefni	í	myndmennt,	svo	sem	ákveðnu	tímabili	í	
listasögunni	eða	sem	kveikju	í	tengslum	við	ákveðin	listamann.	

Af	þessu	yfirliti	má	sjá	að	nokkuð	jákvæð	reynsla	er	af	vendinámi	þó	svo	að	því	fylgi	
ákveðnar	áskoranir	sem	taka	þarf	á.	Þekkt	er	að	þegar	nýtt	verklag	eða	aðferðir	við	kennslu	
eru	teknar	upp	fylgja	því	byrjunarerfiðleikar	og	nauðsynlegt	er	að	þjálfa	bæði	starfsfólk	og	
nemendur	í	þessum	nýju	aðferðum	(Bergmann	og	Sams,	2012).	Þróun	kennslu	er	á	þann	veg	
að	við	erum	að	hverfa	frá	þessu	hefðbundna	fyrirlestraformi	yfir	í	aðrar	aðferðir	þar	sem	
virkni	og	þátttaka	nemenda	er	meiri.	Kröfur	og	áherslur	til	kennarans	breytast	og	meiri	
væntingar	eru	gerðar	til	þeirra	að	nýta	fjölbreytni	í	kennslustofunni	og	að	þeir	séu	meira	í	
hlutverki	leiðbeinanda	(Bergmann	og	Sams,	2012;	Sigrún	Björk	Cortes	o.fl.,	2016).	
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5 Kennsluaðferðir	

Það	getur	verið	gott	að	flokka	kennsluaðferðir	til	að	glöggva	sig	á	hvaða	styrkleika	hver	
aðferð	hefur	og	hvaða	veikleikar	einkenna	hverja	þeirra.	Flokkun	kennsluaðferða	hjálpar	
jafnframt	við	að	sýna	þá	fjölbreytni	sem	við	höfum	í	kennsluaðferðum	og	auðveldar	
kennurum	að	velja	þær	aðferðir	sem	henta	hverju	sinni	út	frá	þeim	markmiðum	sem	
kennarinn	er	að	vinna	að	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Flokkun	
kennsluaðferða	getur	einnig	auðveldað	kennurum	að	stuðla	að	fjölbreyttri	kennslu	því	ekki	
er	víst	að	ein	aðferð	sé	betri	en	önnur	en	með	fjölbreytninni	næst	til	fleiri	nemenda	(Ingvar	
Sigurgeirsson,	2013).	Í	gegnum	árin	hefur	flokkun	af	þessu	tagi	verið	gerð	á	marga	vegu	og	
því	er	hægt	að	segja	að	þetta	sé	aðallega	til	viðmiðunar	en	enginn	heilagur	sannleikur.	Það	
hafa	jafnframt	verið	mörg	álitamál	um	hvernig	best	sé	að	flokka	allar	þessar	aðferðir	og	því	
hægt	að	finna	mismunandi	útgáfur	af	flokkun	kennsluaðferða	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	

Þegar	vendinám	er	nýtt	í	kennslu	eru	margar	kennsluaðferðir	nýttar	og	í	raun	fer	það	
alveg	eftir	því	hvaða	fag	er	verið	að	kenna	og	hvernig	best	er	að	ná	til	nemenda.	Það	má	því	
segja	að	vendinám	sé	kennsluháttur	því	þær	aðferðir	sem	kennari	kýs	að	beita	mynda	saman	
kennsluhætti	hans	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Það	er	því	í	höndum	kennara	hversu	
fjölbreytt	kennslan	er	í	vendinámi	og	ef	vel	er	að	staðið	þá	ætti	kennari	að	geta	nýtt	sér	
ólíkar	aðferðir	til	að	ná	til	sem	flestra	nemenda.	

Kennsluaðferðir	sem	höfundur	hefur	séð	mikið	nýttar	á	vettvangi	í	myndmennt	eru	
aðferðir	á	borð	við	sýnikennslu,	smáfyrirlestra,	myndræna	tjáningu,	vettvangsathuganir,	
efnis-	og	heimildakönnun	og	verklegar	æfingar.	Höfundur	telur	þó	ekkert	til	fyrirstöðu	fyrir	
myndlistakennara	að	nýta	sér	fjölbreyttari	aðferðir	til	að	vekja	áhuga	ólíkra	nemenda	og	
brjóta	meira	upp	kennsluna.	

5.1	Flokkunarkerfi	Bloom	í	tengslum	við	vendinám	
Þegar	kennsluaðferðir	eru	valdar	verður	að	vera	ljóst	að	hvaða	markmiðum	er	stefnt.	Bloom	
ásamt	fleiri	fræðimönnum	þróaði	flokkunarkerfi	fyrir	námsmarkmið	sem	eiga	að	auðvelda	
kennurum	að	setja	markmið	fyrir	kennsluna	og	efla	skilning	þeirra	á	eðli	markmiða	og	gerð	
þeirra	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	

Flokkunarkerfið	byggist	á	þeirri	hugsun	að	eiginleikar	mannsins	séu	margslungnir	og	því	
skiptir	máli	að	reynt	sé	á	sem	flesta	hæfileika	nemenda	í	skólastarfinu.	Því	er	þessi	flokkun	
gerð	til	þess	að	mikilvæg	markmið	gleymist	síður.	Fyrstu	hugmyndir	um	kerfið	komu	út	árið	
1956	í	bókinni	Taxonomy	of	Educational	Objectives.	The	Classification	of	Educational	Goals.	
Handbook	I:	Cognitive	Domain	en	í	framhaldi	af	því	komu	út	ótal	afbrigði	af	þessari	flokkun	
(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	
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Mynd	1.	Flokkunarkerfi	Bloom	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	

	

Flokkunarkerfi	Bloom	er	byggt	upp	á	þann	hátt	að	markmiðum	er	skipt	niður	eftir	þremur	
sviðum	og	hvert	svið	er	skipt	niður	í	þrep	þannig	að	neðstu	þrepin	eru	einföldust	og	næsta	
þrep	fyrir	ofan	er	aðeins	flóknara	og	svo	koll	af	kolli,	sjá	mynd	1.	Þrepin	krefjast	þess	að	
nemandi	verður	að	vera	búinn	að	ná	neðsta	þrepi	til	að	ná	næsta	þrepi	fyrir	ofan	og	svo	koll	
af	kolli.	Í	hefðbundinni	kennslu	er	unnið	í	lægri	þrepum	í	flokkunarkerfinu	í	kennslustofunni	
þar	sem	kennarinn	er	fræðari	og	stór	hluti	tímans	fer	í	fyrirlestra.	Nemendur	vinna	svo	á	
hærri	þrepum	flokkunarkerfisins	heima	hjá	sér	án	allrar	leiðsagnar	frá	kennara.	Í	vendinámi	
er	þessu	snúið	við	en	þar	eru	fyrirlestrar	og	annað	lestrarefni	heimavinna	og	þá	er	verið	að	
vinna	í	lægri	þrepum	flokkunarkerfisins	fyrir	utan	skólastofuna,	á	stigum	eins	og	minni	(e.	
remember)	og	skilning	(e.	understand),	sjá	mynd	2.	Í	skólanum	er	svo	unnið	með	hærri	þrep	
flokkunarkerfisins	svo	sem	beitingu	(e.	apply),	greiningu	(analyze),	nýmyndun	(e.	create)	og	
mat	(e.	evaluate)	þar	sem	kennarinn	leiðbeinir	nemendum.	Þannig	getur	kennari	veitt	
nemendum	sem	eiga	í	erfiðleikum	með	námsefnið	meiri	aðstoð	(Correa,	2015;	Sams	og	
Bergmann,	2013;	Zainuddin,	2017).	
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Mynd	2.	Flokkunarkerfi	Bloom	snúið	við	í	Vendinámi	(Correa,	2015).	
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6 Vendinám	og	myndmennt	

Anne	Bamford	er	viðurkenndur	fræðimaður	og	stjórnandi	við	mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið	í	London	en	var	áður	prófessor	við	Listaháskólann	í	London.	Hún	
er	þekkt	fyrir	rannsóknir	sínar	í	þágu	lista	og	var	meðal	annars	valin	til	að	rannsaka	list-	og	
menningarfræðslu	fyrir	UNESCO	(Gunnhildur	Una	Jónsdóttir,	2012;	Paul	Hamlyn	Foundation,	
2018).	

Í	rannsókn	Anne	Bamford	(2011)	á	list-	og	menningarfræðslu	á	Íslandi	talar	hún	um	að	
listir	séu	öflugt	tjáningar-	og	samskiptaform	þar	sem	fólk	getur	tjáð	tilfinningar	sínar,	
skoðanir	og	upplifun.	Með	því	að	nota	tungumálið	og	gefa	nemendum	tækifæri	á	að	tjá	sig	
um	eigin	listframleiðslu,	verk	annarra	listamanna	eða	um	listflutning	þá	eykst	svið	
tilfinningalegrar	tjáningar.	Íslenskir	nemendur	eru	frekar	óvanir	að	kynna,	gagnrýna	og	lýsa	
eigin	listframleiðslu	(Bamford,	2011).	Hægt	er	að	efla	þetta	með	því	að	kennari	spyrji	
nemendur	spurninga	og	að	nemendur	fái	tækifæri	til	að	tjá	sig	um	eigin	verk	og	ræða	við	
aðra	nemendur	um	listrænar	upplifanir.	Íslenskum	nemendum	gengur	almennt	vel	að	tjá	sig	
á	listrænan	hátt	og	að	njóta	lista	(Bamford,	2011).	Þeir	fá	góða	þjálfun	í	að	tjá	sig	í	gegnum	
ýmsar	aðferðir	svo	sem	látbragð,	liti	og	hreyfingu.	Þó	vel	sé	gert	í	einstaka	listgreinum	þá	
skortir	nemendum	hinsvegar	meiri	skilning	á	listum	sem	tungumáli	og	að	þeir	geti	tjáð	sig	á	
gagnrýninn	hátt	um	listir	sem	er	nauðsynlegt	í	dag	og	ekki	síður	ef	litið	er	til	framtíðar	og	
þeirrar	hröðu	þróunar	sem	á	sér	stað	í	upplýsingatækni.	Það	þarf	því	að	efla	nemendur	í	
sjónlæsi,	hljóðlæsi	og	fagurlæsi	(Bamford,	2011).	

Í	rannsókninni	kom	einnig	fram	að	skortur	á	samþættingu	greina	er	eitthvað	sem	þarf	að	
bæta	í	skólum	og	til	að	ná	að	njóta	þess	gagns	sem	listir	hafa	upp	á	að	bjóða	þarf	að	nota	
þær	með	öðrum	námsgreinum.	Einnig	þarf	að	laga	stöðu	listgreina	og	kenna	nemendum	að	
meta	listir	og	kenna	þeim	að	listir	eru	jafn	mikilvægar	og	aðrar	námsgreinar	ásamt	því	að	
tengja	námið	betur	við	samfélagið	(Bamford,	2011).		

Með	því	að	nýta	vendinám	í	myndmennt	þar	sem	hefðbundin	kennsla	eins	og	fyrirlestrar	
verða	heimavinna	og	heimavinnan	eins	og	verkefni	sem	gerð	eru	í	skólanum	skapast	tími	
innan	kennslustofunnar	þar	sem	hægt	væri	að	nýta	til	þess	að	efla	þessa	þætti	sem	Bamford	
talar	um	(Bergmann	og	Sams,	2012).	Hægt	væri	að	einblína	meira	á	tjáningu	og	umræðu	
nemenda,	efla	tungumál	listarinnar,	fá	listamenn,	hönnuði	og	annað	fólk	sem	tengist	list-	og	
verkgreinum	í	samfélaginu	til	að	taka	þátt	í	kennslu	eða	vinna	með	nemendum.	Einnig	væri	
meira	svigrúm	til	að	nýta	í	samþættingu	námsgreina.	Það	væri	jafnframt	hægt	að	efla	sömu	
þætti	með	inn	-	vendinámi	þar	sem	unnið	væri	með	stöðvavinnu	þar	sem	innlögn	væri	nýtt	
sem	ein	af	stöðvunum	og	kennari	gæti	því	gengið	um	stofuna	og	aðstoðað	nemendur	á	öllum	
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stöðvum	eða	verið	með	sér	stöð	þar	sem	hann	vinnur	með	þætti	eins	og	tjáningu	og	umræðu	
nemenda	(Bergmann	og	Sams,	2015).	
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7 Einstaklingsmiðað	nám	og	vendinám	

Einstaklingsmiðað	nám	getur	verið	útfært	á	marga	vegu	en	þegar	talað	er	um	
einstaklingsmiðað	nám	er	oft	átt	við	að	kennari	eigi	að	reyna	að	koma	til	móts	við	ólíkar	
þarfir	nemenda	og	hafa	kennsluna	sveigjanlega.	Þannig	geta	nemendur	verið	að	vinna	að	
ólíkum	og	misþungum	verkefnum	þar	sem	unnið	er	ýmist	í	hópum	eða	einstaklingslega	og	
allir	vinna	á	sínum	eigin	hraða	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2004).	

Einstaklingsmiðað	nám	er	ekki	nýtt	af	nálinni	heldur	komu	fyrstu	hugmyndir	þess	efnis	
fram	fyrir	um	tveimur	áratugum.	Í	starfsáætlun	fræðslumála	Reykjavíkur	árið	2000	var	til	
dæmis	talað	um	að	ein	af	ástæðunum	fyrir	því	að	nám	þyrfti	að	verða	meira	
einstaklingsmiðað	væri	sú	að	skólar	væru	alltaf	að	verða	tölvuvæddari	með	hverju	árinu.	Árið	
2002	birtist	einstaklingsmiðað	nám	fyrst	fram	sem	afgerandi	meginstefna	í	starfsáætlunum	
fræðslumála	í	Reykjavík	og	fylgdu	þeirri	stefnumörkun	ýmsar	leiðir	til	að	ná	henni	fram.	
Innleiðing	einstaklingsmiðaðs	náms	hélt	svo	áfram	að	þróast	á	næstu	árum	á	eftir	og	urðu	
forsendur	þess	skýrari	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2005).	

Í	grein	Gerðar	Óskarsdóttur	(2003)	lýsir	hún	hvernig	nám	verður	einstaklingsmiðaðra	á	
tímum	upplýsingatækninnar	og	að	skólinn	eigi	eftir	að	vera	sveigjanlegri	á	öllum	sviðum	svo	
sem	í	notkun	rýmis,	kennsluháttum,	dagskipulagi,	notkun	efnis	og	upplýsinga	og	skilum	á	
milli	skólastiga.	Kennarar	hafa	þó	átt	erfitt	með	að	tileinka	sér	kennslu	án	aðgreiningar	því	
kennslustundir	fara	oft	í	að	kenna	ákveðið	efni	í	kennslustundinni	og	minni	tími	í	að	aðstoða	
nemendur.	Með	því	að	nýta	vendinám	í	kennslu	er	hægt	að	vera	með	innlögn	til	dæmis	í	
gegnum	myndbönd	þar	sem	nemendur	horfa	heima	eða	í	skólanum	og	því	meiri	tími	fyrir	
kennara	til	að	aðstoða	nemendur	í	tímum	og	gefa	hverjum	nemenda	aðstoð	(e.	one	on	one	
time)	og	virkja	þá	með	fjölbreyttum	verkefnum.	Myndböndin	geta	líka	nýst	á	þann	veg	að	
nemendur	sem	eiga	í	erfiðleikum	geta	horft	á	þau	oftar	en	einu	sinni	til	ná	skilningi	á	því	efni	
sem	verið	er	að	fjalla	um	og	þeir	nemendur	sem	ná	efninu	fljótt	geta	jafnvel	sleppt	
einhverjum	af	myndböndunum	og	einbeitt	sér	að	verkefnavinnu	þar	sem	þau	nýta	
þekkinguna.	Því	hver	einasti	nemandi	þarf	ekki	að	horfa	á	hvert	einasta	myndband	og	gera	
hvert	einasta	verkefni	til	fulls	(Bergmann	og	Sams,	2015;	Marks,	2015).	

Vendinám	og	hlítarnám	er	hægt	að	nýta	saman	til	að	vinna	sem	mest	með	
einstaklingsmiðað	nám.	Hlítarnám	(e.	mastery	learning)	kom	fyrst	fram	á	þriðja	áratug	
tuttugustu	aldar	en	var	síðar	þróað	af	Benjamin	Bloom.	Hugmyndin	með	hlítarnámi	er	sú	að	
nemendur	geta	allir	lært	námsefnið	ef	þeir	fá	þann	tíma	og	stuðning	sem	þeir	þurfa	og	geta	
lært	á	eigin	hraða	að	ákveðnu	námsefni	í	stað	þess	að	allir	nemendur	vinna	samtímis	að	
sama	námsefni.	Í	hefðbundnu	skólakerfi	er	alltaf	hugsað	um	tímana	sem	fasta	og	lærdóminn	
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sem	breytuna	en	í	hlítarnámi	er	lærdómurinn	fastinn	og	tíminn	er	breytan	(Bergmann	og	
Sams,	2014;	Bergmann	og	Sams,	2015;	Ingvar	Sigurgeirsson,	2005).	

Þegar	vendinám	og	hlítarnám	er	notað	saman	þá	er	talað	um	vendihlítarnám	(e.	flipped	
mastery	class).	Þá	læra	nemendur	á	sínum	eigin	hraða	og	kennarinn	getur	sett	fram	ákveðin	
grunn	sem	allir	nemendur	þurfa	að	læra	og	svo	þeir	sem	eiga	auðvelt	með	námsefnið	læra	
umfram	grunninn	og	kröfurnar	geta	verið	misjafnar	eftir	nemendum.	Þannig	er	auðveldara	
að	halda	áhuga	nemenda	því	enginn	er	eftir	á	eða	löngu	búinn	með	námsefnið	(Bergmann	og	
Sams,	2012).	Kennarinn	getur	einnig	fylgst	vel	með	nemendum	því	með	vendinámi	er	
kennslustofan	orðin	miðpunkturinn	þar	sem	nemendur	læra	að	nýta	þekkinguna	sem	þau	
eru	búin	að	tileinka	sér	með	aðstoð	samnemenda	og	kennarans.	Nemendur	fá	svo	ekki	að	
halda	áfram	yfir	í	nýtt	námsefni	fyrr	en	þau	eru	búin	að	ná	góðum	tökum	á	því	sem	á	undan	
er	komið.	Með	vendihlítarnámi	læra	þau	einnig	að	bera	ábyrgð	á	eigin	námi	sem	skiptir	máli	
fyrir	áframhaldandi	nám	(Bergmann	og	Sams,	2012).	Bergmann	og	Sams	(2012)	telja	þessa	
leið	vera	vel	til	þess	fallna	að	ná	til	allra	nemenda	í	bekknum	en	ekki	bara	til	miðju	hópsins	og	
styður	því	vel	að	einstaklingsmiðuðu	námi.	
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8 Uppbygging	og	notkun	námsefnisins	

Námsefnið	sem	er	tekið	fyrir	er	myndbygging	og	litafræði	fyrir	efsta	stig	grunnskóla.	Efnið	
nýtist	vel	í	vendinámi	því	þar	er	um	að	ræða	mikið	efni	sem	nemendur	þurfa	að	ná	góðum	
tökum	á.	Reynsla	höfundar	úr	vettvangsnámi	sínu	er	sú	að	nemendur	fá	mjög	
yfirborðskennda	kennslu	þegar	kemur	að	litafræði	og	myndbyggingu.	Oft	eru	þessi	atriði	fyrr	
í	námsferlinum	eins	og	á	miðstigi	og	þar	er	farið	í	helstu	grunnatriðin.	Gott	er	að	fara	aftur	
yfir	þessi	atriði	og	styrkja	þannig	skilning	nemenda	og	vinna	meira	með	þessi	atriði	á	ýmsa	
vegu,	taka	þátt	í	umræðum	og	tvinna	þau	við	stærri	verkefni.	Grunnatriðin	eru	því	kennd	
heima	fyrir	með	myndböndum	svo	hægt	sé	að	nýta	tímann	í	kennslustofunni	í	þau	atriði	sem	
fram	komu	hér	að	ofan.	

	Þegar	höfundur	hefur	skoðað	verkefni	hjá	nemendum	á	efsta	stigi	grunnskóla	þá	kemur	
oft	fram	að	skilningur	þeirra	á	litafræði	og	myndbyggingu	virðist	vera	ábótavant.	
Myndbyggingin	virkar	oft	ekki	og	litir	í	verkefnum	nemenda	eru	að	mestu	leyti	grunnlitir	og	
annars	stigs	litir	þar	sem	málað	er	í	sterkum	tónum	og	lítið	um	meiri	litablöndun.	Höfundur	
telur	því	að	vendinám	geti	hjálpað	hér	við	að	dýpka	viðfangsefnið	og	gefa	nemendum	meiri	
tíma	í	að	velta	fyrir	sér,	greina	og	ræða	námsefnið	í	tímum	og	heima	fyrir	og	fá	meiri	tíma	í	
að	ná	hæfni	í	þeirri	þekkingu	sem	þau	hafa	verið	að	afla	sér.	Þetta	gefur	nemendum	
jafnframt	tækifæri	til	að	bera	meiri	ábyrgð	á	eigin	námi	sem	ég	tel	skipta	miklu	máli	þegar	
nemendur	eru	komnir	á	efsta	stig	grunnskóla.	
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8.1	Myndbygging	
	

	
	

Mynd	3.	Uppbygging	námsefnis	í	myndbyggingu.	

Námsefnið	í	myndbyggingu	byggist	á	þremur	myndböndum	sem	eru	merkt	með	bláum	lit	á	
myndinni	hér	að	ofan.	Þremur	örverkefnum	sem	eru	auðkennd	með	blágrænum	lit	og	svo	
einu	stóru	kennsluverkefni	sem	er	auðkennt	með	rauðum	lit	á	myndinni.	

Myndböndin	eru	stutt	og	hnitmiðuð	og	gefa	helstu	upplýsingar	um	myndbyggingu	og	þá	
sérstaklega	gullna	sniðið	og	1/3	regluna.	Örverkefnin	fá	nemendur	til	að	skoða	þessar	reglur	í	
samhengi	við	listasöguna	og	finna	myndir	sem	nýta	þessar	reglur.	Einnig	þurfa	nemendur	að	
beita	reglunum	sjálfir	og	brjóta	þær	þegar	þeir	taka	sínar	eigin	ljósmyndir.	Örverkefnin	tengja	
líka	saman	myndböndin	og	kennsluverkefnið.	Kennsluverkefnið	reynir	vel	á	nemendur	því	
þar	þurfa	þeir	að	ræða	örverkefnin	og	myndböndin,	vinna	frá	hugmynd	að	lokaafurð	og	
skrásetja	ferlið	í	ferlismöppu	(e.	processfolio).	Þeir	þurfa	að	kynna	verkefnið,	gagnrýna,	meta	
og	sýna	það.	
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8.2	Litafræði	
	

	

Mynd	4.	Uppbygging	námsefnis	í	litafræði.	

Námsefnið	í	litafræði	byggist	á	fimm	myndböndum	sem	eru	merkt	með	bláum	lit	á	myndinni	
hér	að	ofan.	Fjórum	örverkefnum	sem	eru	auðkennd	með	blágrænum	lit	og	svo	einu	stóru	
kennsluverkefni	sem	er	auðkennt	með	rauðum	lit	á	myndinni.	

Myndböndin	eru	stutt,	hnitmiðuð	og	eru	um	afmarkað	efni	eins	og	litahringinn,	frumliti	
og	annars	stigs	liti,	heita	liti	og	kalda	liti,	andstæða	liti	og	blöndun	lita.	Þetta	gerir	nemendum	
auðveldar	fyrir	að	skoða	myndböndin	aftur	og	samkvæmt	rannsóknum	þá	vilja	nemendur	
frekar	styttri	og	afmarkaðri	myndbönd	en	eitt	lengra	myndband	(Enfield,	2013).	Örverkefnin	
fá	nemendur	til	að	skoða	litafræðina	í	samhengi	við	listasöguna	og	finna	myndir	sem	nýta	
frumliti,	heita	liti,	kalda	liti	og	svo	framvegis.	Nemendur	þurfa	einnig	að	huga	að	því	hvað	
heillar	þá.	Örverkefnin	tengja	líka	saman	myndböndin	og	kennsluverkefnið.	Kennsluverkefnið	
reynir	vel	á	nemendur	því	þar	þurfa	þeir	að	ræða	örverkefnin	og	myndböndin,	vinna	að	
mínístúdíum	þar	sem	þeir	beita	þekkingunni	sem	þau	voru	að	læra,	skissa,	vinna	frá	
hugmynd	að	lokaafurð	og	skrásetja	ferlið	í	ferlismöppu.	Þeir	þurfa	að	kynna	verkefnið,	
gagnrýna,	meta	og	sýna	það.	

Í	þessum	verkefnum	er	hægt	að	nýta	íslenska	listamenn	jafnt	sem	erlenda	til	að	skoða	
myndbyggingu,	liti	og	litablöndun.	Einnig	væri	hægt	að	tengja	verkefnið	við	samfélagið	og	
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láta	nemendur	rannsaka	málefni	líðandi	stundar	þar	sem	lokaafurðin	endurspeglar	
niðurstöðu	þeirra	á	því	viðfangsefni	sem	þau	rannsökuðu.	Þannig	væri	hægt	að	nýta	
myndbyggingu,	liti	og	litablöndun	til	túlkunar	á	viðfangsefninu.	Það	væri	jafnvel	hægt	að	láta	
nemendur	rannsaka	saman	viðfangsefni	og	vinna	svo	á	einstaklingsgrunni	og	skoða	svo	hvort	
niðurstöður	þeirra	séu	líkar	eða	ólíkar.	Einnig	gæti	verið	hvetjandi	fyrir	nemendur	að	fá	
listamenn	í	heimsókn	til	að	gefa	nemendum	ábendingar	í	ferlinu	og	jafnvel	fá	þá	til	að	mæta	
á	sýningu	og	kynningu	í	lokinn.	

	

8.3	Að	hverju	er	verið	að	vinna?	Notkun	námsefnisins	
Þegar	svona	verkefni	eru	unnin	þá	er	alltaf	unnið	að	ákveðnum	hæfniviðmiðum	sem	
nemendur	eiga	að	tileinka	sér.	Námsefnið	og	þær	aðferðir	sem	eru	nýttar	í	þetta	verkefni	
vinna	að	ýmsum	hæfniviðmiðum	sem	snúa	að	lykilhæfni	nemenda,	sameiginlegri	hæfni	í	list-	
og	verkgreinum	og	jafnframt	hæfniviðmiðum	í	sjónlistum.	

Hér	á	eftir	eru	þau	viðmið	úr	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	sem	er	verið	að	vinna	með	í	
þessum	tveimur	verkefnum:	

	

Lykilhæfni	

Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	

• brugðist	með	rökum	við	upplýsingum	og	hugmyndum	sem	
eru	á	margvíslegu	formi,	tekið	þátt	í	rökræðum	um	viðfangsefni	og	
rökstutt	mál	sitt	af	yfirvegun	og	tekið	tillit	til	ólíkra	sjónarmiða.	

	

• notað	orðaforða	á	fjölbreyttan	hátt	og	viðeigandi	hugtök	

sem	tengjast	margskonar	umfjöllunarefni.	

	

• tekið	frumkvæði	í	námi	sínu	og	verið	sjálfstæður	og	ábyrgur	í	

vinnubrögðum.	

• nýtt	fjölbreytta	miðla	og	hjálpartæki	á	ábyrgan	hátt	við	að	

leita	upplýsinga	og	til	stuðnings	í	námi	sínu.	

	

• skipulagt	og	borið	ábyrgð	á	eigin	námi	með	hliðsjón	af	
hæfniviðmiðum	aðalnámskrár,	skipulagt	og	endurskoðað	með	tilliti	
til	mats	á	árangri.	
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Sameiginleg	hæfniviðmið	list-	og	verkgreina.	

Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	

• hagnýtt	þá	sérhæfðu	leikni	og	þekkingu	sem	hann	hefur	

öðlast	á	skapandi	hátt	og	sýnt	frumkvæði.	

	

• beitt	þeirri	tækni	sem	námsgreinin	býr	yfir	á	sjálfstæðan	
hátt.	

	

• tjáð	sig	um	verkefni	sín	með	því	að	nota	hugtök	sem	greinin	

býr	yfir.	

	

Hæfniviðmið	sjónlista	

Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	

• greint	og	beitt	fjölbreyttum	aðferðum	og	tækni.	

	

• sýnt	og	útskýrt	vinnuferli	frá	hugmynd	að	lokaverki	sem	felur	
m.a.	í	sér	upplýsinga-	öflun,	tilraunir	og	samtal.	

	

• gagnrýnt	af	þekkingu,	sanngirni	og	virðingu	eigin	verk	og	

annarra	bæði	einn	og	í	samvinnu.	

	

(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013,	bls.	87-90,	142,	149)	

	

8.4	Vefsíðan	
Námsefninu	verður	öllu	komið	fyrir	á	vefsíðu	sem	höfundur	bjó	til	í	áfanganum	Hönnun	
námsefnis	og	stafræn	miðlun	og	var	vefsíðan	gerð	sérstaklega	til	að	halda	utan	um	þetta	
námsefni.	Vefsíðuna	er	hægt	að	finna	á	slóðinni	https://www.myndmenntaflipp.com/	.	Þar	
er	hægt	að	nálgast	öll	myndböndin,	verkefnin,	námsmatið	og	fullt	af	aukaefni	á	skilvirkan	
hátt	inn	á	vefsíðunni.	Þannig	ættu	nemendur	og	kennarar	að	eiga	auðvelt	með	að	nálgast	allt	
efni	á	einum	stað	hvar	og	hvenær	sem	er.	

Nemendur	ættu	einnig	greiðan	aðgang	að	ýmis	skonar	aukaefni	ef	þeir	vildu	fræðast	
meira	um	efnið.	Einnig	eru	tenglar	á	ýmsan	fróðleik	um	vendinám,	verkefni	í	myndmennt	og	
forrit	og	vefsíður	sem	áhugavert	er	að	nota	í	myndmenntakennslu.	Hugmyndin	er	svo	að	
hægt	væri	að	bæta	við	efni,	myndböndum	og	verkefnum	og	mynda	góðan	banka	að	
námsefni	og	verkefnum	í	myndmennt	sem	er	ætlað	að	styðja	við	vendinám.	Námsefnið	
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kemur	einnig	sem	hefti	með	greinargerðinni	þar	sem	hægt	er	að	nálgast	öll	verkefnin	og	
hugmyndir	af	námsmati.	

	

8.5	Námsmat	
Námsmat	er	eitthvað	sem	þarf	að	huga	að	í	kennslu	til	að	hægt	sé	að	meta	hvort	nemendur	
hafi	náð	þeim	hæfniviðmiðum	sem	lagt	var	upp	með	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	Í	þessu	
verkefni	er	reynt	að	hafa	fjölbreytt	námsmat	til	að	meta	nemendur.	Námsmatið	sem	um	
ræðir	er	matlisti	fyrir	kennara	um	frammistöðu	nemenda,	jafningjamat	og	kennaramat	fyrir	
kynningar	nemenda,	sjálfsmat	fyrir	hvert	kennsluverkefni,	ferlismappa	yfir	framgang	
kennsluverkefnanna	og	sjálfsmat	fyrir	áfangann.	
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9 Umræður	og	niðurstöður	

Vendinám	er	engin	töfralausn	í	kennslu	en	hún	hagræðir	tímanum	þannig	að	meira	svigrúm	
myndast	innan	kennslustundarinnar.	Í	vendinámi	fær	kennarinn	meiri	tíma	til	að	vinna	með	
nemendum	en	ella.	Þetta	telur	höfundur	að	sé	mikilvægt	því	oft	er	ekki	tími	til	að	útfæra	
fjölþætt	verkefni	sem	innihalda	kynningar,	umræður,	rannsóknarvinnu,	verklega	vinnu,	
sýningu	og	svo	framvegis,	heldur	er	valið	að	útfæra	einfaldari	verkefni.	

Í	vettvangsnámi	sínu	og	samnemenda	sinna	hefur	höfundur	orðið	lítið	var	við	það	að	
markvissar	umræður	eigi	sér	stað	í	myndmenntastofunni	tengt	námsefninu	og	að	nemendur	
íhugi	námsefnið.	Heldur	sé	meira	um	hefðbundna	kennslu	þar	sem	kennsluaðferðir	eins	og	
sýnikennsla	og	verklegar	æfingar	eru	í	aðalhlutverki.	Höfundur	er	því	sammála	Bergmann	og	
Sams	(2012)	og	Danker	(2015)	að	vendinám	auki	fjölbreytni	í	kennslu	því	með	þessum	auka	
tíma	fær	kennarinn	tækifæri	til	að	vinna	með	fleiri	kennsluaðferðir	og	velta	námsefninu	
meira	fyrir	nemendum.	

Bergmann	og	Sams	(2015),	Enfield	(2013)	og	Zainuddin	(2017)	tala	um	að	með	vendinámi	
sé	auðveldara	að	fylgjast	með	námi	nemenda	því	kennarinn	nær	að	fylgjast	meira	með	
verkefnavinnu	þeirra	í	skólanum	þar	sem	fyrirlestrarnir	eru	nýttir	sem	heimavinna.	Einnig	
hafa	nemendur	sem	eiga	í	erfiðleikum	meiri	aðgang	að	kennaranum	sínum	og	geta	líka	horft	
eða	lesið	oftar	en	einu	sinni	yfir	efnið	á	meðan	þeir	nemendur	sem	ná	efninu	strax	geta	farið	
meira	á	dýptina	og	aðstoðað	samnemendur.	Þetta	á	einnig	við	í	myndmennt	þó	mikið	sé	um	
verkefnavinnu	í	tímum	þó	vendinám	sé	ekki	notað.	Það	sem	vendinám	bætir	við	
myndmenntakennslu	er	það	að	í	stað	þess	að	mikill	tími	kennarans	fari	í	að	setja	nemendur	
sem	misstu	af	tíma	t.d.	vegna	veikinda	inn	í	verkefnin	og	fara	yfir	námsefnið	með	þeim	geta	
nemendur	nýtt	sér	myndböndin	og	komið	sér	sjálfir	inn	í	verkefnin.	Jafnframt	gætu	
nemendur	horft	á	myndböndin	eins	oft	og	þeir	vilja.	Í	vettvangsnámi	sínu	hefur	höfundur	
tekið	eftir	því	að	nemendur	biðja	oft	um	aðstoð	við	sama	hlutinn	aftur	og	aftur.	Það	þýðir	að	
kennarinn	gæti	bent	nemendum	á	að	skoða	myndböndin	aftur	og	einnig	fengið	tækifæri	til	
að	fara	betur	í	námsefnið	með	nemandanum.	Ef	margir	nemendur	eru	að	biðja	um	aðstoð	
við	sama	hlutinn	aftur	og	aftur	þá	þarf	kennarinn	væntanlega	að	kenna	námsefnið	betur	eða	
bætt	við	myndböndum/kennsluefni	sem	útskýrir	hlutinn	betur.	

Höfundur	hefur	einnig	orðið	var	við	það	að	í	myndmennt	reynist	oft	erfitt	að	kenna	
fjölbreyttum	nemendahópi	í	einu.	Erfitt	getur	verið	að	leggja	inn	ólíkt	námsefni	fyrir	
nemendur	sem	hafa	mismunandi	getu	og	bakgrunn.	Því	getur	innlögnin	verið	tímafrek	og	
tíminn	er	fljótur	að	hverfa.	Með	vendinámi	fer	innlögnin	fram	í	gegnum	myndbönd	og	því	
auðveldara	að	einstaklingsmiða	hana.	Ef	kennari	vill	hafa	sem	minnsta	heimavinnu	eða	um	er	
að	ræða	unga	nemendur	þar	sem	heimavinna	tíðkast	ekki	þá	er	hægt	að	nýta	inn-	vendinám	
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sem	talað	er	um	í	kaflanum	Vendinám	í	grunnskóla.	Þar	er	stöðvavinna	nýtt	og	ein	stöðin	er	í	
raun	stöð	með	því	sem	hefði	verið	gert	heima	og	hefur	þessi	aðferð	því	einnig	sömu	kostina	
hvað	varðar	einstaklingsmiðun	í	námi	(Bergmann	og	Sams,	2015).	Það	er	því	hægt	að	segja	
að	vendinám	geti	stuðlað	að	einstaklingsmiðaðri	kennslu	og	gæti	því	vel	nýst	í	myndmennt	
því	þar	eru	nemendur	mis	vel	staddir	alveg	eins	og	í	öðrum	greinum	og	gæti	því	
einstaklingmiðaðra	nám	í	myndmennt	virkað	hvetjandi	fyrir	marga	nemendur.		

Vendinám	er	því	vel	hægt	að	nýta	í	myndmenntakennslu	til	að	gera	hana	fjölbreyttari	og	
einstaklingsmiðaðri	og	einnig	til	að	auka	umræður	í	kennslustundum	ásamt	tjáningu	um	eigin	
listaverk	og	annarra,	samþættingu	við	aðrar	námsgreinar	og	tengingu	við	samfélagið	en	
þetta	eru	einmitt	hlutir	sem	þarf	að	bæta	í	List-	og	verkgreinum	líkt	og	kom	fram	í	skýrslu	
Bamford	(2011).	

Vendinám	hefur	marga	kosti	en	aðferðinni	fylgja	einnig	gallar	eins	og	kom	fram	hér	að	
framan.	Það	virðist	samt	vera	sú	skoðun	ríkjandi	að	kostirnir	séu	fleiri	en	gallarnir	(Bergmann	
og	Sams,	2012;	Correa,	2015;	Enfield,	2013;	Marks,	2015).	Í	meistararitgerð	Rivera	(2016)	í	
sjónlistum	þar	sem	hún	skoðaði	kosti	og	galla	vendináms	frá	sjónarhorni	myndmennta-
kennara	var	niðurstaðan	einmitt	sú	sama.	Hún	tók	viðtal	við	myndmenntakennara	sem	nýtti	
vendinám	í	sinni	kennslu.	Upplifun	myndmenntakennarans	var	sú	að	kostirnir	með	að	nýta	
vendinám	voru	fleiri	og	veigameiri	en	gallarnir	og	margir	af	þessum	göllum	væri	hægt	að	
laga.	Nemendurnir	gátu	aftur	á	móti	nýtt	kennsluna	til	fulls,	kennslan	varð	virkari,	nemendur	
höfðu	meira	aðgengi	að	kennsluefni	bæði	í	kennslustofunni	og	utan	hennar,	kennslan	varð	
einstaklingsmiðaðri	og	meira	um	umræður	og	tjáningu	(Rivera,	2016).	

Höfundur	telur	einnig	að	kostirnir	séu	fleiri	en	gallarnir	og	að	gallarnir	séu	oft	eitthvað	
sem	hægt	er	að	vinna	með	og	komast	yfir.	Það	getur	til	dæmis	reynst	erfitt	fyrir	marga	
kennara	að	taka	upp	myndbönd,	klippa	þau	til	og	nýta	sér	forrit	í	kennsluna.	Höfundur	telur	
sig	frekar	færan	í	þeirri	tækni	sem	til	þarf	en	lenti	sjálfur	í	allskonar	erfiðleikum	við	að	búa	til	
myndböndin.	Það	eru	þó	aldrei	það	stór	vandamál	að	ekki	sé	hægt	að	yfirstíga	þau.	Það	er	
alltaf	hægt	að	biðja	um	aðstoð	og	svo	eins	og	með	allt	þá	verður	færni	kennara	betri	með	
tíma	og	reynslu	í	þessu	eins	og	öðru	og	myndböndin	verða	betri	og	taka	styttri	tíma.	Tími	er	
einnig	vandamál	því	vendinám	krefst	mikils	undirbúnings	og	þá	sérstaklega	þegar	það	verið	
að	byrja	að	nýta	sér	það.	Það	er	hægt	að	leysa	það	meðal	annars	með	samvinnu	við	aðra	
kennara	eða	að	byrja	bara	á	að	nota	vendinám	á	afmarkað	námsefni.	Aðgengi	nemenda	að	
tölvum	og	spjaldtölvum	til	að	horfa	á	myndbönd	og	leysa	verkefni	sem	eru	á	netinu	getur	
reynst	erfitt.	Margir	skólar	hafa	takmarkað	af	búnaði	fyrir	nemendur	og	ekki	er	hægt	að	
treysta	á	að	þau	hafi	aðgengi	heima.	Í	þessum	tilfellum	væri	hægt	að	nýta	inn-vendinám	þar	
sem	nemendur	fara	á	milli	stöðva	og	er	ein	stöðin	að	horfa	á	myndböndin.	
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Í	meistararitgerð	Rivera	(2016)	vann	myndmenntakennarinn	sem	hún	tók	viðtal	við	í	skóla	
þar	sem	nemendur	komu	af	fátækum	heimilium	þar	sem	lítið	aðgengi	var	að	tölvum	og	
spjaldtölvum.	Því	taldi	hún	sig	ekki	geta	nýtt	vendinám	í	allri	kennslu	en	nýtti	það	í	hluta	af	
kennslunni.	Niðurstaðan	hennar	var	sú	að	það	var	til	hins	betra.	Aðgengi	að	námsefni	varð	
betra,	dugnaður	og	virkni	nemenda	jókst,	það	auðveldaði	einstaklingsmiðun	í	náminu	og	jók	
færni	í	samskiptum	um	myndlist.	Það	er	því	ekkert	vandamál	óyfirstíganlegt	en	það	að	
innleiða	vendinám	í	kennslu	krefst	stöðugrar	ígrundunar,	vinnu	og	tíma	sem	ætti	að	skila	
árangri	hvort	sem	það	er	í	myndmennt	eða	stærðfræði.	
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10 Lokaorð	

Í	nútímaþjóðfélagi	þar	sem	upplýsingatæknin	auðveldar	okkur	að	nálgast	upplýsingar	þá	eru	
aðrar	kröfur	gerðar	til	kennara	heldur	en	hér	á	árum	áður.	Kennarar	þurfa	að	finna	nýjar	
kennsluaðferðir	og	jafnvel	kennsluhætti	til	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda	(Sigrún	Björk	
Cortes	o.fl.,	2016).	

Vendinám	mætir	vel	nútímakröfum	þjóðfélagsins	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	sveigjanlegt	
nám	og	að	það	sé	aðlagað	að	hverjum	og	einum	nemanda	(Marks,	2015).	Vendinám	kemur	
kennurum	einu	skrefi	nær	einstaklingsmiðuðu	námi	því	nemendur	geta	lært	á	eigin	hraða	og	
á	sinn	eigin	hátt.	Jafnframt	getur	það	verið	hvetjandi	fyrir	nemendur	að	geta	lært	hvar	og	
hvenær	sem	er	og	þurfa	ekki	alltaf	að	festa	sig	við	kennslustofuna	(Enfield,	2013).	Vendinám	
getur	því	boðið	upp	á	nýjar	leiðir	til	að	nálgast	námsefni	og	getur	aukið	sjálfstæði	og	ábyrgð	
nemenda.	Vendinám	er	því	góð	viðbót	í	verkfærakistu	kennara	hvort	sem	er	í	bóklegum	eða	
verklegum	greinum	(Bergmann	og	Sams,	2012).	

Í	myndmennt	hefur	höfundur	séð	marga	myndmenntakennara	notast	mikið	við	sömu	
kennsluaðferðirnar	í	tímum	og	svipar	þeirri	kennslu	mjög	mikið	til	með	þeim	kennurum		sem	
kenndu	höfundi	myndmennt	í	grunnskóla.	Þar	var	mikið	lagt	upp	úr	að	ná	verklegri	færni	en	
minna	um	umræður,	hópaverkefni	og	tengingu	við	samfélagið	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Þarna	
telur	höfundur	að	vendinám	gæti	nýst	vel	og	eflt	myndmenntakennsluna	og	sett	hana	í	
nútímalegri	búning	og	þannig	í	takt	við	þjóðfélagið.	

	

7.1	Rannsóknarspurningum	svarað	
Höfundur	mun	leitast	hér	við	að	svara	þeim	rannsóknarspurningum	sem	hafðar	voru	að	
leiðarljósi	við	gerð	verkefnisins:	

	

1. Hvernig	mætti	nýta	vendinám	í	myndmenntakennslu?	

Vendinám	væri	hægt	að	nýta	í	myndmenntakennslu	á	marga	vegu.	Kennari	gæti	nýtt	það	í	
allri	sinni	kennslu	eða	í	hluta	hennar.	Hann	gæti	nýtt	sér	vendinám,	inn-vendinám	eða	
vendihlítarnám.	Það	fer	í	raun	allt	eftir	því	hvernig	hann	vill	haga	kennslunni	og	hverju	hann	
er	að	sækjast	eftir.		

	

2. Hvernig	getur	vendinám	gert	myndmenntakennslu	einstaklingsmiðaðri?	

Vendinám	getur	aukið	einstaklingsmiðaða	kennslu	því	innlögn	námsefnis	fer	fram	til	dæmis	í	
gegnum	myndbönd	eða	gagnvirkar	bækur	og	nemendur	horfa	einir	á	innlögnina.	Þeir	vinna	
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svo	verkefni	í	kennslustundinni.	Þetta	gerir	kennaranum	kleift	að	aðlaga	innlögnina	að	
nemendum.	Einnig	nær	kennarinn	að	nýta	allan	tímann	í	kennslustofunni	til	að	aðstoða	
nemendur	með	verkefnin	sín	og	hann	nær	að	fylgjast	vel	með	hvar	nemendur	eru	staddir.	Í	
myndmennt	er	þegar	mikið	um	verkefnavinnu	og	kennari	á	þvi	frekar	auðvelt	með	að	sjá	
hvar	nemendur	eru	staddir	og	hvernig	þeim	vegnar.	Höfundur	telur	þó	að	það	að	geta	
aðlagað	innlögn	betur	að	nemendum	eins	og	að	bæta	texta	inn	fyrir	heyrnaskertan	nemanda	
og		gera	sér	innlögn	fyrir	einhverfan	nemanda	gerir	það	að	verkum	að	vendinám	getur	gert	
myndmenntakennslu	einstaklingsmiðaðri.		

	

3. Hvernig	eykur	vendinám	fjölbreytni	í	myndmenntakennslu?	

Þegar	vendinám	er	nýtt	og	innlögn	færist	úr	kennslustofunni	eða	verður	ein	stöð	í	
kennslustofunni	þá	losnar	tími	hjá	kennaranum	sem	annars	færi	í	innlögn.	Hann	getur	nýtt	
þennan	tíma	til	dæmis	í	fjölbreytt	verkefni	fyrir	nemendur	og	nýtt	þar	fleiri	kennsluaðferðir.	
Myndmenntakennari	ætti	því	að	geta	gert	kennsluna	fjölbreyttari,	svo	sem	með	öðruvísi	
verkefnum,	heimsóknum	frá	listamönnum	og	umræðum.	Það	er	því	hægt	að	segja	að	
vendinám	geti	stuðlað	að	fjölbreytni	ef	kennarinn	nýtir	vel	þann	tíma	sem	skapast	í	
kennslustofunni.	

	

7.2	Frekari	rannsóknir	
Niðurstöður	þessarar	greinargerðar	benda	til	þess	að	þeir	sem	nýta	sér	vendinám	sjái	fleiri	
kosti	við	það	en	galla	og	mikið	er	um	að	kennarar	haldi	áfram	að	nýta	það	í	kennslu	sinni.	Þó	
mikið	sé	til	af	rannsóknum	um	vendinám	þá	er	ýmsu	enn	ósvarað	og	jafnframt	væri	gott	að	
sjá	langtímarannsóknir	og	rannsóknir	á	vendinámi	hér	á	Íslandi.	Það	væri	því	áhugavert	að	sjá	
rannsóknir	á	borð	við:	

• Áhrif	vendináms	á	myndmenntakennslu	svo	sem	gæði	hennar,	skilning	nemenda,	
einstaklingsmiðun	og	fjölbreytni.	

• Samanburðarrannsókn	á	myndmenntahópum	yfir	nokkra	ára	tímabil	þar	sem	
öðrum	hópnum	er	kennt	á	hefðbundinn	hátt	og	vendinám	er	nýtt	til	að	kenna	
hinum	hópnum.		

• Hvernig	er	námsmati	best	háttað	þegar	vendinám	er	nýtt	í	kennslu.	

• Samanburðarrannsókn	þar	sem	vendinám	hjá	kennara	á	Íslandi	er	skoðað	og	
borið	saman	við	hefðbundna	kennslu	hjá	öðrum	kennara.	Þar	væru	til	dæmis	
skoðaðar	einkunnir	og	skilningur	og	ánægja	nemenda.	
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