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Ágrip 
Hér er greint frá rannsókn á þróun rafrænna ferilbóka í kennslu með það að 
markmiði að stuðla að aukinni einstaklingsmiðun í kennslu rannsakanda í 
sjónlistum á unglingastigi. Stuðst var við hugmyndafræði 
lærdómssamfélagsins og myndaði rannsakandi lærdómssamfélag með eigin 
nemendum. Um er að ræða starfendarannsókn sem fram fór skólaárið 2017-
2018 og beindist að kennsluháttum og starfsþróun þar sem endurtekin ígrundun 
varð til reglulegrar endurskoðunar á íhlutun rannsakanda. Leitast var við að 
svara tveimur rannsóknarspurningum; Hvernig má nota rafrænar ferilbækur til 
þess að auka einstaklingsmiðun í skóla margbreytileikans? Hvernig getur 
hugmyndafræði lærdómssamfélagsins nýst sem leið að þessu markmiði? 
Gagnaöflun fór fram í fimm megin þáttum; Í fyrsta lagi var um að ræða 
umræðuhópa með nemendum, í öðru lagi dagbókarskrif rannsakanda, í þriðja 
lagi rafræna könnun meðal nemenda, í fjórða lagi mat á rafrænum ferilbókum 
nemenda og í fimmta lagi rýnihópaviðtöl við úrtak nemenda. Úrvinnsla gagna 
fór fram jafnt og þétt og endurskoðuð áætlun var lögð fram reglulega. 
Niðurstöður benda til þess að rafrænar ferilbækur geta haft mikinn ávinning, 
bæði fyrir nemendur og kennara. Þær eru ein leið til þess að auka 
einstaklingsmiðun, veita utanumhald og stuðla að ígrundun ef markvissum 
námsstuðningi er beitt sem getur leitt til aukinnar námsvitundar. 
Lærdómssamfélagið var leið til þess að gefa nemendum eignarhald á eigin 
námi, stuðla að lýðræði og leyfa rödd þeirra að heyrast. 
 
Lykilhugtök; Skóli margbreytileikans (e. inclusive school), rafrænar 
ferilbækur (e. digital portfolios), lærdómssamfélag (e. professional learning 
communities), sjónlistir (e. visual arts), starfendarannsókn (e. action research). 



 

Abstract 
This dissertation reports findings from a study where the researcher 
implements the use of digital portfolios in his own visual arts teaching among 
thirteen to fifteen year old students. The aim was to enhance inclusive teaching 
methods. The researcher used the methodology of a professional learning 
community (PLC) where she formed a learning community with her students. 
The study was an action research conducted during the school year of 2017–
2018 where the researcher focused on developing his own teaching and support 
professional enhancement with continuous reflection on the intervention. 
There were two research questions: How can digital portfolios support 
inclusion. How can the ideology of a professional learning community be 
leveraged to reach that goal? Data was collected in five different ways, 
discussion groups between the researcher and the students, the researcher’s 
journal, an anonymous survey that the students answered, evaluation of the 
students’ digital portfolios and focus groups among a sample of students in 
each year. The data was processed steadily and the intervention revised on a 
regular basis. The results indicate the that digital portfolios can have multiple 
benefits, both for students and teachers. They are one way to enhance 
inclusion, manage learning and encourage reflection if systematic scaffolding 
is provided, which can lead to increased metacognition. The professional 
learning community was a way to ensure students ownership of their learning, 
encourage democracy and let the students’ voice be heard. 
 
Key concepts; Inclusive school, digital portfolios, professional learning 
communities, visual arts, action research.
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1. Inngangur 
Opinber menntastefna landsins er byggð á hugmyndum um skóla 
margbreytileikans sem leggur þá ábyrgð á herðar kennara að mæta þörfum allra 
nemenda (Háskóli Íslands, án árs). Til þess að geta tekist á við þennan 
margbreytileika þurfa kennarar að nýta margskonar aðferðir sem henta ólíkum 
nemendum. Það getur verið tímafrekt og krefjandi innan þess ramma sem 
kennarar starfa. Það er því mikill ávinningur af því að geta nýtt aðferðir sem 
hver og einn nemandi getur aðlagað að eiginleikum sínum og bjóða upp á ólíka 
tjáningarmáta og fjölbreytt mat.  

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 142) leggur áherslu á að nemendur geti 
sýnt og útskýrt eigið vinnuferil sem feli í sér þróun frá hugmynd yfir í eigið 
verk. Ein leið til þess er að nýta rafrænar ferilbækur en það eru rafræn svæði 
þar sem nemendur safna saman gögnum og skrásetja sköpunarferlið. Rafrænar 
ferilbækur henta sérstaklega vel í sjónlistum sem er það fag sem rannsakandi 
kennir. 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða notkun rafrænna 
ferilbóka og hvort megi nota þær sem leið við einstaklingsmiðun. Gagnasöfnun 
fól í sér að mynda lærdómssamfélag með þeim nemendum unglingastigs sem 
sóttu sjónlistir hjá rannsakanda veturinn 2017–2018. Lærdómssamfélagið 
miðaði að því að efla þekkingu og reynslu af notkun rafrænna ferilbóka í 
sjónlistum og kynnast kostum þeirra sem og annmörkunum. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar snerti því þrjá þætti; rafrænar ferilbækur, 
skóla margbreytileikans og lærdómssamfélög. Rannsakandi hefur sett upp 
vefsvæði tileinkað rannsókninni sem má nálgast hér: 
https://listaspira.wixsite.com/rafraenarferilbaekur 

 Kveikjan að rannsókninni 

Rannsakandi hefur lokið grunnskólakennaramenntun frá Háskóla Íslands með 
áherslu á myndmenntakennslu. Hann hefur auk þess lokið þriggja ára námi í 
fagurlistum frá Myndlistaskólanum á Akureyri. Árið 2019 starfar hann sem 
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sjónlistakennari við Giljaskóla á Akureyri en hefur einnig kennt við 
Myndlistaskólann á Akureyri, séð um myndlistanámskeið fyrir börn á 
Punktinum, Handverkmiðstöð og kennt námskeið í samþættingu sköpunar og 
tækni í aðra kennslu við Háskólann á Akureyri. Rannsakandi hefur því bæði 
menntun og reynslu í listgreinum og listgreinakennslu og þá sér í lagi 
sjónlistum.  

Í meistaranámi rannsakanda við Háskólann á Akureyri kviknaði áhugi hans 
á einstaklingsmiðuðu námi. Hann finnur bæði þörf og kröfu að auka 
einstaklingsmiðun í eigin kennslu og finna leiðir sem geta auðveldað honum 
það markmið. Allt þetta er hvati að viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Kennsla í sjónlistum felur í sér að nemendur vinna fjölda verkefna sem þeir 
þurfa að halda utan um. Það skiptir máli hvernig haldið er utan um þessa vinnu 
og hvort verkefnum nemenda sé gert hátt undir höfði eða ekki. Með því að 
halda utan um verkefnin og gæta þeirra, er lögð áhersla á mikilvægi vinnu 
nemenda. Þetta er í takt við hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 
142) þar sem fram kemur að leggja eigi áherslu á sköpunarferlið og að 
nemendur geti unnið hugmynd frá kveikju að lokaverki. Þetta markmið má 
finna bæði í sameiginlegum hæfniviðmiðum allra listgreina þar sem þetta er 
fyrsta markmiðið sem nefnt er fyrir öll stig grunnskólans (bls. 142), og í 
hæfniviðmiðum sjónlista (bls. 149). Ferilbækur er ein þeirra leiða sem 
rannsakandi telur hentuga til þess að auðvelda nemendum að halda utan um 
ferlið. Því beindist áhugi hans fljótt að ferilbókum sem leið að markmiðinu. 

Áður en kom að þessari rannsókn innleiddi rannsakandi notkun 
hefðbundinna ferilbóka sem tilraun til að mæta þessu markmiði Aðalnámskrár 
(2011, bls. 142, 149). Það gekk að mestu leyti vel en þó komu fljótlega í ljós 
nokkrir vankantar. Sá helsti var hversu óumhverfisvænar ferilbækurnar voru. 
Nemendur nýttu helst pappír í bækurnar og voru þá með forsíðu úr kartoni og 
notuðu splitti til að halda bókinni saman. Kostnaðurinn var því fljótur að 
safnast saman. Það sama var upp á teningnum þegar kom að því að setja annað 
efni í bókina. Ef um var að ræða ljósmyndir eða vélritaðan texta, þá þurfti að 
prenta það út. Nemendur gátu heldur ekki sett tónlist, kvikmyndir eða annað 
efni í bókina, nema þá að vísa í slóðirnar. Þá var einnig erfitt fyrir nemendur 
að tengja vinnu sína í skóla við veru utan skóla þar sem bókin var föst í 
skólanum en nemendur fengu ekki að taka hana með heim fyrr en í lok annar 
þar sem ekki var hægt að stóla á að nemendur kæmu með bókina í alla tíma. 
Þannig nýttist ferilbókin ekki sem skyldi og nemendur unnu misvel að henni. 
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 Haustið 2016 byrjaði rannsakandi að þróa rafræna kennsluhætti með það að 
markmiði að mæta betur ólíkum þörfum nemenda og hefur hann kynnt sér 
ólíkar aðferðir og innleitt notkun ýmissa rafrænna miðla í sjónlistum sem og í 
öðrum list- og verkgreinum í Giljaskóla. Hann lagði sérstaka áherslu á rafrænar 
ferilbækur til þess að gera nemendum kleift að fylgjast betur með eigin námi, 
öðlast yfirsýn og auka einstaklingsmiðun. Í raun má segja að tæknikostur og 
krafa um að finna leið til að fylgjast með og meta nemendur hafi leitt hann að 
rafrænum ferilbókum sem leið að því markmiði. 

 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að skapa námsmenningu sem styður við nám, 
bæði rannsakanda og nemenda, með því að skapa sameiginlega sýn og 
samábyrgð í gegnum hugmyndafræði lærdómssamfélags. Áhersla er lögð á að 
rannsakandi læri af eigin vinnu og móti starfshætti með það að markmiði að 
nemendur fái aukin tækifæri til þess að takast á við námið á eigin forsendum. 
Unnið var út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum;  

• Hvernig má nota rafrænar ferilbækur til þess að auka 
einstaklingsmiðun í skóla margbreytileikans? 

• Hvernig getur hugmyndafræði lærdómssamfélagsins nýst sem leið að 
þessu markmiði? 

 
Eftirfarandi eru lykilhugtök sem unnið er út frá í rannsókninni; 

• Skóli margbreytileikans (e. inclusive school) 
• Rafrænar ferilbækur (e. digital portfolios) 
• Lærdómssamfélag (e. professional learning communities) 
• Sjónlistir (e. visual arts) 
• Starfendarannsókn (e. action research) 
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2. Fræðilegur kafli 
Á bak við þessa rannsókn standa ákveðin fræði, þau fjalla um rafrænar 
ferilbækur, skóla margbreytileikans, lærdómssamfélög og nám og kennslu. 
Hér verður fjallað um þau í þremur köflum þar sem fyrst er umfjöllun um 
rafrænar ferilbækur, í kjölfarið er fjallað um skólasamfélagið og að lokum er 
kafli um nám og kennslu. 

 Rafrænar ferilbækur 
Ferilbækur (e. portfolios) eru þekkt fyrirbrigði í ýmsum greinum, bæði innan 
menntakerfisins og annars staðar. Ferilbækur hafa margvíslegan tilgang þar 
sem sumar snúast um nám, aðrar miða að mati, sumar miða að atvinnuleit 
og/eða markaðssetningu eða til að sýna bestu verk viðkomandi (Barrett, 2011, 
án bls.; Blaikie, Schonau og Steers, 2004, bls. 303). Listamenn og hönnuðir 
hafa lengi notað ferilbækur, bæði sem skyssubækur sem ekki voru ætlaðar til 
skoðunar fyrir aðra en þá sjálfa og til þess að sýna verk sín, oft í þeim tilgangi 
að sækjast eftir verkefnum en þá er gjarnan um að ræða samansafn af bestu 
verkum viðkomandi (Barrett, 2011, án bls.; Fahey og Cronen, 2016, bls. 4). 
Ferilbækur eru þekktar sem matstæki í leikskólum hér á landi, samanber 
Þemahefti um námsmat í leikskólum (2013, bls. 19). 

Ferilbækur eiga sér langa sögu en rafrænar ferilbækur eru tiltölulega nýjar 
af nálinni. Þær eru, líkt og nafnið gefur til kynna, eingöngu á rafrænu formi og 
bjóða upp á ýmsa möguleika sem hin hefðbundna ferilbók gerir ekki. Með 
tilkomu Internetsins hefur ferilbókagerð öðlast áður óþekkta kosti og 
möguleikar þeirra margfaldast. Hefðbundnar ferilbækur bjóða ekki upp á sömu 
skilvirkni og þær rafrænu gera en þær bjóða upp á að setja inn fjölbreyttar 
færslur og tengja ýmisskonar gögn við ferilbækurnar með ofurmiðlun (e. 
hypermedia) (Barrett, 2011, án bls.; Chi-Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 265). 
Þá taka rafrænar ferilbækur ekki rými, utan við stafrænt rými (Canada, 2002, 
án bls.) og eru oft mun ódýrari en hefðbundnar ferlibækur (Heath, 2005, án 
bls.). Rafrænar ferilbækur mætti því skilgreina sem samansafn af 
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margmiðlunar verkum nemenda sem eru geymd rafrænt (Niguidula, 2005, bls. 
44). 

2.1.1 Rafrænar ferilbækur í námi og kennslu  

Í dag eru ferilbækur notaðar á öllum sviðum menntunnar. Samkvæmt venju 
voru þær nýttar til þess að safna saman og halda utan um verk nemenda (Chi-
Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 266; Cyprus Pedagogical Institute, 2015, bls. 
6). Hinsvegar má sjá nýrri dæmi um ferilbókagerð í skólum í annars konar 
tilgangi (Barrett, 2011, án bls.; Hicks o.fl., 2007, bls. 450). Ferilbækur hafa 
verið nýttar til þess að koma bestu verkum nemenda á framfæri, sýna fram á 
að nemendur hafi mætt markmiðum, skjalfesta framfarir nemenda í námi, bæði 
yfir lengri og styttri tíma, halda til haga sýnidæmum úr ákveðnum eða öllum 
fögum yfir tiltekið tímabil, halda utan um ákveðið verkefni eða afmarkaðan 
feril, miðla verkum nemenda til kennara, samnemenda, foreldra og annarra ef 
við á (Niguidula, 2005, bls. 45). Þrátt fyrir margvíslegan tilgang með 
ferilbókagerð má segja að helst sé um þrjá megin þætti að ræða; til þess að 
sýna ferlið, til þess að sýna bestu afurð og til þess að meta (Abrami og Barrett, 
2005, án bls.; Fahey og Cronen, 2016, bls. 4).  
 Þegar unnið er með rafrænar ferilbækur eru ýmiss atriði sem þarf að íhuga. 
Gæta þarf þess að hafa skýra sýn á það hvaða hæfni er sóst eftir og hvert 
innihald ferilbókanna skal vera; hver tilgangurinn sé með því að safna verkum 
nemenda saman; hverjir hafa aðgang að bókunum; hvort hægt sé að nýta 
innihaldið við mat; hvaða tækni er til staðar sem getur nýst við gerð bókanna 
og; hvernig best sé að safna efni í bækurnar (Niguidula, 2005, bls. 45).  

Snið ferilbóka getur einnig verið margvíslegt og byggir að einhverju leyti á 
því hver tilgangur þeirra er. Nota má kerfi sem hafa sérstaklega verið hönnuð 
fyrir skóla eða stofnanir þar sem sniðið er fyrirfram ákveðið og nemendur fylla 
í raun inn í það (Chi-Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 265). Aðrir hafa nýtt 
blogg sniðið þar sem nemendur setja inn færslur og geta sett inn athugasemdir 
við færslur annarra (Hicks o.fl., 2007, bls. 454). Hinsvegar eru til margvísleg 
forrit sem gefa ýmsa möguleika í gerð rafrænna ferilbóka þar sem byrjað er frá 
grunni og nemendur hanna sjálfir útlit og snið. Möguleikarnir eru því 
margskonar allt eftir tilgangi þeirra (Hicks o.fl., 2007, bls. 450)  

Markmið ferilbókanna byggir á því hvað í þær er sett. Ef markmiðið er að 
fylgjast með því hvort nemendur eru að mæta markmiðum þurfa kennarar að 



7 

bjóða nemendum upp á endurtekin tækifæri til þess að sýna fram á það. Ef 
tilgangurinn er hinsvegar að sýna fram á framfarir nemenda þarf að raða 
sýnidæmum í rétta röð til að sýna fram á það (Niguidula, 2005, bls. 46).  

2.1.1.1. Umgjörð og yfirsýn 

Með notkun rafrænna ferilbóka er auðvelt að halda utan um nám nemenda, 
hvort heldur sem er almennt, á ákveðnu tímabili eða í ákveðnum verkefnum. 
Nám nemenda verður sýnilegt og auðvelt er að sýna fram það (Niguidula, 
2005, bls. 45). Þetta á bæði við nemendur, foreldra og aðra sem gætu haft hag 
af því. Með heildrænu utanumhaldi öðlast bæði nemendur og kennarar betri 
yfirsýn yfir nám nemenda, framför og aðferðir (Chi-Cheng og Bing-Hong, 
2012, bls. 266).  

Það getur hjálpað sumum nemendum að fá þessa yfirsýn yfir nám sitt og 
verkefni sem þeir vinna. Þetta á sérstaklega við um nemendur sem nýta helst 
hægra heilahvelið til náms og hugsa sjónrænt (Reid, 2005, bls. 23). Með 
aukinni yfirsýn geta nemendur séð framfarir sínar og hvernig hæfni þeirra 
hefur aukist um leið og þeir taka ákvarðanir um næstu skref. Einn helsti kostur 
rafrænna ferilbóka er því sá að sýna nemendum hvernig þeir byggja á fyrri 
þekkingu og eflast og þroskast. Þannig getur sjálfstraust þeirra aukist sem hefur 
bein áhrif á námsárangur (Niguidula, 2005, bls. 47). 

Með því að skapa umgjörð og halda utan um eigið nám getur ferilbókagerð 
gefið nemendum tækifæri til þess að vera virkir þátttakendur í eigin 
merkingarsköpun (Love og Cooper, 2004, án bls.) ásamt því að gefa þeim 
tækifæri til ríkari hlutdeildar í eigin námi (Barret, 2005, án bls.). 

2.1.1.2. Aðlögun og sjálfstæði 

Rafrænar ferilbækur bjóða upp á marga möguleika þegar kemur að aðlögun í 
námi. Nemendur geta fengið tækifæri til þess að sníða ferilbækurnar að eigin 
þörfum, bæði hvað varðar útlit, skipulag og innihald. Einn helsti kostur við 
rafrænar fremur en hefðbundnar ferilbækur er sá að hægt er að leggja áherslu 
á ólíka tjáningarmiðla (Hicks o.fl., 2007, bls. 450; Niguidula, 2005, bls. 47) og 
veita nemendum tækifæri til þess að sýna fram á skilning sinn með þeim 
tjáningarmáta sem þeim hentar. Ritun og lestur getur verið nemendum fjötur 
um fót en þegar námið verður rafrænt opnast nýir möguleikar. Í ákveðnum 
tilfellum gæti nemendum þótt betra að vinna rafrænt, hvort sem um er að ræða 
skrif, lestur, teikningu, hönnun eða annað þess háttar. Það hindrar hinsvegar 



8 

ekki þá sem kjósa að gera fyrrnefnd atriði á hefðbundinn hátt, til að mynda að 
handskrifa texta eða teikna á blað þar sem þeir geta fært þá vinnu yfir á rafrænt 
form inn í ferilbókina. Með rafrænum ferilbókum aukast því möguleikarnir við 
að læra á fjölbreyttan hátt þar sem áhersla er lögð á leiðir til náms frekar en 
vankanta nemenda. Þetta styður við félagslega sýn á fötlun þar sem áhersla er 
lögð á færni og jöfn lífsgæði samanber umfjöllun Norwich (2013, bls. 20–21). 

Með þessari auknu aðlögun gefst nemendum einnig færi á að sýna 
sjálfstæði í námi (Niguidula, 2005, bls. 45). Nemendur með leshömlun geta 
nýtt sér snjalltæki og forrit til þess að skanna inn texta, láta talgervil lesa upp 
leiðbeiningar, skrifa svör á lyklaborð, taka upp hljóð eða myndband. Þetta geta 
þeir gert án þess að kennarinn þurfi að aðstoða þá sérstaklega sem gefur þeim 
færi á að vinna samhliða jafningjum sínum í stað þess að telja sig vanhæfa sem 
er mikilvægt ef nám á að eiga sér stað (Reid, 2005, bls. 12). Áríðandi er að 
nemendur geti mætt þeim kröfum sem á þá eru lagðar og hafi verkfæri í 
höndunum sem þeir þurfa til að ná markmiðum sínum eins og Norwich, (2013, 
bls. 20–21) bendir á. Í því samhengi geta ferilbækur verið eitt þeirra verkfæra. 

2.1.1.3. Samvinna og sýnileiki 

Rafrænar ferilbækur bjóða upp annars konar tækifæri til samvinnu nemenda 
sem og samvinnu nemenda og kennara en aðrar leiðir, þar sem hægt er að vinna 
saman án þess að vera á sama stað og á sama tíma. Í gegnum ferilbækur geta 
samnemendur og kennarar unnið að sama ferlinum og metið verk hvers annars, 
allt í gegnum netið (Chi-Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 265–266). Það fer 
auðvitað eftir tilgangi og tækjakosti hvort það sé ákjósanlegt að vinna í gegnum 
netið en sá möguleiki er þó fyrir hendi. Einnig mætti tengja saman það nám 
sem fer fram heima við námið í skólanum.  

Þegar vinna nemenda er komin í rafrænar ferilbækur, opnast sá möguleiki 
að fleiri geti séð hana (Fahey, Lawrence og Paratore, 2011, án bls.; Hicks o.fl., 
2007, bls. 450). Hicks o.fl., (2007, bls. 451) segja að nemendur geti t.d. sýnt 
samnemendum sínum verk sín, foreldrar öðlist tækifæri til að fylgjast með 
námi barna sinna, kennarar eiga auðveldara með að sýna samkennurum sínum 
eða skólastjórnendum það starf sem þeir sinna og kennarar sem kenna sömu 
fög geta fengið hugmyndir. 
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2.1.1.4. Ígrundun og námsvitund 

Rafrænar ferilbækur eru tilvalinn vettvangur fyrir ígrundun nemenda þar sem 
þeir lýsa og greina eigið nám (Hicks o.fl., 2007, bls. 450; Niguidula, 2005, bls. 
47) en oft hefur reynst erfitt að innleiða reglulega ígrundun í nám og kennslu 
(Cleveland, 2018, bls. 276). Ferlið sem á sér stað við gerð rafrænna ferilbóka 
er hugsað sem leið til þess að ígrunda eigið nám, íhuga hvað viðkomandi er nú 
þegar búin að gera og kynnast ólíkum aðferðum og miðlum sem má nota í námi 
(Hicks o.fl., 2007, bls. 451). Til að auðvelda ígrundun bendir Niguidula (2005, 
bls. 47) á að nota kveikju eða spurningar til þess að aðstoða nemendur við 
ígrundun. Þegar nemendur þurfa að færa rök fyrir því af hverju ákveðin færsla 
mætir þeim kröfum sem gerðar eru eða hvernig hún tengist námi þeirra, þá 
öðlast þeir aukinn skilning á því hvað felst í markmiðunum.  

 Með betri yfirsýn yfir námsferilinn, hafa nemendur fleiri tækifæri til þess 
að vera meðvitaðri um það sem þeir gera dags daglega og hvernig þeir byggja 
upp þekkingu sýna. Sér í lagi ef nemendur þurfa að íhuga hvernig verk þeirra 
tengjast námi og þroska. Með bættri yfirsýn og ígrundun, eykst námsvitund 
nemenda. Hún er nemendum nauðsynleg til að auka námsárangur og yfirfæra 
þekkingu á önnur fög (Barrett, 2011, án bls.; Reid, 2005, bls. 10). Rafrænar 
ferilbækur bjóða einnig upp á ólíka nálgun og/eða útfærslur eftir þörfum 
nemanda og geta því nýst við að aðlaga nám að námsstíl þeirra sem gefur þeim 
frekari tækifæri til að efla eigin námsvitund (Reid, 2005, bls. 63).  

Eisner, (2002, bls. 37) tekur í sama streng og segir að í gegnum 
ferilbókargerð fái nemendur tækifæri til að sýna fram á það sem þeir hafa lært. 
Rafrænar ferilbækur gefa þeim tækifæri til að túlka og ígrunda ferlið sem getur 
haft áhrif á námsvitund þeirra. Darling (2001, án bls.) bendir þó á að ígrundun 
er nemendum ekki töm og þurfa þeir mikla handleiðslu og þjálfun þegar að 
þeim þætti kemur. 

2.1.1.5. Mat og endurgjöf 

Rafrænar ferilbækur geta verið grundvöllur fyrir námsmati og hafa löngum 
verið nýttar á þann hátt. Hér á landi eru ferilbækur algengar sem matstæki í 
leikskólum (Lilja Björk Ólafsdóttir, 2009, bls. 45). Rafrænar ferilbækur hafa 
ýmsa kosti þegar kemur að mati sem hefðbundið mat bíður ekki upp á. Vinna 
nemenda er aðgengileg sem og þeirra eigin ígrundanir um námið. Nemendur 
hafa ef til vill fengið tækifæri til þess að nota nýja tjáningarmáta sem þeim eru 
tamari og geta því betur sýnt fram á hæfni sína. Kennarinn hefur góða yfirsýn 
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yfir ferlið sem og hvern þátt þess, en mikilvægt er að meta rafrænar ferilbækur 
bæði í heild sem og einstaka færslur (Niguidula, 2005, bls. 47).  

Chi-Cheng og Bing-Hong, (2012, bls. 266) taka í sama streng og segja að 
rafrænar ferilbækur bjóði upp á fjölbreyttar leiðir til mats hvort sem um er að 
ræða símat, sjálfsmat eða lokamat. Það er hinsvegar undir hverjum kennara 
komið hvernig staðið er að matinu. Mat er oft prófamiðað sem leiðir af sér að 
kennslan miðar að því að nemendum gangi vel í prófum. Þannig kennsla gefur 
lítið svigrúm til þess að nemendur fái að prófa sig áfram og gera mistök. Það 
eru hinsvegar mistökin sem geta leitt af sér nám. Það getur verið erfitt að 
innleiða kennsluhætti sem gefa færi á mistökum en rafrænar ferilbækur eru ein 
leið til þess að gera ráð fyrir tilraunum sem ekki eru mögulegar víða annars 
staðar (Fahey og Cronen, 2016, bls. 3). 

Rannsóknir hafa enn fremur sýnt að fylgni er á milli mats á ferilbók og 
annars konar mati á nemendum, því má álykta að ferilbækur séu í raun góður 
grundvöllur þegar kemur að mati. Einnig virðist vera mikil samsvörun í mati 
tveggja einstaklinga á sömu ferilbókum (Chi-Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 
268).  

2.1.2 Takmarkanir rafrænna ferilbóka 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni að rafrænar ferilbækur geti haft jákvæð áhrif á 
gæði náms eru þær ekki án galla. Nemendur eru margvíslegir og þarfnast ólíkra 
aðferða. Rafræn vinna hentar því ekki öllum. Almennt getur notkun rafrænna 
ferilbóka aukið frammistöðu nemenda þegar kemur að markmiðasetningu, 
ígrundun, sjálfsmati og jafningjamati, samskiptum og samvinnu, gagnasöfnun, 
skipulagi, samfelldri framför og lausnamiðaðri hugsun (Chi-Cheng og Bing-
Hong 2012, bls. 265–266).  

Það fyrsta sem þarf að huga að við gerð rafrænna ferilbóka er tækjabúnaður 
en án fullnægjandi internet tengingar og aðgangi að tölvum eða snjalltækjum, 
er hæpið að hægt sé að útbúa góðar ferilbækur sem endurspegla nám nemenda 
(Heath, 2005, án bls.; Pecheone, Pigg, Chung og Souviney, 2005, án bls.). 
Hinsvegar má vera að nemendur og þá sérstaklega eldri nemendur, séu nú 
þegar með aðgang að eigin snjalltæki til að gera vinnu með rafrænar ferilbækur 
mögulegar. Einnig má samnýta þann búnað sem er til í skólum en vissulega 
getur verið að engin tæki séu til staðar. Skortur á tækjabúnaði er því stundum 
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hindrun í gerð rafrænna ferilbóka (Tosh, Light, Flemming og Haywood 2005, 
án bls.). 

Niguidula (2005, bls. 45) bendir hinsvegar á að mikilvægara sé að huga að 
markmiðum, tilgangi og mati heldur en tækninni sem slíkri. Hicks o.fl. (2007, 
bls. 450) taka í sama streng og benda á að þó að tæknin bjóði upp á ríkulegt 
námsferli sem er í þágu bæði nemenda og kennara, verði það að byggja á þeim 
kröfum sem námskrár setja því án viðmiða eru rafrænar ferilbækur eingöngu 
margmiðlunar kynningar eða úrklippubækur. 

Árangur af notkun rafrænna ferilbóka tengist því þeim markmiðum sem sett 
eru við gerð þeirra. Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir á mati ferilbóka og 
hvort það sé marktækt. Rannsakendur hafa lýst því yfir að þörf sé á að þróa 
gagnlega matskvarða sem eru hannaðir til þess að meta rafrænar ferilbækur. 
Það krefst þó mikillar vinnu að útbúa vandaða kvarða (Zeichner og Wray, 
2001, bls. 618; Niguidula, 2005, bls. 47). Smith og Tillema, (2003, án bls.) 
benda á að þó að til séu kvarðar til að meta hefðbundnar ferilbækur en þar sem 
rafræna nálgunin bjóði upp á áður óþekkta kosti í ferilbókagerð þá er 
nauðsynlegt að aðlaga kvarðana til þess að gera ráð fyrir margmiðlun, 
framsetningu upplýsinga og uppsetningu. Þau telja einnig að þetta þýði ekki 
að þau gögn sem styðja áreiðanleika mats á hefðbundnum ferilbókum eigi ekki 
við um mat á rafrænum ferilbókum. Hinsvegar er áhersla þessara matskvarða 
oft á færslur nemenda í stað þess að meta það nám sem átti sér stað (Chi-Cheng 
og Bing-Hong, 2012, bls. 265). Hicks o.fl. (2007, bls. 451) segja ennfremur 
áhersluna í rannsóknum á árangri rafrænna ferilbóka því miður vera á mat á 
kostnað ígrundunar. Hefðbundið mat takmarkast því oft við skrifaðan texta 
sem nemendum er oft ekki töm tjáningaraðferð og getur það takmarkað mat.  

Það getur því verið vandasamt að útbúa gagnlega rafræna ferilbók. Það 
krefst tíma skuldbindingar og seiglu, bæði af hálfu nemenda og kennara (Chi-
Cheng og Bing-Hong, 2012, bls. 265). Þetta á sér í lagi við þegar verið er að 
innleiða gerð rafrænna ferilbóka. Þrátt fyrir góðan undirbúning kennara er eins 
víst að þeir rekist á ýmsar hindranir þegar þeir tileinka sér áður óþekkt 
vinnubrögð. Að sama skapi getur nemendum þótt erfitt að breyta um 
starfshætti og mæta nýjum kröfum (Hauge, 2006, án bls.). 
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 Skólasamfélagið 

Undanfarna áratugi hefur verið aukin áhersla í skólakerfinu á að gefa gaum að 
fjölbreytileika nemendahópa og þar með ekki bara að misjafnri getu eða 
bakgrunni nemenda heldur einnig ólíkum námstíl þeirra og kennsluháttum og 
kennsluaðferðum kennara. Þetta sést skýrt í áherslum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011, bls. 12). 

2.2.1 Skóli margbreytileikans 

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands (án árs) skilgreinir skóla án 
aðgreiningar sem stefnu sem leggi áherslu á vandaða menntun allra. Hún snýr 
að bættri menntun kennara, skipulagi skóla, námi og kennslu í ljósi lýðræðis 
og félagslegs réttlætis í skólum. Stefnan felur í sér þá hugsun að námsþörfum 
allra nemenda eigi að mæta í almennum skóla og að einblína skuli á að útrýma 
náms- og félagslegum hindrunum í námsumhverfinu. Skóli án aðgreiningar á 
við um alla nemendur (Thomas, 2013, bls. 473) og felur í sér að allir nemendur, 
óháð því hvort um sé að ræða skilgreinda námsþörf eða ekki, geti tekið þátt í 
náminu og að viðeigandi þörfum þeirra sé mætt. Stefnan samræmist einnig 
hugmyndum Dewey (1916, án bls.) um lýðræðislegt skólasamfélag. 

Í raun er um að ræða hugmyndafræði sem byggir á réttindum einstaklinga 
til fullgildrar þátttöku í skólasamfélaginu þar sem hugað er að jöfnuði allra án 
aðgreiningar á hvaða grundvelli sem er. Skóli án aðgreiningar á að vera skóli 
sem aðgreinir ekki nemendur á nokkurn hátt hvorki út frá stétt, stöðu, útliti eða 
öðru (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 41). Algengt er að fjallað sé um 
stefnuna á þann máta að áhersla er lögð á að mæta þurfi öllum námsþörfum 
nemenda í almennum skólum og huga að jöfnuði allra án aðgreiningar á hvaða 
grundvelli sem er (Birna María Svanbjörnsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir, 
Hermína Gunnþórsdóttir, Jórunn Elídóttir, Rúnar Sigþórsson og Trausti 
Þorsteinsson, 2016, bls. 20). 

Stefnan skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna landsins 
(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, án árs) og er hún bundin í 
alþjóðasamþykktir. Skólum á Íslandi er skylt að starfa í anda hennar samkvæmt 
Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43) og lögum um grunnskóla (nr. 
91/2008, 17. grein). Þar er enn fremur tekið fram að allir nemendur eiga rétt á 
kennslu sem tekur mið af þeirra þörfum (13. gr.). Þessi réttur er staðfestur í 
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Salamanca-yfirlýsingunni (UNESCO, 1994, bls. viii–ix), sem Ísland hefur 
undirritað, þar sem lögð er áhersla á að öll börn eigi að hafa aðgang að almenna 
skólakerfinu, að stjórnvöld skuli sjá til þess að öll börn geti stundað nám saman 
án þess að gerður sé á þeim mannamunur og að skólinn eigi að mæta 
námslegum þörfum allra nemenda. Ísland hefur enn fremur undirritað samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007, gr. 24) en þar er skýrt 
ákvæði um rétttindi fatlaðs fólks til menntunar í skóla án aðgreiningar. Stefnan 
þótti lengi vel róttæk og þykir víða enn og sýnir lagasetning að stefnan og þau 
grundvallarviðmið sem hún feli í sér, séu orðin útbreidd bæði hér á landi og 
erlendis (Rannveig Klara Matthíasdóttir o.fl., 2013, bls. 59). 
 Skóli án aðgreiningar gerir ráð fyrir því að allir nemendur fái menntun við 
hæfi og að námsþörfum þeirra sé mætt (UNESCO, 1994, bls. viii–ix). 
Nemendur eru hinsvegar ólíkir og þarfir þeirra því fjölbreyttar. Í gegnum tíðina 
hafa margir þeirra nemenda sem ekki gátu mætt almennum viðmiðum um 
framfarir í námi, talist vera með sérþarfir (Norwich, 2013 bls. 26). Litið hefur 
verið á þessar sérþarfir á tvenns konar máta. Annarsvegar er um að ræða 
læknisfræðileg sýn þar sem sjónum er beint að skerðingum nemenda og 
vanköntum en hinsvegar er félagsfræðileg nálgun sem leggur áherslu á að það 
er ekki skerðingin sjálf sem veldur fötlun heldur þættir tengdir samfélaginu, 
umhverfi og menningu sem og viðhorfi til fötlunar (Norwich, 2013, bls. 20–
21). 

Skóli án aðgreiningar byggir á félagslegri nálgun á þarfir nemenda í stað 
læknisfræðilegrar. Samkvæmt þessari nálgun er vandi nemenda fólgin í því 
samfélagi sem þeir búa í og viðbrögðum þess við þörfum nemenda (Norwich, 
2013, bls. 20–21). Hún snýst um að koma auga á hindranir og reyna að koma 
í veg fyrir þær með því að beina sjónum að takmörkunum sem eru í ytra 
umhverfi nemandans á þrem stigum, í stefnumótun, í skólum og í kennslu og 
námi (Norwich, 2013, bls. 21). Í umfjöllun Rannveigar Klöru Matthíasdóttir 
o.fl. (2013, bls. 59) má sjá þessar sömu áherslu en þau taka í sama streng og 
vísa til þess að vandi barna með sérþarfir tengist ytri aðstæðum á borð við 
fátækt, menningu, stétt eða uppruna, sem og skipulagi skólastarfsins, til að 
mynda hvað varðar aðgengi, skipulag náms, kennslu og stuðning við þátttöku 
þessara nemenda í skólasamfélaginu. Því má segja að skóli án aðgreiningar 
snúist um þátttöku allra nemenda í almennum skólum, burtséð frá eðli þarfa 
þeirra. 
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2.2.1.1.  Skóli margbreytileikans á Íslandi 

Viðhorf til sérþarfa hafa breyst og hugsanlega er um einhvern kynslóðamun að 
ræða. Niðurstöður rannsóknar Rannveigar Klöru Matthíasdóttur o.fl., (2013, 
bls. 60) um viðhorf sérkennara í grunnskólum til stefnunnar skóli án 
aðgreiningar, gefa vísbendingar um að svo sé en þar kom í ljós að þeir 
sérkennarar sem voru neikvæðir í garð stefnunnar, voru þeir sem hvað lengst 
var síðan þeir höfðu útskrifast úr sérkennslunámi. Þau samfélagslegu viðhorf 
sem þessir einstaklingar alast upp við hafa því einhver áhrif á faglega sýn 
þeirra. Höfundar segja jafnframt að rök megi færa fyrir því að þessir 
einstaklingar hafi mestu reynsluna og telji stefnuna neikvæða af einhverjum 
ástæðum, ef til vill vegna þess að þeir telja hana ekki raunhæfa. Hvort heldur 
sem er þá vekur þetta upp spurningar varðandi framkvæmd stefnunnar hér á 
landi. 

Samkvæmt Rannveig Klöru Matthíasardóttur o.fl. (2013, bls. 63) voru 
sérkennarar ekki sammála um hvað fælist í stefnunni. Þátttakendur fengu fjórar 
staðhæfingar um merkingu skóla án aðgreiningar og dreifðist svörun þeirra að 
einhverju leyti þrátt fyrir að flestir vildu meina að hún snerist um að nemendur 
og kennara samþykki að hver einstaklingur læri á sínum forsendum. Eingöngu 
18 af 100 töldu stefnuna snúast um lýðræðislegan skóla þar sem félagslegt 
réttlæti, mannréttindi og gæðanám er í fyrirrúmi. Birna María Svanbjörnsdóttir 
o.fl. (2016, bls. 20) segja að myndin sem fengin sé af starfsvettvangi sé sú að 
skólakerfið líti á erfiðleika nemenda sem þeirra eigin vanda og lögð sé áhersla 
á sérkennslu og klínísk úrræði. Því virðist félagsfræðilega nálgunin ekki hafa 
náð nægri fótfestu innan íslenska menntakerfisins að þeirra mati. 
 Danforth og Smith (2005, án bls.) benda einmitt á að stefnan snúist ekki 
eingöngu um menntun og stuðning við börn með sérþarfir í almennum skóla 
heldur taki hún einnig til skipulags og vinnubragða hvers skóla, sem þurfi 
óneytanlega að umbreyta til þess að hægt sé að mæta ólíkum þörfum nemenda. 
Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl. (2016, bls. 20) eru á sama máli og nefna 
kerfisbreytingar í umfjöllun sinni um stefnuna. Skóli án aðgreiningar á við um 
alla nemendur, ekki bara nemendur með sérþarfir og fatlanir af einhverju tagi 
(Thomas, 2013, bls. 473).  

2.2.1.2. Hlutverk kennarans 

Skóli án aðgreiningar snýst að einhverju leyti um viðhorf og gildi kennara líkt 
og Trausti Þorsteinsson bendir á í viðtali (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 
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Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 23). Það eru þeir, ásamt 
skólastjórnendum, sem koma að námi nemenda og þurfa að starfa undir 
formerkjum stefnunnar. Skipulag og vinnubrögð hvers skóla og kennara þurfa 
óneitanlega að samræmast stefnunni og því tekur stefnan til víðtækra 
kerfisbreytinga sem snúa að skipulagi sem og kennsluaðferðum, samskiptum 
innan skólasamfélagsins og skólanámskrá hvers skóla (Birna María 
Svanbjörnsdóttir o.fl., 2016, bls. 20; Rannveig Klara Matthíasdóttir, Amalía 
Björnsdóttir og Dóra S. Bjarnason., 2013, bls. 59; Menntavísindastofnunar 
Háskóla Íslands, án árs). Slíkar breytingar geta verið bæði tímafrekar og erfiðar 
sér í lagi ef stefna sem vinna á að, hefur ekki náð rótfestu í huga og hjarta 
málsaðila (Guðmundur Heiðar Frímannsson o.fl., 2013, bls. 23).  

Almennt hefur verið talið að viðhorf kennara séu mikilvæg þegar kemur að 
því að innleiða stefnubreytingar (Monsen og Frederickson, 2004, bls. 129). Það 
á sérstaklega við þegar umhverfið sem kennarar starfa innan styður ekki 
nægilega vel við það ferli sem þarf að eiga sér stað til þess að stefna sé innleidd 
(Florian, 2008, bls. 202; Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 
33). Það þarf meira til en eingöngu að skólayfirvöld setji sér stefnu í 
skólamálum. Í skýrslu um mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 13, 14) er tekið fram að til 
þess að framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar hér á landi þurfi, meðal 
annars, aukið fjármagn. Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir (2014, bls. 
33) eru á sama máli og nefna sérstaklega fjárveitingar í sinni umfjöllun. Í 
fyrrnefndri skýrslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 13, 14) 
er vakin athygli á því að takmarkaður skilningur ríki innan skólasamfélagsins 
á því hvað felist í stefnunni sem getur haft áhrif á það hvernig þeir upplifi 
innleiðingarferlið. 
 Félagsfræðilega nálgunin leggur þrátt fyrir það þá ábyrgð á hendur skóla og 
kennara að mæta ólíkum þörfum nemenda en það getur reynst kennaranum 
nokkur áskorun. Kennarinn hefur ekki nógu mikið vald til að breyta kerfinu né 
til að hafa áhrif á það hvernig skólinn sem stofnun er byggður upp en hann 
getur lagt sitt af mörkum til þess að styðja við nám allra nemenda þar sem hann 
getur haft veruleg áhrif á það hvernig og hvort nám fer fram í kennslurýminu 
(Florian, 2008, bls. 204).  

Það er því undir kennaranum komið að starfa eftir þeirri forsendu að vandi 
nemenda felist í umhverfi þeirra en ekki innra með þeim sjálfum og að allir 
nemendur geti lært. Hver nemandi hefur sinn námsstíl, óháð hugsanlegum 
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greiningum. Sá munur sem hefur hvað mest áhrif á nám nemenda liggur í 
viðbrögðum þeirra og svörun við verkefnum og athöfnum, mun frekar en 
læknisfræðilegum greiningum sem nemendur hafa fengið sem miða að því að 
flokka nemendur og aðgreina með það að markmiði að gefa þeim aukinn 
stuðning (Florian, 2008, bls. 204). 
 Sumir vilja meina að almenna kennara skorti þá þekkingu sem til þarf ef 
mæta á þörfum allra nemenda. Kennarar þurfi að þekkja til námsörðugleika og 
búa yfir sértækum kennsluaðferðum til þess að mæta ólíkum nemendum á þann 
hátt sem rannsóknir sýna að henti hvað best en rannsóknir hafa oft beinst að 
því að rannsaka íhlutun eftir greiningu nemenda (Florian, 2008, bls. 204). 
 Norwich (2013, án bls.) heldur því fram að ekki sé hægt að flokka 
kennsluaðferðir eftir námsörðugleikum þar sem persónubundinn munur sé á 
milli nemenda. Hinsvegar sé hægt að raða kennsluaðferðum á skala eftir því 
hversu mikil ákefð felst í þeim. Samkvæmt því búa almennir kennarar yfir 
þeirri þekkingu og getu sem til þarf til þess að mæta þörfum ólíkra nemenda. 
Ef til vill má leggja meiri áherslu á námið sjálft í stað þess að reyna t.d. að bæta 
upp undirliggjandi vitsmunalega vöntun með því að velja aðferðir eftir því 
hvað nemendur eiga að læra í stað þess að einblína á það hvaða erfiðleika 
nemendur eru að kljást við (Florian, 2008, bls. 203). 
 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 44) er það einmitt á 
herðum kennarans að velja fjölbreyttar kennsluaðferðir og skapa nemendum 
umhverfi sem styður við nám. Það verður því hlutverk kennarans að átta sig á 
einstaklingsmuninum á milli nemenda og nýta sambland af kennsluaðferðum 
til þess að gefa hverjum nemenda sem besta möguleika á árangri í námi 
(Florian, 2008, bls. 204). Viðhorf kennarans gegnir því lykilhlutverki og getur 
kennarinn haft veruleg áhrif á nám nemenda sinna. Ef kennarinn er með 
jákvætt viðhorf til einstaklingsmiðunnar og trúir því að öll börn geti lært, getur 
hann haft veruleg áhrif á árangur þeirra (Monsen og Frederickson, 2004, bls. 
138).  

2.2.2 Lærdómssamfélög 

Við upphaf síðustu aldar var farið að benda á að nemendur ættu að taka þátt í 
að skilgreina markmið námsins (Dewey, 1938, án bls.). Þegar seig á síðari 
hluta aldarinnar, jókst krafan um nýjar stefnur og aðferðir í menntun þegar ljóst 
var að eitthvað skorti (Morrissey, 2000, bls. 3). Samhliða kröfunni um 
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breytingar jókst skilningur á mikilvægi þess að þeir sem breytingarnar ná til 
séu meðvitaðir um það ferli sem þær feli í sér ef þær eigi að skila árangri (Hord, 
1997, bls. 2). Þessar nýju hugmyndir í nútíma skólastarfi snúast um að skólar 
séu lærdómssamfélag (e. learning organization) eða faglegt námssamfélag (e. 
professional learning community). Sú hugmynd á upphaf sitt einnig að rekja í 
viðskiptalífið þar sem lögð var áhersla á að stofnanir gætu lært og þróað eigin 
starfshætti til hins betra (Thompson, Gregg og Niska, 2004, bls. 2). 

Í grunnin byggir hugmyndin um lærdómssamfélag á því að skapa aðstæður, 
eða samfélag, þar sem þátttakendur stunda markvisst nám og læra hver af 
öðrum sem og af því sem fram fer. Því er um að ræða gagnvirkt ferli sem talið 
er árangursrík leið til að ná betri árangri og efla færni kennara (Bolam, 
McMahon, Stoll, Thomas, Wallace, Greenwood, ... Smith, 2005, bls. i; 
DuFour, DuFour og Eaker, 2009, án bls.).  

2.2.2.1. Eiginleikar 

Ólíkar skilgreiningar eru á því hvað hugtakið lærdómssamfélag stendur fyrir. 
Hord (1997, bls. 6) segir það vera þegar nemendur, kennarar og stjórnendur 
skuldbinda sig því að læra. Þannig leitast kennarar og stjórnendur endurtekið 
eftir því að deila þekkingu sinni og breyta starfsháttum með aukinni þekkingu. 
Í gegnum starfið öðlast kennarar reynslu en ein leið til þess að reynslan verði 
merkingarbær er að kennarar nýti lærdómssamfélagið til þess að stunda 
gagnrýna ígrundun með öðrum sem deila sömu reynslu (Buysse, Sparkman og 
Wesley, 2003, bls. 266). Með lærdómssamfélaginu færist áherslan frá kennslu 
yfir á nám (DuFour, 2004, bls. 1) og í raun er um ákveðna endurskilgreiningu 
á símenntun og starfsþróun að ræða. Kennarar þurfa því að endurhugsa hvernig 
og hvenær þeim beri að læra (Hord, 1997, bls. 80). 

Einn af megin eiginleikum lærdómssamfélaga er stuðningur stjórnenda og 
sameiginleg stjórnun þar sem litið er á stjórnendur sem lýðræðislega kennara. 
Þetta felur í sér öðruvísi samband á milli stjórnenda og kennara þar sem 
markmiðið sé að auka fagmennsku og sjá alla þátttakendur sem stefna að sama 
markmiðinu sem er betri skóli og megin markmiðið er að efla nám (Hord, 
1997, bls. 14-17; Louis, Kruse og Marks, 1996, bls. 181–182) 

Mikilvægt er að allir þátttakendur lærdómssamfélags hafi sameiginleg gildi 
og sameiginlega sýn þar sem allir deila sömu hugmyndinni um hvað sé 
mikilvægt bæði fyrir einstaklinginn og fyrir skólann sem stofnun (Hord, 1997, 
bls. 19; Louis, Kruse og Marks, 1996, bls. 181). Í slíku samfélagi er velferð 
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allra jafn mikilvæg, áhersla er lögð á faglegan metnað einstaklingsins og megin 
markmiðið er að efla nám nemenda (Fullan, 2007, bls. 299; Hord, 1997, bls. 
20). 

Til að ná þeim markmiðum verður að stuðla að umhverfi sem gerir 
þátttakendum kleift að koma reglulega saman sem heild og læra hver af öðrum, 
taka ákvarðanir, takast á við hindranir og skapa saman. Þá er bæði átt við 
eiginlegt skipulag og getu allra til þess að taka virkan þátt. Sameiginlegir 
starfshættir eru mótaðir í sameiningu þar sem kennarar fylgjast með kennslu 
hvors annars með það að markmiði að efla einstaklinginn og samfélagið í heild 
(Hord, 1997, bls. 20 og 23). Þannig verður lærdómssamfélagið ómissandi leið 
til þess að skipuleggja skólastarf með það að markmiði að hámarka þann tíma 
sem varið er í starfsþróun (Vescio, Ross og Adams, 2008, bls. 81). 

Kostir virks lærdómssamfélags eru margir. Fyrir kennara getur verið 
eftirsóknarvert að samvinnan sporni gegn einangrun, auki skuldbindingu þeirra 
við markmið og stefnu skólans, efli samábyrgð meðal kennarahóps, auki 
þekkingu sem stuðlar að gæða kennslu og ánægja í starfi (Hord, 1997, bls. 33; 
Vescio, Ross og Adams, 2008, bls. 81). Þegar horft er til nemenda er ekki 
eingöngu litið til þess að bæta gæði náms heldur geta lærdómssamfélög stuðlað 
að minnkun á fjarvistum nemenda með aukinni skuldbindingu. Einnig getur 
þátttaka í lærdómssamfélagi stutt við einstaklingsmiðun og mætt þörfum 
nemenda með ólíkan námsstíl sem getur leitt af sér jafnari árangur nemenda 
með ólíkan bakrunn og bakland (Duffy, Duffy og McKean, 2004, bls. 3; Hord, 
1997, bls. 34). Pallof og Pratt (2005, bls. 7–8) vilja meina að tækni sé 
lykilþáttur þegar kemur að því að stuðla að námsumhverfi sem miðar að 
nemendum og styður við virkt lærdómssamfélag. 

Samkvæmt rannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, Allysson McDonald 
og Guðmundar Heiðar Frímannssonar (2015, án bls.) er þörf á að efla 
hugmyndafræði lærdómssamfélagsins víðar í samfélaginu. Rannsókn þeirra á 
lærdómssamfélagi í nýjum skóla á Íslandi sýndi að samvinna kennara og 
stjórnenda stuðlaði að uppbyggingu lærdómssamfélags. Samvinna efldi nýjan 
skilning á starfinu sem orsakaði breyttan hugsunarhátt, viðhorf og starfshætti 
margra kennara. Þrátt fyrir að samvinna sé að aukast meðal ákveðinna hópa og 
hún skili árangri, þá þarf að efla frekari viðbrögð og samtal á milli kennara. 
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2.2.2.2. Lærdómssamfélag nemenda 

Þegar fjallað er um lærdómssamfélag hefur komið upp sú spurning hverjir geta 
talist tilheyra lærdómssamfélagi. Nemendur eru stærsti mannauður skóla en 
sjaldnast er reiknað með nemendum þegar verið er að fjalla um 
lærdómssamfélög sem samræmist illa lýðræðislegu vinnulagi og þegar stefnt 
er að því að efla hlutdeild nemenda í eigin námi (Wennergren og Blossing, 
2017, bls. 47).  

Menntayfirvöld í Bretlandi stóðu að stórri rannsókn á lærdómssamfélögum 
á árunum 2002 til 2004 (Bolam, o.fl. 2005). Fyrsti hluti hennar var 
yfirlitsrannsókn þar sem farið var yfir fræði um lærdómssamfélag. Þar kom í 
ljós að í flestum fræðum er gert ráð fyrir því eingöngu kennarar eigi hlutdeild 
að lærdómssamfélagi (bls. v). Þessi fræði voru að megninu til frá 
Bandaríkjunum. Annar hluti rannsóknarinnar var megindleg úrvinnsla 
spurningalista sem lagðir voru fyrir 393 skóla á þremur skólastigum í Englandi. 
Þar kom í ljós að flestir töldu að allt starfsfólk skólans gæti verið hluti af 
lærdómssamfélagi (bls. ii, v). Það sama var upp á tengingum í 
tilviksrannsóknum 16 skóla í Englandi (bls. ii og v). Starfsfólk skólanna sem 
voru þátttakendur í tilviksrannsóknarhlutanum, tók þátt í þriðja hluta 
rannsóknarinnar (bls. ii). Fram kom að ýmsir litu á nemendur sem hluta af 
lærdómssamfélaginu og nýttu þeirra rödd á mismunandi máta í starfsþróun 
sinni (bls. vi). Astuto og félagar (Hord, 1997, bls. 6) eru á sama máli en þeir 
greindu þrjár tegundir af lærdómsfélögum og er ein þeirra lærdómssamfélag 
meðal nemenda og kennara. Duffy o.fl. (2004, bls. 3) fullyrða að 
lærdómssamfélög eigi að vera nemendamiðuð og ganga út frá þeirri hugsun að 
nemendur eigi að gegna lykilhlutverki í lærdómssamfélögum. Bolam o.fl. 
(2005, bls. vi) benda einnig á mikilvægi þess að nemendur séu hluti af hugsun 
og skilgreiningum á lærdómssamfélagi. Birna María Svanbjörnsdóttir o.fl. 
(2015, bls. 1) benda á að ef nemendur hafa hlutdeild í lærdómssamfélaginu 
getur það aukið eignarhald og frammistöðu.  

Í rannsókn í 20 skólum á Íslandi kom í ljós að nemendur telja sig hafa lítil 
áhrif á eigið nám (Rúnar Sigþórsson, Anna–Lind Pétursdóttir og Þóra Björk 
Jónsdóttir, 2014, bls. 179). Hinsvegar töldu nemendur í rannsókn Birnu Maríu 
Svanbjörnsdóttur o.fl. (2015a, bls. 15) þar sem verið var að innleiða 
lærdómssamfélag, að á sig væri hlustað þegar kom að því hvenær og hvernig 
væri best að standa að eigin námi. Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem 
eru virkir þátttakendur standa sig betur í námi. Því virðist lykilatriði vera að 
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gefa nemendum tækifæri á því að taka þátt í samræðum um eigið nám 
(Wennergren og Blossing, 2017, bls. 47) sem styður lýðræðislegt samfélag 
meðal nemenda og kennara líkt og Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 21) 
kveður á um. 

Eftirtektarvert er að hugtakið sem er notað er í flestum fræðum er faglegt 
lærdómssamfélag (e. professional learning community eða PLC) (Bolam o.fl., 
2005). Það hugtak hefur afmarkast við fagfólk skóla og lærdóm þess af hvert 
öðru (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37) og er ef til vill ástæða þess að 
nemendur eru ekki alltaf hluti af skilgreiningum á lærdómssamfélagi. 
Hinsvegar halda Wennergren og Blossing (2017, bls. 48) því fram að 
nemendur spili mun stærri þátt en fræðin gera grein fyrir. Á þessu má sjá að 
mikilvægt er að efla þátt nemenda í lærdómssamfélagshugsuninni. 

 Nám og kennsla 

Eitt megin viðfangsefni kennara er nám og kennsla og mikilvægur hluti 
starfsins er að fá nemendur til að taka þátt og leggja sig fram í námi. 

2.3.1 Skuldbinding 

Skuldbinding nemenda hefur hlotið umtalsverða athygli í rannsóknum 
undanfarna áratugi. Í yfirlitsrannsókn Trowler (2010, bls. 2) er skuldbinding 
nemenda skilgreind sem hugtak sem nær yfir tengslin á milli tíma, framlags og 
annarra tengdra þátta. Þar er hugtakið sagt ná bæði til kennara og nemenda en 
miði að því að bæta reynslu nemenda og efla árangur þeirra, bæði í námi og 
þroska. Einnig má skilgreina skuldbindingu nemenda sem umfangið í þátttöku 
þeirra í virkum námstækifærum (Mango, 2015, bls. 53). 

Það eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á skuldbindingu nemenda í námi. 
Hlutverk sjálfsmyndar þegar kemur að skuldbindingu hefur lengi verið 
viðurkennt (McCombs, 1989, án bls.) og talið er að tengsl séu á milli trúar 
nemenda á eigin getu og hvatningu til náms (Peck, Stefaniak og Shah, 2018, 
bls. 9). Segja má að nemendur sem trúa að þeir geti mætt markmiðum sínum 
og sjá því tilgang með náminu, séu líklegri til þess að taka þátt, leggja harðar 
að sér og sýna meiri seiglu þegar þeir mæta hindrunum sem hafi mikil áhrif á 
það hvaða árangri þeir ná (Zimmerman, 1995, bls. 202, 204). Skuldbinding 
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nemenda hefur því jákvæð áhrif á námsárangur (Diemer, Fernandez og 
Streepey, 2012, án bls.). 

Sýn nemenda á námsumhverfi sitt er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á 
skuldbindingu, bæði bein og óbein (Wang og Holcombe, 2010, bls. 652). Í 
niðurstöðum Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider og Shernoff (2014, án 
bls.) kom fram að skuldbinding nemenda jókst þegar þeir tókust á við verkefni 
sem þeir höfðu gott vald á, leiðbeiningar voru beinskeyttar og þeir höfðu stjórn 
á námsumhverfi sínu. Það er því mikilvægt að skólinn einblíni ekki á getu eða 
hæfni eina saman, heldur styðji við þeirra trú á eigin getu og efli með þeim þá 
hæfni að stunda nám af sjálfsdáðum (Zimmerman, 1995, bls. 202).  

Zepke og Leach (2010) greindu megin þemu í skuldbindingu nemenda og 
segja hana m.a. felast í að efla sjálfstraust nemenda og sjálfstæði um leið og 
samvinnu. Kennsla og kennarar gegna lykilhlutverki í að skapa virkt og 
krefjandi námsumhverfi sem er sveigjanlegt. Trowler (2010, bls. 5) segir að 
skuldbinding nemenda geti átt sér stað á þremur sviðum, í hegðun, 
tilfinningalega og vitrænt. Allir þessir þættir geti haft jákvæðar og neikvæðar 
hliðar. 

Gjarnan er tekist á um hegðun nemenda með agastefnum og aðferðum 
tengdum annað hvort innri skuldbindingu svo sem uppbyggingarstefnan eða 
ytri skuldbindingu eins og SMT en þessar tvær aðferðir eru þær sem einna mest 
ber á í íslenskri skólamálaumræðu (Akureyrarbær, án árs; Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). SMT - skólafærni hefur t.d. verið 
innleidd í um helming leik- og grunnskóla Akureyrarbæjar á meðan 
Uppbyggingarstefnan er agastefna annarra (Akureyrarbær, án árs). 

Í niðurstöðum Martin og Rimm-Kaufman (2015) kom fram að ef kennarar 
gáfu nemendum mikinn tilfinningalegan stuðning var tilfinningaleg og 
félagsleg skuldbinding nemenda óháð hæfni þeirra og getu í viðfangsefninu. 
M.ö.o. tilfinningalegur stuðningur kennara skipti máli og þá sérstaklega fyrir 
þá nemendur sem voru minna skilvirkir. 

Vitræn skuldbinding nemenda tengist þeim markmiðum sem þeir hafa 
sjálfir sett sér og hvort þeir sjái tilgang með verkefnum og vinnu. Þá hefur sýn 
þeirra á gildi verkefna áhrif sem og trú þeirra á eigin getu (Pintrich og 
Schrauben, 1992, 150). Vitræn skuldbinding hefur einnig jákvæð áhrif á 
athygli og vinnsluhraða (Schmidt, Benzing og Kamer, 2016, án bls.). 

Yfirlitsrannsóknin sem nefnd var hér framar (Trowler, 2010, án bls.) dró 
fram þá staðreynd að fram til 2010 var alger skortur á rödd nemenda í 
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rannsóknum á skuldbindingu nemenda. Rannsóknir voru gerðar á nemendum 
og gjarnan fyrir stjórnendur eða stjórnvöld. Þegar vitnað var í orð nemenda var 
það til að styrkja rökræðu annarra um málefnið. 

2.3.2 Áhugahvöt 

Áhugahvöt (e. motivation) er mikið rannsakað fyrirbæri og viðfangsefni 
fræðimanna á ólíkum fræðasviðum. Margar mismunandi kenningar hafa verið 
settar fram, tengdar ólíkum þáttum mannlífsins. Þekktastar þessara kenninga 
eru sennilega kenningar Maslow (1954, án bls.) um þarfapýramídann og 
kenningar Skinner (1938) um virka skilyrðingu (e. reinforcement theory) 
(McLeod, 2007, án bls.). Áhugahvöt hefur verið skipt í tvo megin þætti eftir 
því hver hvatinn er. Þegar einstaklingar sækjast eftir viðurkenningu eða 
verðlaunum eða vilja forðast afleiðingar eða refsingar er um að ræða ytri 
áhugahvöt (e. extrinsic motivation) (Deci og Ryan, 2002, bls. 64). 

Innri áhugahvöt (e. intrinsic motivation) er að vissu leyti andstæða ytri 
áhugahvatar og snýr að tilfinningum, vitsmunum og hugsun. Það má tengja 
margar kenningar við hugmyndirnar um áhugahvöt til dæmis kenningu 
Bandura (1977) um óbeint nám (e. vicarious learning). Samkvæmt henni er 
nám félagslegt þar sem nemandinn lærir með því að fylgjast með öðrum og 
geymir reynsluna með sér þangað til eitthvað dregur hana fram, t.d. áhugahvöt. 

Skilgreiningum á áhugahvöt ber ekki saman, til dæmis er hugtakið stundum 
notað yfir meðfædda eða áunna eiginleika eins og innri hvata en stundum 
skilgreint sem viðbrögð einstaklingsins við einhverju í umhverfinu. Schunk, 
Pintrich og Meece (2010) taka undir síðari skilgreininguna og segja áhugahvöt 
fremur vera ferli en eiginleika og því erfitt að setja fingurinn á hvað hún 
raunverulega felur í sér eða hvað það er sem leysir hana úr læðingi. Þá eru 
sumir sem tengja áhugahvöt við stjórnun hegðunar og að hún sé val hvers og 
eins. Þannig er áhugahvöt viljinn til þess að verja tíma og orku til að ná árangri 
og settu markmiði og birtist í seiglu og ákafa (Elliot og Covington, 2001; 
Snowman, McCown og Biehler, 2009). Reeve (2009, bls. 18) tekur enn dýpra 
í árinni og segir áhugahvötina tengda grunntilfinningum mannsins. 

Uppruna hugtaksins má rekja til latneska orðsins moevere sem þýðir 
hreyfing og vísar því til ferlis fremur en afurðar, að áhugahvöt sé lifandi 
fyrirbrigði (Encyclopedia.com, án árs). Með hugtakinu áhugahvöt (e. 
motivation) er því átt við einhverskonar afl eða drifkraft sem býr innra með 



23 

hverjum og einum. Þetta er afl sem dregur, ýtir eða færir einstakling úr stað 
svo hann nái settum markmiðum Fræðimenn greina á milli áhugahvatar og 
áhuga og segja að þrátt fyrir að um sé að ræða skyld hugtök eru þau á vissan 
hátt ólík. Áhugi getur verið liður í áhugahvöt og er þá í raun verkfæri sem getur 
aukið áhrifin og eflt úthald. Það má segja að í grunnin er áhugahvöt víðara 
hugtak (Schunk, Pintrich og Meece, 2010). 

Gerður er greinarmunur á áhuga sem er persónubundinn (e. personal 
interest) og aðstæðubundnum áhuga (e. situational interest). Talað er um 
aðstæðubundin áhuga sem áhuga sem stjórnast að megninu til af 
umhverfisáhrifum og því sem einstaklingnum líkar eða kýs (Knogler, 
Harackiewicz, Gegenfurtner og Lewalter, 2015, bls. 47). Persónubundinn 
áhugi er hinsvegar mun stöðugri og beinist oft að ákveðnum þáttum. Talið er 
að þessir tveir þættir, þ.e. einstaklingurinn og aðstæður, vinni saman til þess 
að mynda áhuga nemenda (Renninger og Hidi, 2011, án bls.). Hinsvegar eru 
skiptar skoðanir á því hvort yfirhöfuð sé hægt að hafa áhrif á áhugahvöt. Sumir 
halda því fram að áhugahvöt geti aukist, til að mynda að aðstæðubundin áhugi 
geti haft þau áhrif að persónulegur áhugi eykst (Miller, Romine, Todd og Folk, 
2016, án bls.) Aðrir benda sérstaklega á að áhugi geti aukist í gegnum 
samræður og samskipti við aðra (Fischer og Fusaro, 2008, bls. 73). Kohn, 
(2010, án bls.) segir að ekki sé hægt að láta nemendur öðlast áhuga á einhverju, 
þeir verði að finna hann innra með sér. Enn aðrir telja hið raunverulega 
verkefni sé að viðhalda áhuga nemenda eftir að hann hefur verið vakinn 
(Babiker, Faye og Malik, 2016, án bls.).  

2.3.3 Námsstuðningur 

Saga námsstuðnings er oftast rakin til greinar Wood, Bruner og Ross (1976) 
en í raun er sagan miklu flóknari. Bruner (1975, án bls) vakti til að mynda mun 
fyrr athygli á hlutverki námsstuðnings í samskiptum fullorðinna við ung börn. 
Þau félagslegu samskipti sem fullorðnir eiga við börn hafa markmið og kenna 
börnum eitthvað sem gagnast þeim til framtíðar. Sem dæmi þegar foreldra 
leika bö-leikinn við börn er verið að kenna þeim að viðkomandi kemur aftur 
þó hann hverfi um stund. 

Námsstuðningur vísar til fjölda kennsluaðferða sem miða að því að leiða 
nemendur skref fyrir skref í átt að dýpri skilningi með það að markmiði að 
auka sjálfstæði nemenda í námi (The glossary of education reform, án árs, án 
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bls.). Það má skilgreina námsstuðning sem kennsluaðferð þar sem efni, 
verkefni og verkfæri eru lögð markvisst inn, skref fyrir skref, ásamt 
kerfisbundnum stuðningi kennara, með það að markmiði að stuðla að námi 
(Dickson, Chard og Simmons, 1993). Þannig fá nemendur þann stuðning sem 
þeir þurfa á að halda til þess að temja sér nýja hæfni og geta beitt þekkingu án 
aðstoðar (Rosenshine og Meister, 1992, bls. 26). Námsstuðningur svipar að 
einhverju leyti til kenninga Vygotsky (1978, bls. 86) um svæði hins mögulega 
þroska sem hann skilgreinir sem fjarlægðina á milli eiginlegs þroska 
einstaklingsins eins og hann kemur fram í sjálfstæðri lausnarleit, og þess 
þroska sem einstaklingurinn getur náð þegar hann fær leiðsögn/stuðning frá 
fullorðnum einstakling. Með námsstuðningi geta nemendur fikrað sig áfram að 
aukinni ábyrgð á eigin námi sem og námi samnemenda (Wass, Harland og 
Mercer, 2011, án bls.). 

Rannsakendur hafa dregið fram nokkrar hliðar á námsstuðningi. Sumir 
einblína á samtalið, aðrir á kennsluaðferðir og enn aðrir á viðfangsefnið (Abdu, 
Schwartz og Mavrikis, 2015, án bls.; Kazak, Wegerif og Fujita, 2015, án bls.). 
Einnig hefur verið fjallað um þrjá megin þætti námsstuðnings. Sá fyrsti er 
stuðningshlutverk til að viðhalda skuldbindingu nemenda, halda þeim við efnið 
og veita þeim hvatningu. Í kjölfarið getur námsstuðningur aukið sjálfstæði 
nemenda þegar þeir takast á við hindranir. Að lokum gerir námsstuðningur 
nemendum kleift að nýta eigin námsstíla við áframhaldandi nám (Radford, 
Bosanquet, Webster og Blatchford, 2015, án bls.). Námsstuðningsumræðan er 
þó mest þróuð í tengslum við læsi og læsisfræði (Clark og Graves, 2005, án 
bls.). 

Stundum er gerður greinarmunur á svokölluðum mjúkum (e. soft) eða 
hörðum (e. hard) námsstuðning. Harður námsstuðningur er fastur og á sér stað 
áður en verkefni hefst, til dæmis sýnidæmi og flæðirit. Mjúkur námsstuðningur 
er sveigjanlegur og á sér stað í augnablikinu. Námsstuðningur í samræðu formi 
er dæmi um mjúkan námsstuðning þar sem samræður við kennara og 
samnemendur leyfa nemendum að víkka svæði mögulegs þroska þegar kemur 
að gagnrýnni hugsun (Abdu, Schwartz og Mavrikis, 2015, án bls.).  

Nýlega hefur verið rætt um það hvort hugtakið námsstuðningur sé notað í 
of víðum skilning, sér í lagi þegar kemur að menntarannsóknum, og sé því 
verið að grafa undan mikilvægi þess þegar það á við (Pea, 2004, án bls.). Kim 
og Hannafin, 2011, án bls.) benda á í þessu samhengi að þá þarf einnig að hafa 
í huga að það getur flækt málin ef nemendur hafa takmarkaða reynslu og 



25 

þekkingu á viðfangsefninu. Einnig geta kennara haft tilhneigingu til þess að 
gefa bein fyrirmæli í stað þess að leyfa nemendum að takast á við viðfangsefnið 
af sjálfsdáðum. 

 Samantekt 

Rafrænar ferilbækur eru þekkt fyrirbrigði og hafa margvíslegan tilgang. Þrátt 
fyrir langa sögu ferilbóka eru rafrænar ferilbækur tiltölulega nýjar af nálinni 
og bjóða upp á áður óþekkta möguleika. Þær má skilgreina sem samansafn af 
margmiðlunar verkefnum nemenda sem eru geymd rafrænt. Tilgangur þeirra 
og snið getur verið margvíslegur og það hvað þær hafa að geyma fer eftir 
markmiðum með gerð þeirra. Rafrænar ferilbækur styðja við nám nemenda á 
ýmsan hátt til að mynda veita þær nemendum umgjörð og yfirsýn, gefa 
nemendum tækifæri á að aðlaga þær að smekk og getu sem getur aukið 
sjálfstæði nemenda, þær bjóða upp á aukna samvinnu og sýnileika, eru 
grundvöllur til ígrundunar sem getur leitt af sér aukna námsvitund og nýtast 
einkar vel við mat. Helstu vankantar við rafræna ferilbókagerð eru skortur á 
tækjabúnaði en hafa þarf í huga að tæknin er eingöngu verkfæri og kemur ekki 
í stað náms og gæta þarf þess að vinnan byggi á vel skilgreindum markmiðum. 

Ferilbókagerð er ein leið til að stuðla að einstaklingsmiðun en skóli 
margbreytileikans er opinber menntastefna landsins og miðar að vandaðri 
menntun allra. Stefnan er bundin í alþjóðasamþykktir og er lögð áhersla á rétt 
barna til kennslu sem mætir þeirra þörfum. Skólum á Íslandi er skylt að starfa 
í anda stefnunnar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43). Stefnan 
byggir á þeirra hugmyndafræði að allir eigi rétt á fullgildri þátttöku í 
skólasamfélaginu og samræmist félagsfræðilegu nálguninni á sérþarfir og 
fatlanir þar sem lögð er áhersla á að breyta þurfi þáttum í samfélaginu, 
umhverfi og menningu til þess að nemendur fái tækifæri til jafns náms. 

Viðhorf til sérþarfa hafa breyst hér á landi en þrátt fyrir það virðist stefnan 
ekki hafa náð nægri fótfestu innan skólakerfisins. Skóli án aðgreiningar snýst 
að einhverju leyti um viðhorf kennara en það eru þeir sem koma að námi 
nemenda og þurfa að starfa eftir stefnunni. Því má reikna með að innleiðing 
stefnu sem þessarar feli í sér víðtækar kerfisbreytingar sem snúa að skipulagi, 
kennsluaðferðum og skólanámskrám. Það er þó að miklu leyti undir 
kennaranum komið að starfa eftir stefnunni, velja kennsluaðferðir við hæfi og 
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mæta þörfum allra. Það getur verið viðamikið verkefni og því mikilvægt að 
geta nýtt aðferðir við hæfi. 

Ein leið til slíkra breytinga er að mynda lærdómssamfélag en í grunnin snýst 
hugmyndin um lærdómssamfélög um að skapa aðstæður þar sem þátttakendur 
læra stöðugt af því sem á sér stað. Til eru ólíkar skilgreiningar á 
lærdómssamfélögum en oftast er um að ræða kennara og stjórnendur sem 
leitast endurtekið eftir því að deila þekkingu til að stuðla að bættari 
starfsháttum. Mikilvægt er að þátttakendur hafi sömu gildi og sýn og stuðla að 
umhverfi sem styður við nám. Ekki eru allir á eitt sammála um hverjir geta 
talist þátttakendur lærdómssamfélaga og eru nemendur sjaldnast taldir sem 
þátttakendur. Það samræmist ekki lýðræðislegri stefnu skóla en nemendur eru 
stærsti mannauður skóla. Þó eru sumir sem telja að nemendur verði að vera 
hluti af lærdómssamfélaginu og eigi að hafa áhrif á eigið nám. 

Lærdómssamfélagið er leið rannsakanda til þess að stuðla að ákveðnum 
þáttum náms, þ.e.a.s. skuldbindingu og áhugahvöt og veita nemendum 
námsstuðning. Skuldbinding er veigamikill þáttur í námi nemenda er í raun 
umfang þátttöku þeirra í virkum námstækifærum. Það er ýmislegt sem getur 
haft áhrif á það hvort nemendur skuldbindist náminu, þess á meðal eru trú 
þeirra á eigin getu og sýn á námsumhverfi. Áhugahvöt leikur einnig stórt 
hlutverk þegar kemur að námi en áhugahvöt má skilgreina sem meðfædda eða 
áunna eiginleika á borð við innri hvata og viðbrögð einstaklingsins við 
einhverju í umhverfinu. Mikilvægt er að leita leiða til þess að kveikja og 
viðhalda áhuga nemenda. Til að vel takist til er nauðsynlegt að beita virkum 
námsstuðningi til þess að leiða nemendur í átt að settu markmiði. 
Námsstuðningur er þegar efni, verkefni eða verkfæri er lagt inn markvisst, 
skref fyrir skref. Þannig geta nemendur fikrað sig áfram í átt að aukinni ábyrgð 
og sjálfstæði í námi. 
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3. Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega aðferðafræði. Eigindlegar 
rannsóknir eru taldar best til þess fallnar að rannsaka félagsleg fyrirbæri í þeirra 
eigin umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229). Eigindlegar rannsóknir 
eru mikið notaðar í menntunarfræðum vegna þess að með þeim má varpa ljósi 
á málefni sem tengjast fólki þar sem flestar eigindlegar rannsóknir leitast við 
að lýsa og skilja mannleg fyrirbæri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 236). 

 Starfendarannsóknir 

Rannsóknaraðferðin er starfendarannsókn en meginmarkmið þeirra er að 
tengja saman starf og rannsóknir þannig að rannsóknarferlið sé í höndum 
þátttakendanna sjálfra (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 
347). Aðferðin var valin vegna þess að rannsakandi vildi tengja saman nám og 
starf en starfendarannsóknir gefa starfandi kennurum tækifæri til þess að 
rannsaka og meta eigið starf og finna leiðir til þess að sinna starfi sínu betur 
(McNiff og Whitehead, 2011, bls. 7).  

Starfendarannsóknir leggja áherslu á að prófa tiltekna aðferð eða íhlutun 
við raunverulegar aðstæður og eru það kennararnir sjálfir sem fá að taka þátt í 
að móta aðferðirnar og prufa þær (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 3). Helsti 
kostur starfendarannsókna er sá að rannsakandinn breytir eigin starfsháttum í 
samræmi við niðurstöður sínar í stað þess að skýra eingöngu frá niðurstöðunum 
(Mills, 2007, bls. 3), þannig er hann hluti af ferlinu og hlýtur hvað mestan 
ávinning af rannsókninni (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, 
bls. 350). 

Í starfendarannsóknum er ákveðnu hringferli fylgt eftir sem felur í sér 
nokkra meginþætti. Ýmsir fræðimenn hafa sett fram líkön af ferli 
starfendarannsókna sem, þrátt fyrir að vera fjölbreytt, innhalda ákveðna 
meginþætti (Mills, 2007, bls. 18–18). Þessa þætti mætti nefna; greiningu á 
viðfangsefni, áætlun um aðgerðir, framkvæmd, mat á árangri, ígrundun og 
ákvarðanir um áframhald. Þessi atriði geta síðan spilað saman á ólíkan hátt 
(Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352). Rannsakandi 
hefur sett upp einfalda mynd af þessu hringferli sem hann fylgdi eftir, sjá mynd 
1. 
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Mynd 1 Ferli starfendarannsókna 
 
Ígrundun er lykilþáttur í starfendarannsóknum og eitt meginhugtaka þeirra 

þar sem gert er ráð fyrir að því að þekking verði til við reynslu og þann lærdóm 
sem dreginn er af henni (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 
351; McNiff, 2013, án bls.). Ígrundunin er grundvöllur þess að rannsakandi 
öðlist dýpri skilning á daglegu starfi og stuðlar að starfsþróun. Algengt er að 
rannsakandinn stundi markvissa ígrundun í eigin dagbókarskrifum á meðan á 
rannsókn stendur (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 8, 5). Ígrundun var 
grundvöllur allra áætlana sem rannsóknin gerði ráð fyrir, og þeirra breytinga 
sem rannsakandi vildi innleiða. Með ígrunduninni varð til ný þekking og með 
því breytingar á starfi. 

Starfendarannsóknir má flokka eftir því hversu víðtæk áhrif þeirra eru, þ.e. 
hvort um er að ræða kennslu, einstakling eða starfshætti skóla. Í þessu tilviki 
er um að ræða sjálfsrannsókn (e. self study) sem felur í sér að rannsakandinn 
rannsakar sjálfan sig og sína starfshætti (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar 
Sigþórsson, 2013, bls. 348; Vanassche og Kelchtermans, 2015, án bls.). 
Sjálfsrannsóknir höfðu aukist á síðasta aldarfjórðungi 20. aldarinnar, samhliða 
því að breytingar áttu sér stað á því hvað getur talist til þekkingar. Skoðanir á 
því hvað telst þekkingaröflun og hvað eru gjaldgengar rannsóknir, hafa breyst, 
á sama tíma og fræðiheimurinn hefur breikkað og fjöldi fræðigreina aukist 
(Bullough og Pinnegar, 2001, bls. 13).  
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Starfendarannsóknir eru öflug leið til þess að styrkja lærdómssamfélagið og 
eru mikilvægur þáttur í að efla starfsþróun kennara (Anna Kristín 
Sigurðardóttir, 2013, bls. 36, 48). Í þessari rannsókn er sjónum beint að kennslu 
rannsakanda með það að markmiði að bæta eigin starfshætti og auka skilning 
á námi nemenda í sjónlistum. Helsta ástæða þess að starfendarannsókn varð 
fyrir valinu er sú að rannsakandi vill tengja námið við starf sitt eftir fremsta 
megni. Þannig nýtist vinna hans og nám beint í starfi og kennslu og kemur 
honum, nemendum og samstarfsfólki til góða. Einnig geta starfendarannsóknir 
gefið röddum þátttakenda jafnt vægi og þá oft röddum sem ekki fá tækifæri til 
þess að heyrast (McNiff, 2014, bls. 23). Því hentar starfendarannsókn 
einstaklega vel hugmyndafræði lærdómssamfélagsins. 

Ferli starfendarannsókna og lærdómssamfélags svipar til þar sem um er að 
ræða hringferli og stöðuga endurskoðun þess í báðum tilfellum þar sem 
lærdómssamfélagi er líkt við tvær lykkjur þar sem stöðugt endurmat og 
íhlutanir eiga sér stað (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 36, 38; McNiff, 
2014, bls. 23). Rannsakandi gerði áætlun um starfið, safnaði gögnum, fór yfir 
þau og mat árangur. Lærdómssamfélag gefur kennaranum tækifæri til að 
ígrunda eigið starf og leiða þannig til umbóta (Anna Kristín Sigurðardóttir, 
2013, bls. 40) sem svipar mjög til hugmyndana á bak við starfendarannsóknir. 
Rannsakandi ígrundaði jafnt og þétt það sem þegar hafði gerst og gerði áætlun 
um næstu skref. Aðferðin gaf rannsakanda færi á að halda skipulega utan um 
ferlið og gaf færi á stöðugri endurskoðun. 

 Framkvæmd 

Rannsakandi er sjónlistakennari og starfar við Giljaskóla á Akureyri. 
Rannsóknin sneri að kennsluháttum á elsta stigi Giljaskóla veturinn 2017–
2018 og var því um að ræða þrjá árganga, áttunda, níunda og tíunda. 
Fyrirkomulag sjónlistakennslu á elsta stigi var með þeim hætti að nemendur 
koma í afmarkaðan tíma yfir skólaárið í hverja list- og verkgrein en í Giljaskóla 
er kennt, ásamt sjónlistum, textílmennt, heimilisfræði og hönnun og smíði. 
Þessi tímabil voru fimm yfir skólaárið og hvert þeirra varði í um sjö vikur. Á 
hverju tímabili var minnst einn hópur í hverjum árgangi í sjónlistum eða mest 
þrír í einu. Á ákveðnum tímabilum kenndi rannsakandi ekki einhverjum 
árganganna. Skólaárið 2017–2019 kenndi rannsakandi ellefu hópum í áttunda, 
níunda og tíunda árgangi. 
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 Hversu oft nemendur komu í sjónlistir byggði á áhugasviðskönnun sem 
lögð var fyrir að vori. Því komu sumir nemendur í mörg tímabil en aðrir aldrei 
þar sem þeirra áhugi lá annars staðar. Þátttakendur voru því þeir nemendur 
unglingastigs, eða áttunda, níunda og tíunda árgangs, sem komu í sjónlistir á 
skólaárinu 2017–2018. Skólaárið 2017–2018 voru þátttakendurnir 87 talsins, 
þar af 50 stúlkur og 37 strákar. 33 nemendur tóku þátt í fleiru en einu tímabili, 
þar af níu nemendur sem tóku þátt í þremur tímabilum. 
 Fylgt var eftir hringferli starfendarannsókna eins og rannsakandi setur það 
upp þar sem hver hringur var eitt tímabil og var því um að ræða 5 hringferli, 
sjá mynd 1. 

 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Rannsakandi byrjaði á því kynna sér margskonar aðferðir við gagnaöflun og 
þá sér í lagi gagnaöflun sem er algeng í starfendarannsóknum. Síðan valdi hann 
þær aðferðir sem hann taldi henta efni og umfangi rannsóknarinnar og voru 
raunhæfar í því umhverfi sem rannsóknin á sér stað, þ.e.a.s. kennslu og starfi 
rannsakanda á unglingastigi í grunnskóla. Ákvarðanirnar byggðu á ákveðinni 
forvinnu sem hafði nú þegar átt sér stað en undanfarin tvö skólaár höfðu 
ákveðnir nemendahópar unnið ferilbækur í sjónlistum. Annars vegar höfðu 
nemendur unnið hefðbundnar ferilbækur á pappír og hinsvegar höfðu nokkrir 
nemendahópar unnið rafrænar ferilbækur með misjöfnum árangri. 

Líkt og fjallað var um í fræðilega kaflanum hér á undan eru til ýmiss forrit 
fyrir rafrænar ferilbækur. Þau eru eins ólík og þau eru mörg, bæði opin kerfi 
og lokuð. Rannsakandi kynnti sér mörg forrit til þess að velja það sem hentaði 
best hans starfskenningu, kennslu, fagi, aðstöðu og tækjakosti. Forritið þurfti 
því að mæta nokkrum skilyrðum. Það varð að virka í iOS stýrikerfinu þar sem 
skólinn á spjaldtölvurnar iPad og þeir ganga á því kerfi. Hinsvegar fannst 
rannsakanda það sérstakur kostur ef forritið virkaði að minnsta kosti iOS og 
Android þar sem það opnaði fyrir þann möguleika að nemendur gætu nýtt eigin 
snjalltæki í náminu, bæði í skóla og heima. Miklu máli skipti að hægt væri að 
setja sem flestar tegundir af rafrænum gögnum í ferilbækurnar, myndir, 
myndbönd, hljóð og texta. Sérstakur kostur var ef hægt var að setja inn 
slæðusýningar, hlaða upp skrám og festa (e. embed) gögn inn í bókina. 

Rannsakanda þótti mikilvægt að forritið biði upp á að hver og einn nemandi 
væri með sína eigin ferilbók en einnig að nemendur hefðu aðgang að 
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sameiginlegu svæði þar sem kennari gæti sett inn efni og leiðbeiningar. Þá var 
einnig mikilvægt að hægt væri að stjórna aðgengi að ferilbókunum þannig að 
gögn nemenda væru örugg en að sama skapi varð rannsakandi að hafa greiðan 
aðgang að þeim til leiðbeiningar og mats. 

Eftir að hafa kynnt sér ýmiss ólík forrit, og borið þau saman, varð Padlet 
(https://padlet.com/) fyrir valinu þar sem forritið bauð upp á þá eiginleika sem 
rannsakandi var að leita eftir. 

Gagnasöfnun rannsóknarinnar fór fram í fimm megin þáttum; Í fyrsta lagi 
var um að ræða umræðuhópa rannsakanda og nemenda, í öðru lagi 
dagbókarskrif höfundar, í þriðja lagi rafræna könnun til nemenda, í fjórða lagi 
mat á rafrænum ferilbókum nemenda og í fimmta lagi rýnihópa úrtaks 
nemenda. Allir þættirnir komu við sögu á hverju tímabili fyrir sig, utan við 
þann síðasta, rýnihópa, sem fóru fram við lok síðasta tímabils. 

1. Umræðuhópar áttu sér stað í fyrstu kennslustund hvers tímabils. Þar 
ræddu rannsakandi og nemendur fyrirhugaða íhlutun, þ.e. gerð 
ferilbóka. Ferilbókin og möguleikar hennar voru kynntir fyrir 
nemendum og þau markmið sem rannsakandi taldi að hún gæti mætt. 
Nemendur fengu tækifæri til að tjá skoðanir sínar á fyrirkomulaginu 
og koma með athugasemdir sem og tillögur til breytinga. Rannsakandi 
og nemendur fengu þar tækifæri til að eiga samtal, móta sameiginlega 
sýn og hvetja til samábyrgðar. Rannsakandi skráði hjá sér niðurstöður 
og nýtti þau atriði sem við áttu til þess að bæta kennslu. 

2. Rannsakandi hélt dagbók um ferlið á meðan á rannsókninni stóð. Hann 
skrifaði hjá sér bæði punkta og athugasemdir varðandi framgang 
verkefnisins. Áætlunin var að skrifa jafnt og þétt í tímum ef kennsla 
leyfði, strax að kennslu lokinni eða eins fljótt og auðið var. Gögnin 
nýtti rannsakandi sem grunn að breyttu fyrirkomulagi á næstu 
tímabilum. 

3. Rafræn könnun var lögð fyrir nemendur í síðustu kennslustund hvers 
tímabils og þar lögðu þeir mat á eigin reynslu af íhlutuninni. Þar 
svöruðu nemendur átta til tíu opnum spurningum, sjá viðauka. 
Spurningarnar vann rannsakandi út frá rannsóknarspurningunum og að 
þær gætu gefið hugmynd um hvað hefði tekist vel og hvað mætti betur 
fara. Niðurstöðurnar nýtti rannsakandi til þess að meta framgang 
rannsóknarinnar og endurmeta kennsluhætti. 

4. Rafrænar ferilbækur nemenda urðu til jafn óðum og þær notaði 
rannsakandi sem gögn. Þær voru grunnurinn að mati á frammistöðu 
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nemenda sem og framgangi rannsóknarinnar. Rannsakandi skoðaði 
þær og greindi sniðmát sem nemendur völdu, fjölda færslna, gæði 
færslna, fjölda rafrænna verkfæra og miðla og bar þær saman við þær 
ferilbækur sem til voru frá fyrra skólaári, þegar rannsakandi byrjaði að 
prufa sig áfram með ferilbækurnar. 

5. Að íhlutunartímabilunum loknum, við lok skólaárs var þeim 
nemendum sem höfðu komið oftast í sjónlistir boðið að taka þátt í 
rýnihóp. Einn rýnihópur var í hverjum árgangi eða þrír allt í allt. 
Reiknað var með fjórum nemendum í hvern rýnihóp. Í hópunum var 
farið yfir þeirra reynslu af ferlinu. Samtalið var tekið upp og afritað. 
Rannsakandi rýndi í samtölin og greindi þau þemu sem komu 
endurtekið upp. 

Í lok fyrstu fjögurra íhlutunartímabila fór fram endurskoðun þar sem 
íhlutunin var endurmetin í ljósi gagna úr (1) umræðuhópum, (2) dagbókarskrifa 
rannsakanda og (3) niðurstöðum könnunar sem lögð var fyrir nemendur. Við 
lok skólaársins voru niðurstöður teknar saman með tilliti til fyrrnefndra gagna 
sem og (4) rafrænna ferilbóka nemenda og (5) niðurstaðna rýnihópa. 

 Réttmæti rannsóknarinnar og 
siðferðileg atriði 

Rannsóknum þar sem börn taka þátt hefur fjölgað undanfarna áratugi (Clark 
og Moss, 2001, bls. vii). Í dag er orðið viðurkennt að æskilegt sé að börn séu 
þátttakendur í rannsóknum sem hafa bein áhrif á líf þeirra og að sýn þeirra á 
þau málefni sem þeim eru mikilvæg sé nauðsynleg (Nutbrown, 2010, bls. 5). 
Það er þó mikilvægt að valdar séu aðferðir sem henta börnum, aldri þeirra og 
þroska (Bolzan og Gale, 2011, bls. 269). Þegar rannsóknir eru gerðar á og með 
börnum þarf að huga að sömu atriðum og við aðrar rannsóknir, á borð við 
þagnarskyldu, meðferð gagna og að gæta virðingar í hvívetna. Hinsvegar þarf 
að huga sérstaklega að upplýstu samþykki varðandi þátttöku þegar rannsóknin 
snýr að börnum þar sem börn eru viðkvæmari fyrir stjórnun eldri aðila (Háskóli 
Íslands, 2014, bls. 4, 8, og 10). 
 Í aðdraganda og framkvæmd var gæta að því að undirbúa alla þá þætti sem 
komu að nemendum, sem best, með það í huga að þeir hafi nauðsynlegan grunn 
til að taka ákvörðun um þátttöku og síðan njóta sín í þátttökunni (Yardley, 
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2011, bls. 7). Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar sem og til skólans til 
að framkvæma rannsóknina. Einnig var vinnan tilkynnt til skólaskrifstofu og 
leyfi fengið fyrir rannsókninni. Foreldrar voru upplýstir um rannsóknina með 
kynningarbréfi. Litið var á þessa kynningu sem ígildi upplýsts samþykkis. 
Nemendum var kynnt rannsóknin og höfðu þeir val um hvort þeir tæku virkan 
þátt eða ekki. Óneytanlega var gagnasöfnun í formi dagbókarskrifa ávallt í 
gangi en nemendur gátu sleppt því að taka þátt í umræðum eða svara rafrænni 
könnun. Þátttaka í rýnihópum var val nemenda en allir þáðu boðið. Foreldrar 
þeirra voru upplýstir um þann þátt rannsóknarinnar sérstaklega og gefinn 
kostur á að koma með athugasemdir eða afþakka þátttöku. Krafan um upplýst 
samþykki er mikilvæg skylda rannasakenda, bæði siðferðilega og lagalega. 
Nemendur þurfa að vita hvað mun gerast, hvernig gögnin verða notuð og að 
þeir geta dregið sig út úr rannsókn hvenær sem er (Mukherji og Albon, 2010, 
bls. 44) og var það tilfellið í þessari rannsókn. 

Í þessari rannsókn er litið á nemendur sem þátttakendur í rannsókninni með 
lærdómssamfélagið að leiðarljósi. Sú sýn samræmist Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, sér í lagi þeim greinum sem leggja áherslu á rétt barna 
til þátttöku (Christiansen og Prout, 2002, bls. 481; lög um samning Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins nr. 12 og 13/2013). Þrátt fyrir það má ávallt líta 
á að rannsóknir þar sem þátttakendur eru ólögráða, beri með sér ákveðna 
áhættu, óháð stöðu þeirra barna sem um ræðir (Nutbrown, 2010, bls. 5) og gætti 
rannsakandi fyllstu virðingar við nemendur. 

Siðferðilegt jafnræði innan rannsókna, bæði á meðal barna og fullorðinna 
og á meðal nemenda og kennara er hugsjón sem ef til vill er ekki möguleg 
vegna þess ójafnvægis sem myndast bæði vegna aldurs og vegna valdastöðu 
kennarans (Mauthner, 1997, bls. 19). Staða rannsakanda sem yfirmaður 
nemenda hefur óneitanlega áhrif á lærdómssamfélagið sem hann vill mynda 
með nemendum. Það er því ekki hægt að mynda fullkomið jafnræði á milli 
kennara og nemenda og er það ef til vill helsta álitamál rannsóknarinnar. Eðli 
málsins samkvæmt er rannsakandinn sem kennari í valdahlutverki og er því 
vanda bundið að gæta jafnræðis, ná fram hugmyndum nemenda og gefa þeim 
vægi. 

Að rannsaka listir og sköpunarferlið sem námsferli hefur aukist (Nutbrown, 
2010, bls. 8) en erfitt getur reynst að fylgja siðferðilegum viðmiðum 
aðferðafræði rannsókna þegar kemur að listsköpun barna. Nutbrown (2010, 
bls. 5) segir að aukin áhersla á að velferð barna sem þátttakendur í rannsóknum 
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hafi leitt af sér viðurkenndar aðferðir sem hamla því að rödd barna og sýn fái 
að heyrast. Mikilvægt sé að rödd barna heyrist en einnig þarf að gæta að velferð 
þeirra og rétt á nafnleysi í rannsóknum. Því eru allir þátttakendur 
rannsóknarinnar naflausir og aldrei er fjallað um einstaka nemendur á 
persónugreinanlegan hátt. 

Huga þarf að listsköpun nemenda í þessu samhengi og hvort líta eigi á 
sköpunarferli nemenda líkt og það birtist í ferilbókum þeirra, sem viðkvæmar 
persónuupplýsingar. Í bókunum birtast verk nemenda, hugsanir þeirra og mat 
á eigin vinnu. Þarna takast á tveir heimar, annars vegar heimur fræða og 
rannsókna sem takmarkast af ýmsum reglum og viðmiðum og heimur lista þar 
sem eiga við allt aðrar reglur eða engar reglur (Nutbrown, 2010, bls. 8). 

Sýnt er fram á réttmæti rannsóknarinnar með skýrri umfjöllun um jákvæðar 
og neikvæðar hliðar innleiðingar rafrænna ferilbóka. McNiff og Whitehead 
(2010) fjalla um ýmis viðmið sem huga þarf að varðandi réttmæti. Þess á meðal 
er vel afmarkað viðfangsefni, skýr áætlun, greinargóðar lýsingar, mat á 
framkvæmd og íhlutun, að niðurstöður séu settar fram á aðgengilegan hátt og 
notaðar til breytinga. Allt þetta telur rannsakandi sig hafa uppfyllt. 

 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst var fjallað 
um starfendarannsóknir en þær eru eigindleg rannsóknaraðferð þar sem 
meginmarkmiðið er að tengja saman starf og rannsóknir og var valin þar sem 
rannsakandi vildi stuðla að aukinni starfsþróun. Starfendarannsóknir fylgja 
ákveðnu hringferli þar sem viðfangsefnið er greint, áætlun gerð, framkvæmd, 
mat, ígrundun og endurskoðun. Ígrundun er lykilþáttur í starfendarannsóknum 
þar sem gert er ráð fyrir því að þekking verði til við rannsóknina og er 
ígrundunin grundvöllur fyrir því að starfsþróun eigi sér stað. 

Starfendarannsóknir eru öflug leið til þess að styrkja lærdómssamfélagið og 
hafa möguleika á því að gefa röddum þátttakenda jafnt vægi. Þar af leiðir 
samlagast starfendarannsókn vel að hugmyndafræði lærdómssamfélagsins. Í 
báðum tilvikum er um að ræða hringferli og stöðuga endurskoðun þar sem 
rannsakandi ígrundar jafnt og þétt það sem fram fór og gerir endurbætta áætlun 
byggða á fenginni reynslu. 

Rannsóknin sneri að kennsluháttum rannsakanda á elsta stigi, veturinn 
2017–2018. Skólaárinu var skipt upp í fimm tímabil hjá hverjum árgangi 
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unglingadeildar. Fjöldi nemenda fór eftir áhugasviði þeirra og voru 87 
nemendur sem sóttu sjónlistir þetta skólaár, þar af 33 sem komu oftar en einu 
sinni. 

Gagnaöflun fór fram í fimm þáttum og byggðu þær ákvarðanir á forvinnu 
undanfarinna tveggja skólaára. Um var að ræða umræðuhópa rannsakanda og 
nemenda, dagbókarskrif höfundar, rafræna könnun til nemenda, mat á 
rafrænum ferilbókum og rýnihópa úrtaks nemenda. Unnið var úr gögnunum 
jafnt og þétt yfir skólaárið og í lok tímabilsins. 

Hugað var að ákveðnum siðferðilegum atriðum, sér í lagi þeim er viðkemur 
börnum. Rannsóknum á börnum hefur fjölgað undanfarna áratugi og talið er 
æskilegt að börn sé þátttakendur í þeim rannsóknum sem snúa að þeim. Ásamt 
hefðbundnum siðferðilegum atriðum á borð við þagnarskyldu, meðferð gagna 
og að gæta virðingar við þátttakendur, þarf að huga að ákveðnum atriðum 
þegar um er að ræða rannsóknir á/með börnum. Þá sérstaklega þarf að gæta 
þess að afla upplýsts samþykkis. Þar sem um var að ræða ákveðið ójafnvægi 
þátttakenda vegna valdastöðu rannsakanda sem kennara var mikilvægt að 
rannsakandi væri meðvitaður um misvægi valdahlutverka. 

Gætt var að öllum þessum atriðum og rannsóknin tilkynnt til nauðsynlegra 
yfirvalda og leyfi fengin. Stutt var við réttmæti rannsóknarinnar með því að 
afmarka vel viðfangsefni, hafa skýra áætlun, lýsa framkvæmd á greinargóðan 
hátt, meta framkvæmd og íhlutun á sem sanngjarnastan hátt og setja 
niðurstöðurnar fram á aðgengilegan hátt og nýta þær til breytinga á 
starfsháttum. 
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4. Niðurstöður 
Rannsóknin afmarkaðist af kennslu rannsakanda á unglingastigi, skólaárið 
2017 – 2018. Kennslufyrirkomulag var þannig að skólaárinu er skipt upp í 
fimm tímabil og varði fyrsta tímabilið frá 24. ágúst til 29. september 2017 og 
svo koll af kolli þar til síðasta tímabili lauk í lok maí 2018.  

Niðurstöður eru settar fram í þremur megin hlutum. Fyrst er fjallað um 
niðurstöður tímabilanna sem voru fimm og eru því fimm kaflar. Við 
framsetningu þeirra kafla hefur rannsakandi valið að fylgja hringferlinu sem 
einkennir aðferðafræði starfendarannsókna. Því byrjar hvert tímabil á áætlun 
varðandi íhlutunina sem fylgir strax á eftir. Að því loknu tekur við íhlutun og 
ígrundun rannsakanda um íhlutunina og að lokum kemur endurskoðun út frá 
ígrunduninni sem verður að nýrri áætlun og allt ferlið endurtekur sig. Á hverju 
tímabili koma upp hindranir sem rannsakandi reynir að takast á við á næsta 
tímabili. Þannig verða hindranirnar færri í hvert sinn og kaflarnir styttri. 

Að þeirri umfjöllun lokinni er kafli þar sem greint er frá niðurstöðum úr 
rýnihópum úrtaks nemenda. Að lokum er kafli þar sem greint er frá afrakstri 
starfsþróunar þar sem fjallað er um ákveðnar breytingar á starfsháttum 
rannsakanda. 

 Fyrsta tímabil 

Á fyrsta tímabili kenndi rannsakandi tveimur árgöngum unglingastigs, áttunda 
og níunda en kenndi ekki tíunda árgangi. Í báðum árgöngum var um að ræða 
ellefu nemendur. Áætlunin var í tveimur þáttum, annarsvegar gerðu nemendur 
ferilbók sem þeir notuðu til þess að halda utan um þau verkefni sem þeir unnu 
í áfanganum og hinsvegar svöruðu þeir rafrænni könnun við lok tímabilsins 
þar sem þeir sögðu frá eigin upplifun af kennslunni. 

4.1.1 Áætlun 

Áætlun rannsakanda var að leggja inn ferilbókagerð við upphaf tímabilsins þar 
sem nemendur útbúa rafræna ferilbók í Padlet forritinu allt tímabilið. Þar 
myndu þeir safna saman allri sinni vinnu og skrásetja ferlið. Þannig átti að 
leggja aukna áherslu á ferlið og gefa nemendum tækifæri til þess að ígrunda 
eigið nám. Með því að nota rafrænar ferilbækur í stað hefðbundinna ferilbóka 
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eða að nota pappírsmöppur til þess að halda utan um vinnu nemenda var 
áhersla lögð á sjálfbærni og mæta þannig þeim markmiðum sem Aðalnámskrá 
grunnskóla (2011, bls. 17) kveður á um. 
 Hugsunin var sú að nemendum yrðu gefin tækifæri til þess að nýta ólíka 
miðla í náminu og tæknilæsi þeirra aukið með það að markmiði að gera 
kennsluna fjölbreyttari og opna á fleiri möguleika við námið. Stefnt var að því 
að gefa nemendum fleiri verkfæri til þess að aðlaga námið að eigin getu og 
nemendum þannig gefið tækifæri til þess að vera sjálfstæðari í námi.  
 Áætlunin gerði ráð fyrir því að á meðan á tímabilinu stæði mundi 
rannsakandi halda dagbók og skrifa hjá sér með það að markmiði að auka eigin 
ígrundun og meðvitund um þær ákvarðanir sem hann tók daglega varðandi 
kennslu og þannig gera kennsluna markvissari.  

Við lok tímabilsins var áætlað að nemendur myndu taka rafræna könnun 
þar sem þeir svara spurningum varðandi þeirra reynslu og skoðanir á 
kennslufyrirkomulaginu. Þannig myndu nemendur fá tækifæri til þess að auka 
ígrundun enn fremur og öðlast meira vald yfir eigin námi. Niðurstöður 
könnunarinnar átti að nýta, ásamt dagbókarskrifum og reynslu rannsakanda, til 
þess að móta kennslufyrirkomulag og áætlun næsta tímabils. 

4.1.2 Íhlutun - Ígrundun 

Kynning á vinnuferlinu fór fram í upphafi fyrstu kennslustundar tímabilsins 
hjá báðum árgöngum og var framkvæmdin sambærileg í þeim báðum. Áður en 
vinna við hefðbundin verkefni hófst, fengu nemendur kynningu á rannsókninni 
og tilgangi hennar. Þeir fengu að vita í stuttu máli hvernig gagnasöfnun færi 
fram og hvert hlutverk nemenda væri. 
 Eftir á að hyggja var kynningin á rannsókninni og ferlinu ekki nægilega vel 
undirbúin. Áherslan hafði verið á undirbúning á ferilbókunum sjálfum og gerð 
þeirra. Það gæti hafa orðið til þess að einhver atriði urðu útundan eða áhersla 
lögð á röng atriði. Nemendur höfðu lítið um rannsóknina og ferilbókagerðina 
að segja þegar kom að umræðu en voru jákvæðir. Þegar umræða beindist að 
þeirra hlutverki virtust þeir hafa áhuga á því að þeirra rödd myndi hafa áhrif. 
 Eins og áður hefur komið fram, varð Padlet forritið fyrir valinu sem sniðmát 
fyrir ferilbókagerðina eftir vandlega íhugun og samanburð á ýmsum forritum. 
Nemendur byrjuðu á því að búa til ókeypis aðgang að forritinu og notuðu 
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ýmiskonar tölvupóstföng sem aðgang, sumir kusu að nota skólatölvupóstfang, 
aðrir Google reikning og enn aðrir Facebook. 
 Þegar nemendur höfðu stofnað aðgang, bjuggu þeir til sína fyrstu ferilbók. 
Þeir settu hana upp og nefndu hana viðeigandi heiti allt eftir viðfangsefni 
tímabilsins. Síðan aðlöguðu nemendur útlit bókarinnar að eigin smekk, bæði 
bakgrunn, liti og leturgerð. Að lokum stilltu nemendur friðhelgis stillingar, 
höfðu bókina í flestum tilfellum lokaða (e. private) en gáfu rannsakanda 
aðgang að bókinni. Þar bað hann þá að stilla hana þannig að rannsakandi gæti 
lesið (e. read) bókina en ekki sett inn færslur (e. read and write). Að þessu 
loknu hófst vinna við hefðbundin verkefni áfangans. 
 Nemendur fengu ekki fyrirmæli um að setja inn ákveðinn fjölda færslna né 
var gerð krafa á fjölbreytileika færslnanna. Á þessu fyrsta tímabili vildi 
rannsakandi sjá hvernig nemendur myndu nota bókina án nákvæmra 
leiðbeininga þar um. Í upphafi kennslustundar fengu nemendur spjaldtölvu og 
við lok kennslustundar voru þeir minntir á að skrásetja ferlið og færa inn í 
ferilbókina.  

Við lok fyrsta tímabils var ljóst að ígrundun nemenda hafði ekki verið næg. 
Nemendur höfðu ekki fengið skýr fyrirmæli um ígrundun en þeir voru einungis 
beðnir um að skrifa nokkur orð í síðasta tíma tímabilsins. Það var óundirbúið 
og fengu nemendur þau fyrirmæli þegar þeir höfðu lokið við rafrænu 
könnunina. Þar sem könnunin felur í sér ákveðna ígrundun, upplifðu einhverjir 
nemendur þetta sem endurtekningu og var ígrundun ekki löng líkt og 
ferilbækurnar gáfu til kynna. 
 Það kom fljótt í ljós að nemendur voru misvanir að vinna á spjaldtölvur. 
Padlet forritið er nokkuð notendavænt og heilt yfir ekki flókið að temja sér ef 
nemendur fá að kynnast því og venjast þeirri vinnu hægt og bítandi. Það er 
hinsvegar mikilvægt að gefa nemendum þann tíma og aðlögun sem þeir þurfa. 
Níundi árgangur var í áfanga í teikningu og notaði spjaldtölvur nánast 
eingöngu til þess að skrásetja ferlið með því að taka myndir af ferlinu og setja 
inn í ferilbókina ásamt stuttum textum. Áttundi árgangur var hinsvegar í áfanga 
í merkjahönnun og munstursgerð og notaði ýmiss forrit til þess að vinna 
verkefnin. Þeir þurftu því að nota spjaldtölvur bæði við verkefni áfangans og 
við að útbúa ferilbók og skrásetja ferlið. Forritin sem nemendur notuðu við 
verkefnin og ferilbókagerðina urðu of mörg og nemendur misstu fljótt yfirsýn. 
Þeir mundu ekki hvað hvert forrit gerði eða hvernig þeir ættu að skrá sig inn í 
þau. Þetta endurspeglaðist í rafrænu könnuninni en þá kom í ljós að nánast 
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öllum nemendum í áttunda árgangi þótti ferilbókagerðin flókin en engum í 
níunda árgangi. Allir nemendur nema einn sögðu þó að vinnan hefði gengið 
vel þegar þeir höfðu lært á forritið. 

Einn nemandi kom með þá ábendingu að betra er að sinna ritvinnslu á tölvur 
en á spjaldtölvur. Eftir vandlega íhugun telur rannsakandi þó að spjaldtölvur 
séu hentugasta verkfærið í þessa vinnu þar sem hægt er að skapa margskonar 
verkefni þrátt fyrir að ekki sé hentugt að vinna langa texta. Spjaldtölvur hentar 
vel til að búa til og vinna myndir og hreyfimyndir, vinna saman myndir og 
texta á einfaldan hátt, setja upp slæðusýningar, taka upp hljóð og vinna með 
tónlist. 

Ef til vill eru nemendur vanir skriflegri vinnu og þurfa að fá tækifæri til að 
temja sér annarskonar vinnubrögð og átta sig á þeim tækifærum sem 
spjaldtölvur bjóða uppá. Þegar vinna á langa texta á spjaldtölvur er möguleiki 
að tengja lyklaborð við spjaldið sem gæti verið góð lausn á þessari hindrun. 
Sniðugt væri að eiga nokkur lyklaborð sem nemendur gætu notað í slíkum 
tilfellum. Einnig gæti verið þægilegt að eiga festingar fyrir spjaldtölvur og/eða 
síma sem nemendur gætu nýtt til þess að taka upp myndskeið af eigin vinnu og 
aðferðum til þess að skrásetja ferlið á þann hátt.  

Eitt markmiða rannsóknarinnar var að auka sjálfstæði nemenda í námi. Það 
er langtímamarkmið sem rannsakandi telur sig þurfa að vinna markvisst að. 
Nemendur voru oft ósjálfstæðir og þurftu skýra leiðsögn og stöðugt aðhald við 
ferilbókagerðina enda eru það ný vinnubrögð sem nemendur temja sér 
mishratt. Nemendur gera sér heldur ekki alltaf grein fyrir öllum þeim 
möguleikum sem ferilbókagerð bíður uppá og þurfa leiðbeiningar og verkefni 
til þess að kynnast aðferðum og verkfærum og sjá möguleikana. Þær tilraunir 
sem nemendur gera eru hinsvegar oft fljótar að smitast út. Einn nemandi hafði 
frumkvæði að því að ná í Padlet forritið í símann sinn til þess að geta unnið að 
ferilbókinni heiman frá. Það hafði rannsakandi ekki rætt sérstaklega við 
nemendur þó svo að það sé einn af helstu kostum ferilbókagerðar. Innan tíðar 
var mesti hluti nemenda komin með forritið í símann sinn. 

Rannsakandi velti því þó fyrir sér hvort eitthvað annað forrit henti betur til 
ferilbókagerðarinnar og var það ein af spurningum sem nemendur svöruðu í 
rafrænu könnuninni. Langflestir voru sáttir við Padlet og var yfirgnæfandi 
ánægja með notkun forritsins á meðal nemenda á öllum tímabilum 
rannsóknarinnar. Á fyrsta tímabili komu tveir nemendur með hugmynd að öðru 
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forriti eða Google Classroom og Power Point. Í gegnum tímabilin stakk einn 
og einn nemandi upp á Google Classroom. 
 Aðspurðir hvað væri mikilvægt að forrit sem notað er við ferilbókagerð 
gæti gert, nefndu langflestir að mjög mikilvægt væri að geta flokkað færslur 
og efni bókarinnar. Það er því greinilegt að ef rannsakandi vill halda áfram að 
nota Padlet, þarf hann að skoða betur þau ólíku sniðmát sem Padlet bíður upp 
á og leiðbeina nemendum betur hvað það varðar. Einnig voru margir sem 
nefndu að mikilvægt væri að forritið væri einfalt í notkun og var það mjög 
algengt svar nemenda á öllum tímabilum. Þá vildu nemendur geta sett inn 
myndir og texta sem og aðra ónefnda miðla og aðlagað útlit að smekk. 

Helsti ókostur við Padlet er að kennarinn hefur ekki stjórn á aðgangi 
nemenda að Padlet heldur hafa nemendur og kennari hafa jafnan aðgang. Það 
eru aðallega tveir vankantar við það fyrirkomulag. Nokkrir nemendur nefndu 
þessi erfiðleika í rafrænu könnuninni. Sá fyrri er að nemendur eiga það til að 
gleyma lykilorðum og notendanöfnum sínum. Þegar það gerist hefur kennari 
engin bjargráð og getur ekki aðstoðað nemendur við að endurheimta aðgang 
sinn að bókinni. Það gæti þýtt að nemandi þyrfti að byrja upp á nýtt við 
ferilbókagerðina. Færslurnar eru þó ekki týndar þar sem kennari hefur aðgang 
að bókinni sem áhorfandi. Þannig getur hann leyft nemanda að færa færslurnar 
yfir í nýju bókina en það tekur tíma og fyrirhöfn sem getur dregið kraft úr 
nemendum og minkað áhuga þeirra á ferlinu.  
 Sá síðari er sá að kennari hefur eingöngu áhorfenda aðgang að bókum 
nemenda og getur því ekki sett neitt efni í bækur nemenda, til að mynda 
kennsluleiðbeiningar eða annað efni. Nemendur þurfa að gera það sjálfir með 
því að skanna inn efni frá kennara. Nemendur hafa mismikla þolinmæði eða 
skilning á því af hverju það skiptir máli og eiga það til að sleppa því. 
Hugsanlega þar sem þeir vilja nýta tímann til þess að vinna að sköpun sinni. 
Kennari gæti haft meiri aðgang að bókum nemenda en þeir geta valið að 
kennari geti sett efni í bókina. Hinsvegar krefst það þess að kennari setji efni í 
hverja bók fyrir sig, ekki á nemendahópinn sem heild. 

Rannsakandi hefur tamið sér að meta ferilbækur og þátttöku nemenda eftir 
hvert tímabil fyrir sig. Þegar kom að mati eftir fyrsta tímabil, hafði rannsakandi 
fleiri og ítarlegri gögn í höndunum en áður. Ferilbók hvers nemanda geymdi 
vinnuferli hans og endurspeglaði að einhverju leyti hans vinnuframlag. 
Aðspurðir töldu nemendur að mat með þessum hætti yrði sanngjarnt og var það 
ríkjandi skoðun allra nemenda sem komu að rannsókninni heilt yfir skólaárið. 
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Einungis örfáir nemendur voru ekki á sama máli en komu ekki með nánari 
athugasemdir varðandi það. Nokkrir nemendur tóku fram að líklega yrði mat 
að einhverju leyti auðveldara þar sem ferlið væri skrásett og utan um það 
haldið. Einn nemandi nefndi að það yrði þó líka að taka tillit til hegðunar í 
tímum og almennu framferði nemenda.  

Nemendur virtust ánægðir með að fá tækifæri til þess að segja sína skoðun 
og voru almennt jákvæðir fyrir því að svara rafrænu könnuninni. Eftir á að 
hyggja voru þó nokkrir vankantar á fyrirkomulaginu. Í fyrsta lagi svöruðu 
nemendur könnuninni á spjaldtölvur. Þar sem þær eru ekki með lyklaborð líkt 
og áður hefur komið fram, eru nemendur hægari að skrifa og skrifa því minna 
en ella. Í öðru lagi þá lagði kennari könnunina fyrir undir lok tímans og 
nemendur áttuðu sig fljótt á því að þeir gætu farið úr tíma þegar þeir voru búnir. 
Það gæti hafa orsakað það að þeir gáfu sér ekki nægan tíma til að svara. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar náðist strax að loknu fyrsta tímabili en 
það er að gera ferilbókagerðina sjálfbærari og stuðla að minni efnissóun. 
Rafrænar ferilbækur mæta því markmiði vel og mátti því sjá árangur strax, sér 
í lagi þegar ferilbókagerð unglingastigs var borin saman við ferilbókagerð á 
miðstigi þar sem ferilbækur eru enn í hefðbundnu pappírs og möppuformi. 

 Annað tímabil 

Annað tímabil varði frá 5. október til 17. nóvember og kenndi rannsakandi 
einum árgangi unglingastigs, eða níunda bekk en sat hjá í áttunda og tíunda 
árgangi. Um var að ræða 11 nemendur í níunda árgangi. 

4.2.1 Endurskoðun - Áætlun 

Eftir að fyrsta tímabili lauk komu í ljós allmörg atriði sem mátti laga. Áætlunin 
var að hafa kynningu á rannsókninni og íhlutuninni markvissari ásamt því að 
leggja aukna áherslu á umræður við upphaf tímabilsins. Þetta var gert í þeim 
tilgangi að leggja áherslu á mikilvægi ferilbókarinnar þannig að nemendur séu 
meðvitaðir um markmið vinnunnar og þær ástæður sem liggja að baki. Stefnt 
var að því að verja meiri tíma í umræður á meðan á tímabilinu stæði. Einnig 
var þörf á að fá auknar upplýsingar frá nemendum varðandi þeirra upplifun af 
lærdómssamfélagi og hvort þeir telji sig raunverulega fá að vera þátttakendur 
í mótun kennsluháttanna eða ekki. Því var áætlað að bæta við spurningu um 
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upplifun nemenda af lærdómssamfélagi við rafrænu könnunina sem lögð 
verður fyrir eftir tímabil tvö. 
 Þá var eitt helsta markmið annars tímabils að stuðla markvisst að ígrundun 
nemenda með því að láta nemendur staldra við reglulega og íhuga hvað þeir 
gerðu og hvaða lærdóm þeir geta dregið af því. Áætlunin var að láta nemendur 
ígrunda í lok kennslustunda eða við lok hvers verkefnis, eða hluta verkefnis, 
fyrir sig. Það mátti vera á fjölbreyttan hátt, t.d. í formi skrifa eða sem stutt 
myndskeið, teikning, hreyfimynd eða slæður. Til þess að kynnast þeim 
fjölbreyttu miðlum sem nemendur geta nýtt sér við að koma þekkingu sinni og 
lærdómi á framfæri, var áætlunin að leggja fyrir nemendur einföld 
heimaverkefni þar sem þeir kynna sér möguleika rafrænnar ferilbókagerðar og 
fjölbreyttar margmiðlunar leiðir. 
 Á meðan á tímabilinu stóð ætlaði rannsakandi að kynna sér Google 
Classroom sem mögulegt forrit fyrir ferilbækur. Hann ætlaði enn fremur að 
bera forritin saman með það í huga að finna sem bestu lausn á helstu 
vanköntum Padlet, þ.e.a.s. að rannsakandi hafði ekki stjórn á aðgangi nemenda 
nemenda að þeim og gat ekki sett kennsluefni í ferilbækur nemenda. 
 Þá var áætlunin að gæta þess að kenna ekki á of mörg forrit þar sem það 
getur dregið athyglina frá ferilbókagerðinni. Enn fremur var stefnan að útbúa 
leiðbeiningar um skráningu á hin ýmsu forrit sem væru nemendum 
aðgengilegar til þess að létta óþarfa álagi af kennara og koma í veg fyrir pirring 
hjá nemendum. Þar sem verkefni tímabilsins var leirvinnsla var óvíst að um 
nokkur önnur forrit en Padlet yrði að ræða.  
 Til þess að gæta þess að nemendur skrásetji ferlið stefndi rannsakandi að 
því að minna nemendur reglulega á mikilvægi þess að vinna jafnt og þétt að 
ferilbókinni. Gera má ráð fyrir því að almennt vinnuframlag nemenda 
endurspeglist að einhverju leyti í umfangi ferilbókarinnar. Það var því 
mikilvægt að nemendur séu meðvitaðir um mikilvægi hennar sem og hlutverk 
ferilbókarinnar í lokamati. 

4.2.2 Íhlutun - Ígrundun 

Við upphaf annars tímabils kom í ljós ný hindrun þegar þrír nemendur komu 
aftur til rannsakanda úr níunda árgangi og höfðu þar af leiðandi heyrt 
innlögnina og kennsluna á Padlet. Því dreif rannsakandi sig í að ljúka henni af 
í stað þess að gefa sér nægan tíma í innlögn og umræður. Nemendur voru 
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hvorki með spurningar né sýndu áhuga á því að ræða um ferlið frekar. Því telur 
rannsakandi að honum hafi ekki tekist að leggja aukna áherslu á mikilvægi 
þess að skrá reglulega í ferilbókina í upphafi. Einnig hafði rannsakandi ekki 
íhugað hvort nemendur ættu að gera nýja og nýja ferilbók eða halda einni út 
skólaárið. Einn nemandi valdi til dæmis að halda áfram með fyrri ferilbók sína 
en hinir tveir völdu að búa til nýja bók. 

Áætlunin var að gæta þess að kynna nemendum ekki of mörg ný forrit til 
þess að draga ekki athygli frá ferilbókagerðinni sjálfri. Auk þess að læra á 
Padlet lærðu nemendur á eitt annað forrit en þar sem það var óundirbúin 
kennsla sem rannsakanda datt í hug í miðri kennslustund, útbjó hann ekki 
sérstakar leiðbeiningar varðandi það forrit enda var ekki að ræða um forrit sem 
krefst innskráningar. Ferilbókagerðin gekk því mjög vel að mati nemenda sem 
endurspeglaðist í rafrænu könnuninni þar sem nemendur tóku fram að þeir 
væru ánægðir með ferilbókagerðina en einungis einn nemandi tók fram að fyrst 
hafi honum þótt ferilbókagerðin flókin en þegar leið á tímabilið hafi honum 
gengið mun betur. 

Aðspurðir voru nemendur heilt yfir ánægðir með Padlet forritið og tóku 
nokkrir nemendur það sérstaklega fram í opinni spurningu. Einungis einn 
nemandi nefndi vandræði varðandi innskráningu, ólíkt fyrsta tímabili þar sem 
ansi margir nefndu þennan ókost. Einn nemandi tók sérstaklega fram að honum 
þætti þetta gott forrit til þess að halda öllu saman. Engin nemandi kom með 
hugmynd að forriti sem hægt væri að nota í staðin fyrir Padlet. Þegar kom að 
eiginleikum sem nemendur vildu að ferilbókaforrit byggi yfir kom eingöngu 
ein ný uppástunga. Einn nemandi vildi geta breytt útliti og unnið það áfram 
þegar líður á ferlið. 

Nokkrir nemendur voru ósáttir við að hafa gleymt því að setja inn færslur í 
ferilbókina og skrásetja ferlið sem ber þess vitni að þeir hafi ekki fengið 
nægilegt aðhald við ferilbókagerðina. Eðlilegt er að nemendur hafi verið mis 
duglegir við að vinna að ferilbókinni og þá gæti hafa skapast ójafnvægi á milli 
vinnu nemenda að viðfangsefnum kennslustundanna og ferilbókarinnar. Því 
má velta því fyrir sér hvort um sanngjarnt mat sé að ræða ef ferilbókin er nýtt 
sem grundvöllur að mati. Lýta má svo á að ferilbókin sé eitt helsta viðfangsefni 
tímanna og því sé það hluti af þeim kröfum sem kennari leggur á nemendur, 
að vinna jafnt og þétt að bókinni. 
 Rannsakandi ákvað að biðja nemendur um að ígrunda við lok hvers tíma, 
utan við þann fyrsta þar sem hluti hans fór í kynningu á rannsókninni og 
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viðfangsefni tímabilsins. Þá kom fljótt í ljós að nemendur voru almennt ekki 
vissir um hvað ígrundun fæli í sér. Því útskýrði rannsakandi fyrir nemendum 
að þeir ættu að skrifa um hvernig tíminn hefði gengið, hvað þeir hefðu gert, 
hvað hefði tekist vel og hvað ekki, hvað þeir myndu gera öðruvísi næst og þar 
fram eftir götunum. Þetta bað rannsakandi nemendur líka að gera þegar þeir 
höfðu lokið einstaka verkefnum. Þegar ferilbækurnar voru skoðaðar kom í ljós 
að ígrundun hafði aukist frá fyrsta tímabili en var ennþá frekar stutt. Oftast var 
um lokaígrundun að ræða. Því var greinilegt að efla yrði þennan þátt verulega. 
 Rannsakandi setti nemendum fyrir eitt heimaverkefni en kom ekki auga á 
fleiri góð tækifæri til þess að setja nemendum fyrir. Nemendur voru að vinna 
að leirmótun og gátu eðli málsins samkvæmt, ekki tekið verkefnin með sér 
heim. Eftir á að hyggja hefði rannsakandi vel getað sett þeim fyrir verkefni, 
með dálitlum undirbúningi en í hita leiksins varð ekki af því. Ferilbækurnar 
báru þess vitni og sýndu augljósan skort á fjölbreyttum rafrænum miðlum, 
eingöngu var um að ræða ljósmyndir og texta. 
 Á meðan á tímabilinu stóð kynnti rannsakandi sér aðra möguleika varðandi 
ferilbókagerðina til þess að reyna að finna lausn á helstu vanköntum Padlet. 
Þegar Google Classroom var skoðað kom í ljós að það forrit hentaði ekki vel 
þegar kemur að sjónrænni yfirsýn og kom því ekki til greina sem forrit fyrir 
rafræna ferilbókagerð. 

Þegar á þessari vinnu stóð byrjaði Padlet að bjóða upp á keypta útgáfu sem 
er sérsniðin fyrir skóla. Sú útgáfa býður upp á að settur sé upp reikningur þar 
sem kennari, einn eða fleiri fá stjórnendaaðgang og stofna aðgang fyrir 
nemendur. Þannig má hafa yfirsýn yfir notendanöfn og aðgangsorð og halda 
öllum ferilbókum nemenda undir sama hatti. Einnig geta stjórnendur sett upp 
ferilbækur þar sem allir notendur undir skólaaðganginum geta sjálfkrafa séð. 
Þannig má búa til samansafn af kennsluefni sem nemendur gátu auðveldlega 
afritað yfir á sínar ferilbækur. Þar með var komin einföld lausn á helstu 
hindrunum almenna aðgangsins að Padlet. Því ákvað rannsakandi að nýta þessa 
útgáfu. 
 Þá kynnti rannsakandi sér möguleikana á lyklaborðum sem nemendur gætu 
tengt við spjaldtölvurnar til þess að eiga auðveldara með að skrifa lengri texta. 
Hann skoðaði úrvalið hérlendis með tilliti til verðs og eiginleika en þægilegast 
var að ef hægt væri að stafla lyklaborðunum og þau gætu þolað mikið hnjask. 
Það þurfti einnig að huga að því hvort þau bjóði upp á bluetooth tengingu þar 
sem það er það eina sem virkar með spjaldtölvunum því þær eru ekki með USB 
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tengi. Þá kynnti rannsakandi sér úrvalið af borðfestingum fyrir spjaldtölvur til 
þess að nemendur gætu tekið upp myndskeið af vinnunni og sett inn á 
ferilbækurnar. Niðurstaðan var sú að hvergi á landinu voru lyklaborð né 
borðfestingar til sölu sem hentuðu þörfum kennslunnar. Því var ákveðið að 
geyma þetta að sinni en halda áfram að fylgjast með og sjá hvort eitthvað kæmi 
í sölu sem skólinn gæti fjárfest í. 
 Það misfórst að meta framkomu og hegðun nemenda reglulega á tímabilinu 
eins og rannsakandi hafði áætlað sem var ein af athugasemd nemenda frá fyrra 
tímabili. Því var hún eingöngu metin við lok tímabilsins um leið og hann mat 
ferilbækurnar. Hinsvegar var tímabilið eingöngu sjö skipti og því ekki um 
mikinn tíma að ræða. Þegar rannsakandi fór yfir ferilbækurnar og mat 
nemendur, rifjaðist margt upp fyrir honum varðandi kennslustundirnar þegar 
hann sá ljósmyndir og skrif nemenda. Rannsakandi telur í raun ekki þörf á að 
meta framkomu eða lykilhæfni nema kannski einu sinni snemma á tímabilinu 
og síðan aftur í lokinn. Mat var heilt yfir mjög þægilegt með ferilbókina í 
höndunum. Þar sést hvort nemendur sinna verkefnum og heimanámi, hvenær 
þeir setja hlutina inn og hvort þeir séu að leggja vinnu í hlutina eða ekki. 

 Þriðja tímabil 

Þriðja tímabil varði frá 23. nóvember til 12. janúar. Á þriðja tímabili tóku þátt 
tveir árgangar unglingastigs, eða áttundi og tíundu bekkur en níundi bekkur var 
ekki með í þetta skiptið. Um var að ræða 13 nemendur í áttunda bekk og 12 
nemendur í tíunda bekk. 

4.3.1 Endurskoðun - Áætlun 

Eftir að öðru tímabili lauk komu í ljós nokkur atriði sem þurfti að endurskoða 
fyrir þriðja tímabil. Forgangsatriði var að stofna skólaáskrift að Padlet og flytja 
þá nemendur sem nú þegar áttu almennan Padlet aðgang, inn á skólaðaganginn 
til þess að þeir haldi þeim ferilbókum sem þeir höfðu nú þegar gert. Þannig 
mætti gera tilraun til þess að koma í veg fyrir innskráningar erfiðleika og gefa 
rannsakanda betri yfirsýn og stjórn. 
 Þá var áætlað að geyma kynninguna á ferlinu og leiðbeiningar varðandi 
ferilbókagerð þar til nemendur væru komnir af stað með verkefnin sín. Þannig 
mætti reyna að koma í veg fyrir að þeir nemendur sem voru að koma aftur yrðu 
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eirðarlausir og pirraðir. Þeir nemendur sem höfðu gert ferilbók áður gætu að 
öllum líkindum sýnt meira sjálfstæði og þyrftu ekki á þessari leiðsögn að halda 
að mati rannsakanda. Þeir gætu gert ferilbókin á sínum eigin hraða eða haldið 
áfram með sömu ferilbók og síðast. 
 Þar sem illa virtist ganga að koma af stað umræðum þrátt fyrir að nemendur 
fengu tækifæri til þess að spyrja spurninga var sá þáttur ofarlega í huga 
rannsakanda. Hinsvegar sá hann enga góða lausn eða datt í hug inngrip sem 
gæti stuðlað að auknum umræðum. Því var það áætlun hans að fylgjast 
sérstaklega með þessum þætti til þess að sjá hvort hann myndi taka eftir 
einhverju eða koma í huga góð lausn. 

Það var mikilvægt að Padlet forritið yrði nemendum ekki hindrun í 
ferilbókagerðinni. Langflestir nemendur nefndu mikilvægi þess að forritið 
væri einfalt í notkun. Til þess að stuðla að betri skilningi og gegnsæi varðandi 
Padlet var ákveðið að útbúa sýnidæmi af hverju sniðmáti fyrir sig sem Padlet 
býður upp á. Það ætti að auðvelda rannsakanda að kynna forritið og nemendum 
að taka upplýsta ákvörðun varðandi útlit og snið ferilbókarinnar. 
 Enn var skortur á fjölbreyttari rafrænum miðlum við gerð ferilbókarinnar 
og skrásetningu ferlisins. Því var það áætlun rannsakanda að halda áfram að 
leggja fyrir nemendur styttri heimaverkefni. Þrátt fyrir að hafa eingöngu lagt 
fyrir eitt heimaverkefni á öðru tímabili, þá telur rannsakandi það hafa aukið 
færni nemenda í því að skoða hugmyndir á netinu, afrita þær í ferilbókina og 
vinna eigin verkefni út frá þeim. Því var það áætlun rannsakanda að halda 
áfram að leggja fyrir nemendur styttri heimaverkefni þar sem þeir nota 
mismunandi miðla í hvert sinn. 
 Áfram var þörf á að þjálfa nemendur í því að ígrunda. Ekki hafði gengið 
nógu vel að fá nemendur til þess að sinna ígrundun þó að um ákveðna framför 
væri að ræða. Ákveðið var að gera ígrundun skilyrði þess að fá tímabilið metið 
til einkunna og setja nemendum að skila þéttri ígrundun í síðustu kennslustund 
tímabilsins. 

4.3.2 Íhlutun - Ígrundun 

Rannsakandi setti upp skólaaðgang að Padlet áður en tímabilið hófst og 
stofnaði aðgang fyrir þá nemendur sem nú þegar höfðu komið til hans. 
Aðgangurinn, það er að segja, notendanafn og lykilorð, voru þau sömu og 
nemendur nota almennt á vegum skólans. Þær ferilbækur sem nemendur höfðu 
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gert áður voru færðar yfir á nýjan aðgang nemenda. Nemendum gekk mun 
betur að skrá sig inn á Padlet þó svo að þeir gleymdu oft aðganginum á milli 
kennslustunda. Einhverskonar leiðbeiningar varðandi innskráningu gætu eflt 
sjálfstæði nemenda í innskráningu.  

Nemendur voru ánægðir með Padlet forritið og tóku fram að þeim þætti 
forritið einfalt og þægilegt sem er áhugavert í ljósi þess hver margir tóku fram 
að forritið væri flókið á fyrsta tímabili. Því er ljóst að nemendur eru fljótir að 
venjast og læra á forritið og aukin þekking rannsakanda skilar árangri. 
Aðspurðir tóku nemendur fram að auk fyrrgreindra atriða þætti þeim mikilvægt 
að ferilbókaforrit gæfi yfirsýn sem myndi auðvelda þeim að muna eftir því sem 
þeir höfðu gert og lært. 

Þá voru útbúin sýnidæmi af öllum Padlet sniðmátunum til þess að 
nemendur gætu valið það sem þeim líkaði best. Aðspurðir sögðu nemendur að 
þeim líkaði vel að geta valið sitt eigið sniðmát og þar með gert ferilbókina 
persónulegri. Hinsvegar væri gott ef nemendur hefðu aðgang að sýnidæmunum 
á meðan þeir eru að vinna ferilbókina í stað þess að þeim séu einungis sýnt þau 
í upphafi.  

Umræður við upphaf tímabila hafa verið takmarkaður fram að þessu. 
Hinsvegar tók rannsakandi eftir því að á meðan á vinnu stendur, mynduðust 
góðar umræður. Þetta gerðist þegar nemendur voru komnir af stað með ferlið 
og búnir að koma sér vel fyrir í vinnunni og rýminu. Þá byrjuðu oft umræður 
á milli nemenda og rannsakanda og flæddu ágætlega. Þessar stundir mátti grípa 
á lofti og nýta til þess að heyra hverjar hugrenningar nemenda voru. 

Í öðrum árganginum voru ekki lögð fyrir nein heimaverkefni þar sem 
verkefni tímabilsins voru í eðli sínu fjölbreytt. Nemendur þurftu að skila 
þrennskonar verkefnum með þremur ólíkum miðlum til þess að klára 
verkefnið. Þar af leiðir var um næga fjölbreytni að ræða. Í hinum árganginum 
voru engin heimaverkefni lögð fyrir. 

Til þess að stuðla að aukinni ígrundun var hún gerð að skilyrði fyrir því að 
ljúka verkefnum áfangans. Þar af leiðir var ígrundun mun greinilegri en áður 
þegar ferilbækur nemenda voru skoðaðar. Nemendur þurftu hinsvegar mikla 
aðstoð og áttuðu sig oft ekki á því hvað hugtakið fæli í sér. Einnig virtist 
ígrundun við lok tímabilsins ekki næg þar sem nemendur voru fljótir að gleyma 
þar sem kennslan var eingöngu einu sinni í viku. 

Upp til hópa þótti nemendum mikilvægt að fá að hafa áhrif á 
ferilbókagerðina. Þeir tóku fram ýmsar ástæður vegna þessa, til að mynda að 
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það auki ánægju viðkomandi og að hægt væri að aðlaga hana ekki eingöngu að 
útliti heldur einnig hægt að aðlaga uppsetningu eftir hentugleika. Áhugavert 
var að einn nemandi tók sérstaklega fram í opinni spurningu að mikilvægt væri 
að geta nýtt ferilbókina til grundvallar að einkunnagjöf. 

 Fjórða tímabil 

Fjórða tímabil varði frá 18. janúar til 22. mars. Á fjórða tímabili kenndi 
rannsakandi öllum þremur árgöngum unglingastigs. Um var að ræða 13 
nemendur í áttunda bekk, 11 nemendur í níunda bekk og 12 nemendur í tíunda 
bekk. 

4.4.1 Endurskoðun - Áætlun 

Líkt og eftir fyrstu tímabilin voru fjölbreytt atriði sem þurfti að endurskoða, 
bæta eða aðlaga á einhvern hátt. Áætlað var að stuðla að sjálfstæði nemenda 
með því að útbúa einfaldar leiðbeiningar þar sem farið yrði yfir það hvernig á 
skrá sig inn á Padlet. Leiðbeiningarnar átti að prenta út, plasta og hengja á 
áberandi stað þar sem nemendur geta auðveldlega nálgast þær. Einnig ætlaði 
rannsakandi að opna á Padlet sniðmátin þannig að nemendur gætu nálgast þau 
í gegnum sinn Padlet aðgang og kynnt sér þau betur áður en þeir völdu sér snið 
eða síðar í ferlinu. 

Áætlunin varðandi eflingu umræðuhluta breyttist að einhverju leyti þar sem 
áherslan var færð á umræður á meðan á tímabilinu stóð, frekar en afmarkaðar 
við upphaf tímabilsins. Rannsakandi ætlaði að vera vakandi fyrir þeim 
tækifærum sem kunnu að gefast til þess að eiga í afslöppuðum umræðum við 
nemendur um þeirra upplifun af ferlinu og kennslunni. 

Ákveðið var að láta nemendur ígrunda við lok hverrar kennslustundar sem 
og við lok hvers áfanga ferlisins. Þannig var von um að nemendur myndu æfa 
sig í því að ígrunda og átta sig þannig betur á því hvað felst í ígrundun, ásamt 
því að fá betra yfirlit yfir eigin vinnu í formi texta eða frásagnar. Ígrundunina 
geti þeir síðan nýtt í næstu kennslustund til þess að aðlaga eigin vinnu og læra 
af því sem þeir hafa þegar gert. 

Að lokum var lögð sérstök áhersla á að leggja fyrir nemendur minni 
heimaverkefni til þess að kynna fyrir nemendum hluta af þeim fjölbreyttu 
miðlum sem rafræn ferilbókagerð gefur möguleika á. 
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4.4.2 Íhlutun - Ígrundun 

Leiðbeiningar varðandi innskráningu á Padlet voru útbúnar áður en tímabilið 
hófst. Þegar nemendur mættu í kennslustundir og voru ekki vissir hvernig ætti 
að skrá sig inn á Padlet, benti rannsakandi þeim á leiðbeiningarnar. Í fyrstu 
báðu nemendur oft um aðstoð þegar kom að innskráningu og benti rannsakandi 
þeim þá á leiðbeiningarnar. Með tímanum fækkaði fyrirspurnum mjög og ef 
nemendur spurðu, var annar nemandi fljótur að benda þeim á leiðbeiningarnar. 
Aðspurðir töldu flestir nemendur innskráninguna hafa gengið vel. Tveir 
nemendur tóku það fram að þeir vildu að það hefði verið einfaldara en fimm 
sögðu að það hefði verið flókið í byrjun en síðan orðið einfaldara þegar leið á 
tímabilið. 

Líkt og á þriðja tímabili fengu nemendur að sjá sýnidæmi af Padlet 
sniðmátunum við upphaf tímabils. Þeir nemendur sem voru óákveðnir skoðuðu 
sýnidæmin síðan nánar í eigin spjaldtölvu áður en þeir völdu sér snið. Það voru 
ekki allir nemendur sem nýttu sér það en möguleikinn er til staðar fyrir þá sem 
vilja. Þetta þýðir að rannsakandi þarf ekki að eyða miklum tíma í að kynna 
sniðin í þaula heldur geta þeir nemendur sem vilja, kynnt sér sniðin nánar og 
þeir sem vilja drífa sig af stað geta gert það. Hver nemandi getur því unnið 
þessa upphafsvinnu á sínum hraða.  

Langflestir nemendur voru ánægðir með Padlet og ferilbókagerðina. Fjórir 
nemendur voru á öðru máli og nefndu ólíkar ástæður vegna þessa. Einum 
nemanda fannst ferilbókagerðin erfið og taldi það hafa hindrað hann í að gera 
góða ferilbók. Annar sagðist hafa gleymt að setja inn í ferilbókina og því væri 
hún ekki góð heimild fyrir hans vinnu. Einum nemanda fannst ferilbókagerðin 
hreinlega leiðinleg og annar taldi sig ekkert vita hvað hann væri að gera. Einn 
nemandi nefndi að honum þætti ekki gott að hafa mikið val, vildi heldur vera 
sagt hvað hann ætti að gera. Hinsvegar töldu hinir nemendurnir að þeim þætti 
mikilvægt að fá sjálfir að hafa áhrif á það hvernig þeir gerðu ferilbókina. Þá 
tók einn nemandi fram að honum þætti mikilvægt að ferilbókin sé geymd í 
einhverskonar skýi og að hægt sé að vinna í ferilbókinni heima við. 

Á meðan á tímabilinu stóð var rannsakandi meðvitaður um að grípa 
tækifærin til þess að stuðla að umræðum varðandi rannsóknina og heyra hlið 
nemenda. Þá mynduðust oft eðlilegri og dýpri samræður en þegar nemendur 
upplifa sig tilneydda við upphaf hvers tímabils. Umræðuefnin komu þá oft frá 
þeim og kveiktu áhuga þeirra nemenda sem heyrðu og oft urðu til líflegar 
samræður þar sem rannsakandi fékk innsýn í upplifun nemenda af ferlinu. Sá 
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hængur er hinsvegar á að rannsakandi hefur ekki eins góð tök á því að punkta 
hjá sér og skrifa niður í slíkum aðstæðum. 

Við lok hvers tíma og þegar nemendur luku hluta af verkefni, þurftu þeir að 
ígrunda. Rannsakandi leiddi nemendur sérstaklega í gegnum þennan hluta og 
gaf nemendum aukið svigrúm til þess að ljúka ígrundun. Þetta fyrirkomulag 
reyndist vel, yfirsýnin yfir ferlið jókst til muna og nemendur voru meðvitaðri 
um það hvað þeir væru að gera. Ígrundunin var ekki löng í hvert skipti en það 
telur rannsakandi að sé eðlilegt þar sem nemendur voru að temja sér ný 
vinnubrögð. Hugsanlega muni hún lengjast og dýpka þegar fram líða stundir. 
Nemendur þurfa hinsvegar mikla leiðsögn þegar kemur að ígrundun. Þeir muna 
illa á milli tíma hvernig þeir eiga að nálgast hana og þurfa leiðsögn í hvert 
skipti. Einn nemandi nefndi að honum þætti mjög gott að matið byggist á 
ferilbókinni þar sem oft færi eitthvað úrskeiðis í ferlinu sem hefði það að 
verkum að lokaútkoman væri lítil sem engin en þá sýndi ferilbókin allt það sem 
viðkomandi hafði lagt á sig og gert, óháð lokaafurð. 

Sem áður gekk illa að leggja fyrir heimaverkefni. Þar sem fyrsta 
kennslustundin fór að mestu í kynningu, undirbúning og umræður, lá vel við 
að fyrsta heimaverkefnið væri að nemendur myndu finna hið minnsta þrjár 
hugmyndir af verkefnum. Líkt og á þriðja tímabili varð það eina 
heimaverkefnið. Hugsanlega gleymist að leggja heimaverkefni fyrir í lok 
tímans þar sem mikill asi einkennir oft lok kennslustunda. Þá eru nemendur að 
sinna skrásetningu, ígrundun og frágangi. 

 Fimmta tímabil 

Fimmta tímabil varði frá 5. apríl til maíloka. Á því tímabili kenndi rannsakandi 
öllum árgöngum unglingastigs eða 13 nemendum í áttunda bekk, 11 
nemendum í níunda bekk og 12 nemendum í tíunda bekk. 

4.5.1 Endurskoðun - Áætlun 

Á þessu stigi rannsóknarinnar voru ekki mörg atriði sem rannsakandi taldi 
þurfa að breyta enda rannsóknin að líða undir lok. Ákveðið var að leggja 
áherslu á að auðvelda aðgengi nemenda að leiðbeiningum varðandi ígrundun 
og stuðla að notkun fjölbreyttra miðla í gegnum heimaverkefni.  
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Til þess að efla ígrundun var áætlunin að útbúa aðgengilegar leiðbeiningar 
bæði varðandi mikilvægi hennar og leiðsögn í því hvernig sinna má ígrundun. 
Áætlað var að útbúa skjal sem mátti prenta út og plasta til þess að nemendur 
hefðu aðgang að þeim þegar þeir þurfa. Einnig ætlaði rannsakandi að setja 
skjalið inn á Padlet þannig að nemendur hafi aðgang að þeim rafrænt. Þannig 
vill rannsakandi auka sjálfstæði nemenda og minnka óþarfa álag í kennslu. 
 Þá var áætlunin að leggja sérstaka áherslu á að auka þekkingu nemenda á 
fjölbreyttum rafrænum miðlum. Þessi þáttur var undirbúin sérstaklega áður en 
tímabilið hófst en þá voru valin sérstök heimverkefni (sjá bls. 57) sem voru 
undirbúin og sett niður á ákveðna daga. Þannig vildi rannsakandi reyna að 
tryggja að þessi þáttur myndi skila sér þar sem um síðasta tímabil 
rannsóknarinnar var að ræða. 

4.5.2 Íhlutun - Ígrundun 

Þar sem um síðasta tímabil rannsóknarinnar var að ræða gekk flest mjög vel 
og bæði rannsakandi og sumir nemenda orðnir vanir ferlinu. Ferilbókagerðin 
gekk í flestum tilvikum vel enda hafði meginþorri nemenda komið áður. Þeir 
nemendur sem ekki þekktu kennsluhætti, lærðu fljótt enda umkringdir 
nemendum sem gátu aðstoðað þá við hvert skref. Aðspurðir hvað hefði mátt 
fara betur nefndu einungis tveir atriði sem tengdist ferilbókagerðinni sjálfri og 
það var að hafa meiri tíma í að vinna hana og að vera duglegri að skrásetja. 
 Við upphaf tímabilsins voru leiðbeiningar varðandi ígrundun komnar upp á 
vegg og á Padlet. Aðgengi nemenda að greinargóðum leiðbeiningum varðandi 
ígrundun skilaði sér í minna álagi á rannsakanda í kennslu. Nemendur spurðu 
oft ýmissa spurninga varðandi ígrundunina, hugsanlega vegna þess að þeir 
voru enn að temja sér hana. Núna benti rannsakandi nemendum á 
leiðbeiningarnar og nemendur gátu aflað sér upplýsinga sjálfir. Þegar leið á 
voru nemendur einnig duglegir við að benda samnemendum sínum á 
leiðbeiningarnar ef þeir spurðu. 

Yfirgnæfandi ánægja var meðal nemenda um að ferilbókin væri 
grundvöllur mats en einungis einn nemandi var því ósammála. Hann taldi að 
frekar ætti að meta frammistöðu í tímum heldur en skrif í ferilbókinni. Annar 
nemandi tók það fram að hann hefði ekki náð að klára en var öruggur um að 
ferilbókin sýndi fram á mikla vinnu þrátt fyrir það og með það var hann 
ánægður. 
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 Nemendur fengu nokkur mismunandi heimaverkefni (sjá bls. 57) til þess að 
sinna sem tengdust viðfangsefninu en þau hafði rannsakandi undirbúið áður en 
tímabilið hófst. Verkefnin gegnu öll út á það að kynna sér viðfangsefnið á þeim 
fjölmörgu streymisveitum og miðlum sem internetið bíður upp á, allt frá 
heimasíðum og Instagram reikningum til YouTube rása. Verkefnin fengu 
nemendur til þess að nýta sér tæknina í upplýsingaöflun, skrásetja niðurstöður 
á ólíkan hátt í ferilbókina og ígrunda val sitt. Ferilbækurnar voru mun ítarlegri 
og fjölbreyttari með verkefnunum en ekki er hægt að segja til um hvort 
nemendur muni nota möguleikana af sjálfsdáðum að svo stöddu. Það mun 
tíminn leiða í ljós. 

 Rýnihópar 

Síðasti hluti gagnaöflunar voru rýnihópar. Rannsakandi bauð þeim nemendum 
unglingastigs sem oftast höfðu komið í sjónlistir, að taka þátt. Í áttunda og 
níunda árgangi voru fjórir nemendur sem höfðu komið alls þrisvar sinnum í 
sjónlistir og því tekið þátt í þrem tímabilum. Þeim var því boðin þátttaka og 
þáðu þeir boðið. Í tíunda árgangi hafði engin komið þrisvar sinnum en sjö 
nemendur komið tvisvar. Rannsakandi bauð tveimur drengjum og tveimur 
stúlkum að taka þátt sem þáðu það öll. 

Nemendum var boðin þátttaka í rýnihóp og ef þeir þáðu þátttökuna, var 
kynningarbréf sent heim til foreldra. Hóparnir hittust undir lok skólaárs í 
vinnurýminu og voru samræðurnar teknar upp og síðan vélritaðar. 

Niðurstöður voru nokkuð einróma en þar mátti greina fjögur þemu þvert á 
árganga og kyn. Þessi þemu einkenndu upplifun nemenda af ferlinu og mátti 
sjá greinilega á svörum þeirra. Þessi þemu voru umgjörð um nám, 
einstaklingsmiðun, ígrundun og námsstuðningur. 

4.6.1 Umgjörð um nám 

Það var ljóst að það utanumhald sem ferilbókagerð gaf nemendum, varð til 
þess að nemendur fengu aukna yfirsýn yfir það sem þeir höfðu gert, sem þeim 
líkaði vel. Þess ber að geta að þessir nemendur höfðu einungis unnið ferilbækur 
yfir einn skólavetur og í mesta lagi höfðu nemendur gert þrjár ferilbækur. Þeir 
gátu samt auðveldlega séð tilganginn og hver ávinningurinn yrði fyrir þá með 
framhaldandi ferilbókagerð. Meira að segja nemandi í tíunda árgangi, sem 
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áttaði sig á því að hann myndi ekki gera fleiri ferilbækur þar sem hann væri að 
útskrifast sagði; „í tíunda bekk getur maður horft yfir allt og bara vá“. Hann 
gat því ímyndað sér hvernig nemandi í hans sporum eftir einhver ár, gæti átt 
samansafn að ferilbókum frá upphafi. Einn nemandi nefndi sérstaklega að hann 
vildi sjá í hvað hann hefði eytt tímanum í. 

Auk þess að fá yfirsýn gefur utanumhald nemendum tækifæri á að 
skipuleggja sig. Einn nemandi sagði; „ég hefði ekki getað haldið utan um þetta 
jafn vel“ og fannst þessi aðferð og skipulag vinnu auðvelda honum að halda 
utan um eigin vinnu. 

Utanumhald varð einnig til þess að vinna nemenda var skrásett og haldið til 
haga. Þar af leiðir upplifðu nemendur að þeir höfðu gert mun meira en áður 
sem endurspeglast í orðunum; „áður fór maður bara með verkin heim og henti 
þeim kannski“ og „þetta er þægilegra núna, finnst ég hafa gert meira“. Einn 
nemandi nefndi að hann hefði týnt verkum áður og hefði þá í raun glatað 
verkefninu og þurft að byrja upp á nýtt. Þrátt fyrir að nemendum hafi þótt erfitt 
að byrja, þá fannst þeim fyrirkomulagið mun hjálplegra á þennan hátt miðað 
við það sem þeir voru vanir. Þeir nefndu sérstaklega skipulag og skýra 
uppsetningu 

Endurtekin skrásetning varð einnig til þess að nemendur upplifðu sjónlistir 
sem mikilvæga grein líkt og aðrar greinar. Einn nemandi komst svo að orði 
„þetta er náttúrulega bara skóli“ og annar sagði; „við vorum vön því að þetta 
væru tímar þar sem þú gerðir ekkert en núna erum við að læra“. Því er 
greinilegt að nemendur sjálfir upplifa mun á því þegar haldið er utan um ferlið 
með þessum hætti og fær fagið sjónlistir meira vægi með rafrænum 
ferilbókum. 

4.6.2 Einstaklingsmiðun 

Í gegnum rafræna ferilbókagerð upplifðu nemendur að þeir hefðu meiri stjórn 
á verkefninu. Einn nemandi sagði „þarna get ég gert allt sem ég vil“ og upplifði 
því að þrátt fyrir að ferilbókgerðin sé rammi, þá var greinilega frelsi innan 
rammans. Það þýðir hinsvegar ekki að verkefnið sé ekki skýrt en einn nemandi 
tók fram; „það er alltaf verkefni en maður ræður samt svo miklu, það er svo 
þægilegt að hafa þetta frelsi.“ Því virtist nemendum líka að hafa aukna stjórn 
á útliti, uppbyggingu og vinnu ferilbóka og verkefna. 
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 Annar nemandi tók svo til orða; „ég fæ meiri stjórn, þetta er mitt verkefni.“ 
Það virðist vera þannig að ef nemendur upplifa það að þeir séu að einhverju 
leyti við stjórnvölinn, að þeir fái tækifæri til þess að taka aukna ábyrgð á eigin 
námi og vilji í raun gera það. Það endurspeglaðist í orðum eins viðmælanda 
sem sagði skýrt; „ég vil fá að stjórna sem mestu.“ 

Áhugavert var að einn nemandi tók fram að; „það er allt í lagi að hafa ekki 
sveigjanleika hjá hinum því svo kemur maður hingað og hér er svo mikill 
sveigjanleiki.“ Sá nemandi fann því greinilegan mun á þessari aðferð í kennslu 
og því sem hann átti að venjast. 

Í gegnum rafrænu könnunina kom endurtekið fram að nemendum þykir 
mikilvægt að geta aðlagað ferilbókina að eigin smekk. Þeim fannst mikilvægt 
að geta valið snið og útlit. Nemendur vildu gera ferilbókina að sinni og töldu 
það gefa þeim eignarhald sem ylli því að þeir lögðu meiri metnað í hana. 

4.6.3 Ígrundun 

Ígrundun var stef sem endurtók sig í gegnum samtal hópanna en það virtist 
vera nemendum alveg ný aðferð í námi, að minnsta kosti meðvituð ígrundun. 
Líklega höfðu nemendur oft ígrundað án þess að átta sig á því og líklega ekki 
markvisst. Nemendur nefndu nokkur atriði sem ígrundun hafði áhrif á og efldi. 

Þar sem um var að ræða nýja aðferð, þótti nemendum ígrundunin oft 
strembin, sér í lagi til að byrja með. Þeir voru ekki vissir hvað þeir ættu að 
skrifa og hverju þeir ættu að segja frá. Með tímanum tömdu þeir sér aðferðina 
og lærðu að það var ekki hægt að ígrunda vitlaust. Þá gekk þeim mun betur og 
hjá flestum varð ígrundunin sjálfsagður hlutur. Sumir fóru að hafa gaman að 
þessum þætti. Einn nemandi nefndi að honum fannst gaman að segja frá; „mér 
fannst skemmtilegt að segja frá hlutunum, segja frá hvað gerðist og búa til sögu 
um það hvernig þetta þróaðist hjá mér.“ Með því að stunda ígrundun markvisst 
urðu nemendur einnig meðvitaðir um ferlið meðan á því stóð. 

Ígrundunin virtist einnig hjálpa nemendum að festa í minni. Einn nemandi 
sagði; „ef við sleppum ígrunduninni þá vitum við ekki neitt og munum ekki 
aðferðina.“ Þannig virtist ígrundunin vera leið fyrir nemendur til þess að rifja 
upp og skrásetja það sem þeir höfðu lært sem varð til þess að þeir gátu 
auðveldlega nálgast nýja þekkingu. 

Skrásetning gaf nemendum einnig aukna yfirsýn líkt og áður hefur verið 
nefnt, sér í lagi við lok ferlisins. Einn nemandi tók fram að honum þótti; „miklu 



55 

skemmtilegra að sjá hvað maður var að gera og hvernig maður eyddi 
tímanum.“ Líkt og áður hefur verið nefnt skrásettu nemendur ferlið á 
margskonar hátt, til að mynda með ljósmyndum, teikningum, 
skýringarmyndum, hreyfimyndum, hljóðskrám og svo mætti lengi telja. 
Ígrundunin var hluti af þessari skrásetningunni og gaf nemendum auknar og 
öðruvísi upplýsingar þar sem nemendur þurftu virkilega að staldra við, horfa 
yfir og meta það sem þeir höfðu gert. Einn nemandi tók svo til orða; „áður þá 
fannst manni maður ekkert vera að læra.“ Þrátt fyrir að hafa farið heim með 
lokaafurð áður þá upplifðu nemendur ekki eins sterkt að þeir hefðu verið að 
læra á meðan á ferlinu stóð. Því er ígrundum mikilvægur þáttur í farsælli 
ferilbókagerð sem og öðru námi. Þetta viðhorf endurspeglast í orðum eins 
nemenda; „maður finnur að maður hefur gert svo mikið, flokkað það og gert 
allt skýrt.“ 

4.6.4 Námsstuðningur 

Námsstuðningur er síðasta þemað sem kom bersýnilega í ljós í rýnihópunum. 
Ferilbókagerð, og þá sérstaklega rafræn, er nemendum ókunn. Það getur verið 
erfitt að venjast einhverju sem er framandi, bæði fyrir kennara og nemendur. 
Þar sem um var að ræða lærdómssamfélag þurftu allir þátttakendur að venjast 
breyttu vinnulagi og áherslum. Það var því hægt að reikna með því að 
nemendur þurftu góða umgjörð fyrst um sinn en með tímanum væri hægt að 
minnka utanumhald verulega.  

Nemendur fundu fyrir þessari aðlögun og einn nemandi sagði; „þetta gekk 
illa fyrst en síðan betur, fyrst var ég með neikvæðar tilfinningar gagnvart þessu 
en núna skil ég þetta.“ Þannig má sjá þegar nemandinn vandist, breyttist 
viðhorf hans gagnvart ferlinu. Annar tók fram að; „það var pínu erfitt að byrja 
þar sem við erum orðin unglingar en þetta er miklu hjálplegra núna, miklu betra 
en það var áður.“ Þessi nemandi áttaði sig því á að þessir breyttu starfshættir 
voru til bóta og hlutirnir gengu betur á þennan hátt. Það virtist ekki taka 
nemendur mjög langan tíma að venjast en einn sagði; „maður er svona þrjá 
tíma að læra á þetta og svo er þetta ekkert mál.“ 

Lykilatriði í innleiðingu ferilbókagerðarinnar er utanumhald og stuðningur 
við nemenda á meðan á ferlinu stendur. Nemendur þurfa ítarlega kennslu, 
leiðsögn og markvissa handleiðslu til þess að geta tileinkað sér nýjar aðferðir. 
Sú ábyrgð liggur á kennaranum. Einn nemandi tók svo til orða: „þú varst alltaf 
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að minna okkur á að setja inn, það var gott.“ Nemendur fundu því fyrir því að 
þeir höfðu stuðning og fengu áminningu eftir þörfum sem er mikilvægur þáttur 
ef vel á til að takast. 

Einn af kostum ferilbókagerðar eru þeir fjölbreyttu stafrænu miðlar sem 
nýta má við skrásetningu ferlisins. Í raun eru möguleikarnir endalausir og 
Padlet býður upp á fjölmargar möguleika í þeim efnum. Því geta nemendur 
nýtt sér þann miðil sem þeim líkar best við og þannig nýtt styrkleika sína í anda 
einstaklingsmiðunar. Rannsakandi reyndi að nýta þennan möguleika og bauð 
nemendum upp á að skila allri skrásetningu á þann hátt sem hver og einn 
nemandi kaus. Hinsvegar virtust nemendur sækja í það sem þeir þekktu eða 
voru vanir og völdu í flestum tilvikum að skila skrifuðum texta. Því ákvað 
rannsakandi að leggja fyrir styttri verkefni þar sem nemendur neyddust til þess 
að nota ólíka miðla. Það skilaði sér að einhverju leyti í fjölbreyttari skilum 
nemenda. Það var greinilegt að nemendur áttuðu sig á því hvers vegna þeir 
þurftu að skila þessum verkefnum en einn nemandi tók svo til orða: „við 
þurftum að setja inn heimaverkefnin til þess að læra hvað er hægt að gera.“ 

 Afrakstur starfsþróunar 

Í ferlinu urðu til ýmis konar óhefðbundin gögn sem nýtast rannsakanda og 
hugsanlega öðrum sem hafa áhuga á að innleiða rafræna ferilbókagerð. 

4.7.1 Leiðarvísir 

Í gegnum endurtekninguna sem einkennir ferli starfendarannsókna, kom 
bersýnilega í ljós hvaða röð aðgerða hentaði kennslunni best. Rannsakandi 
hefur sett upp leiðarvísi að íhlutun á rafrænni ferilbókagerð. Leiðarvísirinn 
miðar að því forriti sem rannsakandi notar og þeim aðbúnaði sem hann hefur 
aðgang að. Því má gera ráð fyrir einhverri aðlögun ef aðrir kennarar kjósa að 
nota hann. 

 
Forvinna 
• Undirbúa sýnidæmi af sniðmátum 
• Búa til aðgang fyrir nemendur 
• Útbúa leiðbeiningar vegna ígrundunar 

Kennsla 
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• Innlögn 
• Umræða 

• Ferilbókagerð 
• Fjalla um ástæður ferilbókagerðarinnar 

• Umgjörð um nám 
• Ígrundun 
• Mat 

• Kenna á Padlet 
• Aðgangur 
• Innskráning 
• Ólík sniðmát 
• Útbúa beinagrind 
• Titill (árgangur, viðfangsefni) 
• Útlit 

• Flokka ferilbækur í möppur 
• Ígrundun 

• Útskýra ástæður ígrundunar 
• Nemendur skrifa forígrundun 

• Vinna 
• Skrásetning eftir hvern hluta/kennslustund 
• Ígrundun eftir hvern hluta/kennslustund 
• Minni verkefni til þess að kynnast möguleikum 

ferilbókagerðar 
• Myndir 
• Hreyfimyndir 
• Hröðunarmyndbönd (e. time lapse) 
• Vélritaður texti 
• Ljósmynd af handskrifuðum texta 
• Myndbandsupptökur (e. vlog) 
• Hreyfimynd (e. Gif), t.d. af tækni 
• Hreyfimyndagerð (e. StopMotion) af ferlinu  
• Hreyfimyndagerð (e. StopMotion) af afurð frá öllum 

hliðum 
• Hlekkur á Instagram reikning 
• Hlekkur á heimasíður 
• Hlekkur á YouTube myndband 
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• Á meðan á tímabili stendur 
• Minna á ígrundun 
• Minna á frjálsa tjáningarmiðla 
• Minna á að ferilbókin er grundvöllur mats 

• Við lok tímabils 
• Lokaígrundun við lok ferlis 
• Nemendur fá færi á að ljúka við ferilbókina 

4.7.2 Forrit til skapandi kennslu 

Rafræn ferilbókagerð býður upp á fjölbreytta og skapandi vinnu. Í gegnum 
ferlið hefur rannsakandi kynnt sér margskonar forrit, bæði til stuðnings, sem 
verkfæri til að auðvelda nám og til þess að gera áður ómöguleg verkefni 
möguleg. Þessi forrit hefur rannsakandi safnað saman á Padlet vegg. Þau eru 
flokkuð eftir því í hvaða tilgangi þau eru notuð. Þeim fylgja upplýsingar um 
hvort um ókeypis forrit er að ræða eða ekki, áætlaðan kostnað ef um keypt 
forrit er að ræða og hvort þau séu greidd í einni greiðslu eða eru í áskrift. Hér 
er hlekkur á Padlet veginn: https://padlet.com/listaspira/f44qomzbqezr 

4.7.3 Ferilbækur 

Meginafurð ferlisins eru ferilbækur nemenda þar sem þær eru það sem 
rannsóknin miðaði að. Rannsakandi hefur fengið leyfi til þess að afrita nokkrar 
bækur til þess að nýta sem sýnidæmi, bæði í kynningu á aðferðinni og kennslu 
síðar meir. Hér má sjá dæmi um fjölbreyttar ferilbækur nemenda, þar sem tekið 
er fram hvaða sniðmát var valið og á hvaða tímabili bókin er gerð: 
https://giljaskolisjonlistir.padlet.org/sandrarebekka/7mlxtajufum5 

4.7.4 Vefsíður  

Rannsakandi hefur sett upp vefsvæði þar sem rannsóknin er aðgengileg. Það 
er hluti af því að miðla áfram þekkingu og reynslu til lærdómssamfélagsins í 
nærsamfélagi rannsakanda. Á vefsvæðinu má nálgast rannsóknina nánast í 
heild sinni ásamt öðrum gögnum. Þar er að finna fræðilega umfjöllun, 
aðferðafræði, niðurstöður, umræður og heimildir ásamt óhefðbundnum 
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gögnum á borð við þau sem talin eru upp í þessum kafla. Heimasíðuna má 
nálgast hér: https://listaspira.wixsite.com/rafraenarferilbaekur 

Samhliða því að innleiða ferilbækurnar hefur rannsakandi unnið að 
heimsíðu fyrir sjónlistir. Hún er hugsuð til þess að gera starf sjónlista sýnilegt 
og auka faglega ábyrgð kennarans. Hér má sjá hlekk á heimasíðu sjónlista: 
https://listaspira.wixsite.com/sjonlistir 

 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem voru settar fram 
í þremur megin hlutum, niðurstöður tímabilanna fimm, niðurstöður rýnihópa 
og afrakstur starfsþróunar.  

Á tímabilunum fimm var um að ræða eina íhlutun á hverju tímabili og 
stundum í fleiri en einum árgangi í einu. Þannig fékk rannsakandi tækifæri til 
þess að ígrunda og endurskoða íhlutunina reglulega. Í hvert skipti var um að 
ræða breytingar á kennsluháttum til þess að stuðla að betra námi nemenda. Á 
fyrsta tímabili voru allmörg atriði sem rannsakandi vildi breyta og gengu sum 
betur en önnur. Einhver atriði voru að fullu innleidd við lok fyrsta tímabils á 
meðan önnur þurfti að endurskoða og breyta á öllum tímabilunum. Þegar leið 
á skólaárið voru færri breytingar sem unnið var að og á fimmta tímabili var 
einungis um örfá atriði að ræða. 

Í lok skólaársins voru rýnihópar úrtaks nemenda, einn rýnihópur í hverjum 
árgangi. Við greiningu niðurstaðna komu í ljós fjögur þemu sem mátti greina 
þvert á aldur og kyn. Þessi þemu einkenndu upplifun nemenda af 
ferilbókagerðinni og voru umgjörð um nám, einstaklingsmiðun, ígrundun og 
námsstuðningur. 

Það var greinilegt að ferilbókagerðin veitti nemendum utanumhald sem 
leiddi til aukinnar yfirsýnar yfir það sem þeir höfðu gert. Nemendur báru 
kennsl á þann ávinning sem umgjörðin veitti þeim þrátt fyrir að hafa eingöngu 
gert eina til þrjár ferilbækur og nefndu að það væri gaman að eiga ferilbækur 
frá upphafi sjónlistarkennslu þeirra. Þessi aukna yfirsýn gaf nemendum einnig 
tækifæri til þess að skipuleggja og skrásetja alla vinnu sem auðveldaði þeim 
að halda utan um eigið nám og ígrundun. Þá fannst nemendum þeir hafa gert 
mun meira ein áður sem gaf sjónlistanáminu aukið vægi. Í raun var ekki um 
meiri afrakstur að ræða en þegar ferlið er skrásett, sést skýrt hvað nemendur 
hafa gert. 
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Með því að gera ferilbækur upplifðu nemendur að þeir hefðu meiri stjórn á 
náminu. Þrátt fyrir að ferilbókagerðin gæfi nemendum ramma til þess að vinna 
í þá var greinilega nægt frelsi innan rammans. Nemendur upplifðu mikinn 
sveigjanleika sem gaf þeim færi á að að taka stjórn á eigin námi sem leiddi til 
aukins eignarhalds.  

Ígrundun er ein grunnstoð rannsóknarinnar, bæði ígrundun rannsakanda á 
meðan á ferlinu stóð og ígrundun nemenda sem einkennir ferilbókagerðina. 
Það tók dágóðan tíma að innleiða ígrundun nemenda almennilega þar sem um 
var að ræða nýja aðferð. Þeim tókst þó að temja sér vinnubrögðin þegar leið á 
önnina og voru jákvæðir. Þegar skólaárinu lauk sáu nemendur tilgang með 
ígrunduninni og töldu hana leið til að vera meðvitaðir um eigin vinnubrögð og 
til að skrásetja framfarir. Markviss ígrundun stuðlaði einnig að því að 
nemendur áttuðu sig á því að þrátt fyrir verklega vinnu, þá höfðu þeir lært 
stöðugt í gegnum ferlið. 

Allt þetta var hægt með virkum námsstuðning. Þegar honum var beitt mátti 
greina mun jákvæðara viðhorf nemenda og í raun umbyltingu á framförum. 
Nemendur þurftu ítarlega kennslu og leiðsögn ásamt markvissri handleiðslu 
við að tileinka sér þessi nýju vinnubrögð. 

Þar sem um ákveðna starfsþróun var að ræða, urðu til ýmis óhefðbundin 
gögn sem nýtast rannsakanda og þeim sem vilja innleiða rafræna ferilbókagerð. 
Það fyrsta var leiðarvísir um röð aðgerða í kennslu sem rannsakandi telur henta 
best til að ferlibókagerðin verði farsæl. Þar eru nokkur atriði sem tilheyra 
forvinnu, önnur sem tilheyra kennslunni sjálfri, sum sem þarf að hafa í huga 
við upphaf tímabils, á meðan á því stendur og þegar því lýkur. Þá hefur 
rannsakandi safnað saman upplýsingum um þau forrit sem hann nýtir til 
rafrænnar og skapandi kennslu. Þessar upplýsingar hefur hann sett á Padlet 
vegg (https://padlet.com/listaspira/f44qomzbqezr=) þar sem aðrir geta nýtt sér 
þessa vinnu. Sýnidæmi um ferilbækur nemenda eru einnig aðgengileg 
(https://giljaskolisjonlistir.padlet.org/sandrarebekka/7mlxtajufum5).  

Að lokum hefur rannsakandi unnið jafnt og þétt að heimasíðu sjónlista við 
Giljaskóla þar sem hægt er að skoða ýmislegt er kennslunni viðkemur 
(https://listaspira.wixsite.com/sjonlistir). Að lokum setti rannsakandi upp 
vefsvæði fyrir rannsóknina 
(https://listaspira.wixsite.com/rafraenarferilbaekur). 
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5. Umræða 
Meginmarkmið rannsóknarinnar voru að skoða notkun rafrænna ferilbóka sem 
leið til einstaklingsmiðunar og að nýta hugmyndafræði lærdómssamfélagsins 
til þess að stuðla að því markmiði. Hér verða helstu niðurstöður ræddar og 
settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Megin þættir 
rannsóknarinnar snúast um lykilhugtök tengd rannsóknarspurningunum. Þau 
eru lærdómssamfélagið, umgjörð um nám, einstaklingsmiðun, ígrundun, 
námsstuðningur og námsvitund. 

 Lærdómssamfélagið 

Samkvæmt DuFour, DuFour og Eaker (2009, án bls.) snýst lærdómssamfélagið 
um að skapa aðstæður þar sem þátttakendur læra stöðugt í sameiningu af 
sameiginlegri reynslu. Lærdómssamfélag rannsakanda og nemenda mætti 
þessari skilgreiningu að einhverju leyti. Á tíðum var erfitt að gefa gaum að 
upplifun nemenda, bæði vegna anna og vegna stuttra svara þeirra í rafrænu 
könnuninni. Innleiðingarferlið gekk misvel og var erfiðara að innleiða suma 
þætti en aðra. Færni rannsakanda jókst hinsvegar mikið og af ferlinu lærði hann 
margt en líkt og Bolam o.fl. (2005, bls. i) benda á er lærdómsamfélagið talin 
árangurrík leið til þess að efla færni kennara. Niðurstöður renna stoðum undir 
að þetta geti verið rétt. 

Lærdómssamfélagið reyndist hentug leið til þess að gefa nemendum 
tækifæri til að vera virkir þátttakendur í þeim breytingum sem verið var að 
innleiða. Hord (1997, bls. 2) segir að mikilvægt sé að þeir sem breytingar nái 
til sé meðvitaðir um breytingarnar ef vel á til að takast. Með því að gefa 
nemendum hlutdeild í breytingarferlinu telur rannsakandi að þeir hafi öðlast 
aukna skuldbindingu gagnvart ferlinu og þar með náminu. Þetta fellur vel að 
því sem kemur fram hjá Mango (2015, bls. 53) sem segir að skuldbinding 
nemenda sé í grunninn virk þátttaka þeirra í virkum námstækifærum.  

Líkt og Rúnar Sigþórsson, Anna–Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 
(2013, bls. 271) benda á telja nemendur sig almennt ekki fá að hafa áhrif á 
eigið nám. Niðurstöður sýna að nemendur séu óvanir því að rödd þeirra hafi 
vægi en kunni að meta þegar þeir fá tækifæri til þess að taka virkan þátt í eigin 
námi samanber Dewey (1916, án bls.) og áherslu hans á lýðræðislega menntun 
nemenda. Því ályktar rannsakandi að þörf sé á að gefa meiri gaum að upplifun 
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nemenda og þeirra skoðun þegar kemur að skuldbindingu í námi en líkt og 
Trowler (2010, án bls.) komst að er alger skortur á rödd nemenda í rannsóknum 
á skuldbindingu nemenda en rannsóknir voru gerðar á nemendum og þá fyrir 
stjórnendur eða stjórnvöld og þegar vitnað var í orð nemenda var það til að 
styrkja rökræðu annarra um málefnið. 

Vescio, Ross og Adams (2008, bls. 81) segja að kostir lærdómssamfélags 
sé aukin skuldbinding allra aðila og að vissu leyti endurspegla niðurstöður 
slíkan ávinning. Rannsakandi upplifði þessa auknu skuldbindingu en líta má 
svo á að það hafi einnig verið vegna rannsóknarinnar sjálfrar og því ekki hægt 
að fullyrða að lærdómssamfélagið eitt og sér hafi valdið því. Nemendur nefndu 
aukna skuldbindingu í rýnihópum en þá var eingöngu um afmarkaðan hóp 
nemenda að ræða. Frekar mætti draga þá ályktun að nemendur hafi skort 
skuldbindingu í upphafi skólaárs þar sem þeir gleymdu stöðugt 
notendanöfnum og lykilorðum sínum og höfðu ekki fyrir því að leggja þau á 
minnið.  

Ekki er hægt að fullyrða að lærdómssamfélagið hafi stuðlað að betri árangri 
nemenda þar sem mat var ekki hluti rannsóknarinnar en Birna María 
Svanbjörnsdóttir, o.fl. (2015, bls. 1) telja að hlutdeild nemenda í 
lærdómssamfélagi geti leitt til aukinnar frammistöðu. Hinsvegar voru 
nemendur meðvitaðir um að ferilbókin yrði grundvöllur mats og tóku nokkrir 
sérstaklega fram að einnig yrði að taka tillit til hegðunar í kennslustundum. Því 
má álykta að nemendur hafi haft öll möguleg tækifæri til þess að taka ábyrgð 
á eigin frammistöðu. Ekki var um nein hegðunarvandamál að ræða, frekar 
einstaka nemandi sem lagði sig ekki fram eða sýndi metnað. Langflestir 
nemendur tóku ábyrgð og skiluðu sínum ferilbókum fullunnum. Einungis 
tveim ferilbókum var ábótavant.  

Ferilbækurnar voru góð endurspeglun vinnuframlags nemenda og voru skýr 
tengsl á milli framkomu í tímum og gæðum ferilbókanna. Það er í takt við 
niðurstöður Chi-Cheng og Bing-Hong (2012, bls. 268) þar sem fram kom að 
fylgni er á milli mats á ferilbók og annars konar mati á nemendum, því má 
álykta að ferilbækur séu í raun góður grundvöllur mats. Hinsvegar telur 
rannsakandi áreiðanlega niðurstöðu mats ekki vera megin tilgang rafrænna 
ferilbóka, öllu fremur er áherslan á sjálfstæði nemenda í námi og námsferlið 
sjálft.  

Þá má álykta að sýnileiki og stöðugt aðgengi rannsakanda að ferilbókunum 
hafi spilað eitthvert hlutverk. Nemendur vissu að rannsakandi gat skoðað 
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ferilbækurnar hvenær sem er á ferlinu og gefið nemendum ábendingar og 
uppbyggilega gagnrýni. Í flestum tilvikum voru það nemendur sjálfir sem báðu 
rannsakanda um að skoða bókina til þess að leiðbeina þeim. Nemendur sýndu 
einnig hver öðrum bækurnar sínar til þess að læra hver af öðrum. Þannig 
stuðlaði sýnileiki og aðgengi að eflingu lærdómssamfélagsins. Það samræmist 
niðurstöðum Hicks (2007, bls. 451) um mikilvægi sýnileika náms. Nemendur 
geta sýnt öðrum ferlið og afurðir eigin vinnu, foreldrar geta fylgst með námi 
barna sinna, samkennarar og stjórnendur geta séð það starf sem fram fer í 
námrýminu og lærdómssamfélagið í heild eflist. 

Duffy o.fl. (2004, bls. 3) halda því fram að aukin skuldbinding geti leitt til 
færri fjarvista en það kom ekki sérstaklega fram í rannsókninni þar sem ekki 
var um samanburðargögn að ræða. Hinsvegar var lítið um fjarvistir nemenda í 
tímum en ekki er hægt að fullyrða um að lærdómssamfélagið eitt og sér hafi 
ollið því þar sem ýmiss annars konar samhliða vinna átti sér stað til þess að 
reyna að draga úr fjarvistum nemenda. Hins vegar sýndu rýniviðtölin ánægju 
nemenda með vinnuna og mat á ferlibókunum sem gefa vísbendingar um 
ánægju við verkefnavinnuna sem leiðir af sér skuldbindingu. Einnig má álykta 
að áhugi nemenda skipti máli en eins og Knogler o.fl. (2015, bls. 47) benda á 
þá getur áhugi verið bæði persónubundinn og aðstæðubundinn. 
Persónubundinn áhugi er hinsvegar mun stöðugri og beinist oft að ákveðnum 
þáttum samkvæmt Renninger og Hidi, (2011, án bls.) en þessir tveir þættir, 
vinni saman til þess að mynda áhuga nemenda og slíkt er hægt að sjá í 
starfendarannsókninni þar sem áhugi nemenda sneri bæði að ferlinu og því að 
vinna saman í tímum. 

Sameiginleg reynsla rannsakanda og nemenda ásamt reglulegri ígrundun, 
varð til þess að breyta kennsluháttum. Buysee, Sparkman og Wesley (2003, 
bls. 266) greindu lærdómssamfélög sem eina leið til þess að gefa reynslu aukna 
merkingu. Að mati rannsakanda var ígrundun mun meiri af hálfu rannsakanda 
heldur en nemenda sem er líklega eðlilegt en ígrundun nemenda var þó gefið 
vægi og var mótandi afl rannsóknarinnar. 

Lærdómssamfélagið gaf rannsakanda færi á að stunda markvissa símenntun 
og þróa starf sitt á þýðingarmikinn hátt og í raun var um ákveðna 
endurskilgreiningu á símenntun rannsakanda líkt og Hord (1997, bls. 89) 
leggur áherslu á. Í raun uppgötvaði rannsakandi nýja leið til náms, þ.e. að læra 
með nemendum sínum. Það eru þeir sem starf rannsakanda snýr að og því 
eðlilegt að læra af þeirra upplifun af náminu. Þetta samstarf hefur gefið 
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rannsakanda nýja sýn og reynslu til þess að vinna úr en vert er að taka fram að 
þó rannsókninni sé lokið mun lærdómssamfélagið halda áfram að vaxa. Louis, 
Kruse og Marks (1996, bls. 181) lögðu sérstaka áherslu á að móta sameiginleg 
gildi og sýn þegar lærdómssamfélag mótast og er það eitt þeirra atriða sem 
rannsakandi gaf ekki nægilegan gaum. Hinsvegar varð til sameiginleg sýn 
rannsakanda og nemenda sem mótaðist í gegnum allt ferlið. Nemendur vöndust 
því að fá að hafa skoðun á eigin námi á nýjan hátt, þ.e. þeir þurftu að færa rök 
fyrir máli sínu en fengu í staðinn áheyrn og hugsanlega tækifæri til þess að 
breyta kennsluháttum og hafa þannig áhrif á eigið nám. 

Greinileg þörf er á að efla lærdómssamfélög á Íslandi, samanber rannsókn 
Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur o.fl. (2015, án bls.) en rannsakandi vill leggja 
aukin þunga á hlut nemenda í því tilliti. Það eru nemendur sem námið snýst 
um. Þeir eiga rétt á þátttöku í ákvörðunum sem hafa bein áhrif á framtíð þeirra 
og gæði lífs samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (I 
hluti/1989) og hefur Ísland fest þann samning í lög (lög um samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 12 og 13/2013). Enn fremur 
leggur Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 21) mikla áherslu á rétt barna til 
þátttöku og lýðræðislega starfshætti skóla. Það er undir kennaranum komið að 
byggja upp námsumhverfi sem leggur áherslu á þennan rétt nemenda og nota 
kennsluaðferðir sem gefa nemendum tækifæri til þess að framfylgja þeim rétti. 
Rannsakandi telur mikilvægt að stuðla að markvissum breytingum á því starfi 
sem fram fer í námsumhverfi nemenda til þess að þessi réttur þeirra verði 
virtur. 

Það eru einmitt þessar breytingar sem rannsakandi vildi stuðla að og gaf 
hann nemendum markvisst tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast, bæði með 
samræðum við upphaf hvers tímabils, óformlegu spjalli á meðan á ferlinu stóð, 
rafrænum könnunum þar sem nemendur fengu tækifæri til þess að koma 
skoðunum á framfæri nafnlaust og að lokum úrtak nemenda við lok skólaárs. 
Þar kom í ljós að nemendur hafa miklar skoðanir á því hvernig þeir læra, þó 
svo að það hafi tekið þá tíma að vera í stakk búnir til þess að eiga í 
uppbyggilegum samræðum þar um. Til þess að það takist þarf að skapa 
umhverfi og aðstæður sem gefa nemendum tækifæri til þess að eiga í þessum 
samræðum með kennurum sínum, ígrunda markvisst og efla sameiginlegt 
námsumhverfi kennara og nemenda. 
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 Umgjörð um nám 

Ferilbókagerðin gaf nemendum öflugt verkfæri til þess að halda utan um og 
skrásetja eigið nám. Í gegnum vinnuna uppgötvuðu nemendur ítrekað hversu 
mikið nám hafði átt sér stað, vegna þess að þeir höfðu skrásett það markvisst 
líkt og Niguidula (2005, bls. 45) bendir á að sé einn af kostum ferilbókagerðar. 
Nemendur öðluðust heildræna sýn yfir ferilinn líkt og Chi-Cheng og Bing-
Hong (2012, bls. 226) fjalla um. Þeir gátu litið yfir það sem þeir höfðu gert og 
áttað sig á að þeir höfðu gert mun meira en þeir héldu, sér í lagi þegar 
lokaafurðin var á einhvern hátt ófullnægjandi að þeirra mati. Það er mikilvægt 
að nemendur upplifi ekki að tíma þeirra sé illa varið þrátt fyrir að þeir séu ekki 
ánægðir með lokaafurðina, sér í lagi ef um er að ræða nemendur sem af 
einhverjum ástæðum missa úr tíma og ná þar af leiðandi ekki að klára. 

Það var augljóst í svörum og umræðum nemenda að þeir gerðu sér grein 
fyrir mikilvægi ferilbókarinnar og sáu ávinning af því að vinna að henni. 
Abrami og Barrett (2005, án bls.) benda einmitt á þennan ávinning. Nemendur 
nefndu meðal annars að þeir gætu litið til baka séð alla þá vinnu sem lægi að 
baki námi þeirra í sjónlistum. Eldri nemendur gátu sett sig í spor yngi nemenda 
og ímyndað sér hversu ítarlegur og yfirgripsmiklar ferilbækur þeirra yrðu við 
útskrift þar sem þeir hefðu unnið markvisst að ferilbókum allt sitt nám í 
sjónlistum.  

Einn nemandi nefndi sérstaklega að hann vildi sjá í hvað hann hefði eytt 
tímanum. Love og Cooper (2004, án bls.) benda á mikilvægi þess að 
nemendum sé veit hlutdeild í eigin merkingarsköpun. Með því að gefa 
nemendum tækifæri til þess að átta sig á því námi sem hefur átt sér stað má 
mögulega auka sjálfstraust nemenda sem getur haft bein áhrif á námsárangur 
líkt og Niguidula (2005, bls. 47) bendir á. Það er því greinilegt að vinnan skilar 
árangri og markviss námsstuðningur við ferilbókagerðina er ekki til ónýtis. 

Nemendur töldu að þeir hefðu ekki getað sinnt náminu jafn vel ef ekki hefði 
verið fyrir ferilbókina. Þrátt fyrir að þeim hafi þótt erfitt að byrja, þá fannst 
þeim fyrirkomulagið mun hjálplegra á þennan hátt miðað við það sem þeir voru 
vanir. Þeir nefndu sérstaklega skipulag og skýra uppsetningu sem samræmist 
niðurstöðum Reid (2005, bls. 23) þar sem fram kemur að mörgum nemendum 
sé mikilvægt að hafa sjónræna yfirsýn. Þeir töldu að betra væri að gera ferilbók 
en að sleppa því. Áður höfðu þeir stundum tínt verkefnum og þá væri verkefnið 
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glatað og þegar verkefni lauk höfðu þeir farið heim með verkefnin og hent 
þeim. 

 Einstaklingsmiðun 

Eitt markmiða rannsóknarinnar var að komast að því hvort nýta mætti rafrænar 
ferilbækur til að auka einstaklingsmiðun. Rafrænar ferilbækurnar bjóða upp á 
ýmsa möguleika til annars konar tjáningar sem getur stutt við ólíka nemendur. 
Með því að bjóða nemendum upp á að velja þann tjáningarmiðil sem þeir kjósa 
telur rannsakandi sig vera að minnka aðgreiningu nemenda á grundvelli getu 
þeirra í að skila skriflegum verkefnum. Það er í takt við skóla án aðgreiningar 
þar sem nemendur eru ekki greindir út frá þáttum sem þeir hafa ekki tök á að 
breyta líkt og Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 41) skilgreinir stefnuna.  

Eignarhald var áberandi þáttur í tengslum við ferilbókagerðina þar sem 
nemendur upplifðu sterkt að þeir báru ábyrgð á eigin námi. Þeir voru sjálfir 
ábyrgir fyrir ferilbókinni og voru því virkir þátttakendur í eigin 
merkingarsköpun. Það samræmist sýn Love og Cooper (2004, án bls.) á kosti 
ferilbókagerðar. Það jók ennfremur eignarhald nemenda að geta aðlagað 
ferilbókina sjálfa, bæði hvað varðar útlit og innihald, að eigin smekk, 
væntingum og námsstíl.  

Nemendur nefndu það sérstaklega að þeim fannst mikilvægt að geta 
aðlagað ferilbókin og haft áhrif á útlit og uppsetningu. Það kom fram í öllum 
rýnihópum og skapaðist ágæt umræða um einmitt þennan þátt. Því má álykta 
að mikilvægt sé að gefa nemendum tækifæri og tíma til þess að sinna þessum 
þætti. Það er vissulega tímafrekt og því þarf að gera ráð fyrir þessari vinnu í 
kennsluskipulagi, bæði í upphafi þegar nemendur búa til grunninn að 
ferilbókinni og í lokin þegar nemendur klára ferilbókina fyrir skil. Það er líka 
mikilvægt að gefa nemendum tíma í lok hverrar kennslustundar til þess að 
skrásetja, ígrunda og vinna að ferilbókinni.  

Rannsakandi telur að þetta aukna frelsi í námi hafi stuðlað að aukinni 
skuldbindingu nemenda. Nemendur í öllum árgöngum tóku fram að 
sjónlistastofan væri uppáhaldsstofan þeirra og að þeir hefði viljað vera þar 
oftar. Þessi sýn nemenda á námsumhverfi sitt er einmitt einn þeirra þátta sem 
hefur áhrif á skuldbindingu samkvæmt Wang og Holcombe (2010, bls. 652). 
Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider og Shernoff (2014, án bls.) komust að 
því að skuldbinding nemenda jókst þegar þeir tókust á við verkefni sem þeir 
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höfðu gott vald á, leiðbeiningar voru skýrar og þeir höfðu stjórn á 
námsumhverfi sínu. Því má álykta að nauðsynlegt sé að gefa nemendum aukið 
frelsi og tækifæri til aðlögunar. Rannsakandi lagði sitt af mörkum til þess að 
allir þessir þættir væru í lagi og var líðan og árangur nemenda eftir því. 

Hicks o.fl. (2007, bls. 450) og Niguidula (2005, bls. 47) benda á að rafræn 
ferilbókagerð bjóði upp á að nemendur nýti ólíka tjáningarmiðla. Rannsakandi 
bauð nemendum upp á að setja inn færslur í því sniði sem þeir helst kusu en í 
upphafi völdu flestir að setja inn texta og myndir. Það var ekki fyrr en undir 
lok skólaárs sem nemendur fóru að setja inn öðruvísi færslur á borð við vlog 
(e. video log) og hröðunarmyndbönd (e. time lapse). Líklega eru nemendur 
óvanir því að hafa þetta frelsi en greinilegt var að þeim líkaði það. Líkur eru á 
að með tímanum verði nemendur öruggari og aðlagi ferilbókagerðina frekar að 
eigin námsstíl. Þetta hefði ekki verið hægt nema með rafrænum ferilbókum og 
þeim möguleika á að nýta ofurmiðlun (e. hypermedia) en það er einmitt einn 
helst kostur ferilbóka líkt og Barrett (2011, án bls.) bendir á. Því má álykta að 
rafræna útgáfa af ferilbókum sé margt hentugri en sú hefðbundna. 

Þegar nemendur fá aukinn sveigjanleika opnast tækifæri til þess að aðlaga 
efnið að áhugasviði viðkomandi. Skiptar skoðanir eru á því hvort hægt sé að 
hafa áhrif á áhugahvöt líkt og Kohn (2010, án bls.) telur. Hinsvegar eru margir 
sem telja áhugahvöt vera sambland af innri og ytri þáttum en skilgreiningar 
geta þó verið ólíkar. Renninger og Hidi (2011, án bls.) telja að um sé að ræða 
sambland af persónubundum áhuga og ytri aðstæðum. Reynsla rannsakanda 
gefur vísbendingar um slíkt samspil en við upphaf tímabila var áhugi nemenda 
á sjónlistum ólíkur. Þrátt fyrir það þá virtist fyrirkomulagið, aðlögun í 
sambland við hugmyndafræði lærdómssamfélagsins styðja við aukinn áhuga 
þeirra nemenda sem höfðu ekki sérstakan áhuga á sjónlistum. Rannsakandi 
telur aukna skuldbindingu einnig styðja við að viðhalda áhuga nemenda en það 
telja Babiker, Faye og Malik (2016, án bls.) einmitt vera hið raunverulega 
verkefni kennarans. 

Þrátt fyrir að nemendur eyði oft miklum tíma í snjalltækjum, þá virðast þeir 
ekki búa yfir mikilli færni í skapandi notkun tækjanna. Notkun þeirra virðist 
nokkuð einhæf og miðast við samskiptamiðla. Það er ljóst að nemendur þurfa 
þjálfun í mynd- og tæknilæsi og að kynnast skapandi notkun snjalltækja. Það 
getur því verið flóknara að innleiða gerð rafrænna ferilbóka en reiknað er með 
ef marka má reynslu rannsakanda. Það krefst mikils skipulags, þrautseigju, 
endurtekningar og góðrar grunnþekkingar af hálfu kennara. 
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Aukið frelsi krafðist þess að nemendur sýndu meira sjálfstæði í námi en 
áður og gaf nemendum í raun tækifæri til þess. Líkt og Niguidula (2005, bls. 
45) segir, þá getur frelsi í aðlögun veitt nemendum færi á að vinna mun 
sjálfstæðar en áður. Þetta á sérstaklega við um nemendur sem af einhverjum 
ástæðum eiga erfitt með þann tjáningarmáta sem oftast er krafist, þ.e. ritað mál. 
Nemendur fengu tækifæri til þess að skila öðruvísi færslum og þar með upplifa 
sig sem sjálfstæða námsmenn í stað vanhæfra einstaklinga en það er eitt af því 
sem Reid (2005, bls. 12) telur að sé mikilvægt í námi nemenda.  

Fram kom að nemendur voru ánægðir með sveigjanleikann og að hafa 
ákveðna stjórn á eigin námi sem gaf þeim frelsi til að læra á þann hátt sem þeir 
kusu sjálfir. Til að mynda valdi einn nemandi að taka upp vlog í stað skriflegrar 
ígrundunar. Hann taldi sig ekki mjög færan í stafsetningu og valdi að ígrunda 
munnlega í staðinn. Það samræmist einnig áherslum Norwich (2013 bls. 20–
21) á félagsfræðilega nálgun á sérþarfir nemenda sem gerir ráð fyrir því að 
aðlaga þurfi umhverfi að nemendum en ekki öfugt. Það er þó ljóst að rafræn 
ferilbókagerð er eingöngu ein möguleg aðferð í að stuðla að einstaklingsmiðun 
og engin skyndilausn. 

 Ígrundun 

Ferilbækur nemenda reyndust tilvalinn vettvangur til ígrundunar eins og fram 
kemur hjá Hicks o.fl. (2007, bls. 459) og Niguidula (2005, bls. 47). Þegar 
nemendur unnu markvisst að ferilbók var hún ávallt opin þegar þeir unnu að 
verkefnum sínum. Þar af leiðir var hún aðgengileg þegar nemendur luku hluta 
verkefnis eða í lok tíma. Í eðli sínu gefur ferilbókagerð nemendum tækifæri á 
að skapa merkingu úr eigin upplifun með markvissri ígrundun líkt og Ma og 
Rada (2005, án bls.) benda á. 

Í upphafi átti rannsakandi sjálfur erfitt með að temja sér að minna nemendur 
á að ígrunda og átta sig á þeim námsstuðningi sem nemendur þurfa á að halda 
við þennan þátt. Líkt og Darling (2001, án bls.) vill meina er nemendum ekki 
tamt að stunda ígrundun og það kom bersýnilega í ljós í rannsókninni en 
nemendur þurftu stöðuga áminningu um eðli og markmið ígrundunar. Undir 
lok skólaárs voru nemendur og rannsakandi búnir að finna ágætan takt hvað 
þetta varðar og gekk það betur en í upphafi. Cleveland (2018, bls. 276) hefur 
sagt að illa geti gengið að innleiða ígrundun sem markvissan þátt í námi og 
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kennslu. Það varð rannsakandi var við og þurftu hann og nemendur að fikra sig 
hægt og rólega í rétta átt. 

Það skipti sköpum að setja upp aðgengilegar leiðbeiningar varðandi 
ígrundunina sem er í samræmi við það sem fram kemur hjá Niguidula (2005, 
bls. 47) en hann bendir á að sé lykilþáttur ef vel á til að takast. Hann bendir á 
að nota kveikju eða spurningar til þess að auðvelda nemendum að ígrunda en 
rannsakandi valdi einmitt að útbúa spurningar sem nemendur gætu spurt 
sjálfan sig og velt fyrir sér því sem þeir gerðu, hvernig það hefði tekist og 
hverju þeir myndu breyta ef þeir gerðu þetta aftur. 

Undir lok skólaársins höfðu nemendur orð á því hversu mikilvæg 
ígrundunin væri. Þeir töldu að hún hjálpaði þeim að muna aðferðir og tækni 
sem þeir beittu sjaldan og gætu því rifjað upp síðar meir. Því virðast einhverjir 
nemendur líta á ígrundunina sem ákveðna skrásetningu á eigin þankagangi 
varðandi það sem þeir læra. Það er áhugavert í tengslum við niðurstöður Hicks 
o.fl. (2007, bls. 451) en þar kom fram að áherslurnar í rannsóknum á árangri 
rafrænna ferilbóka beinast of oft að mati í stað ígrundunar. 

 Námsstuðningur 

Eitt af megin þemunum sem niðurstöður leiddu í ljós var mikilvægi 
námsstuðnings. Rannsakandi rak sig fljótt á að leggja ekki inn of mörg forrit 
þar sem nemendur virtust missa yfirsýn í þeim aðstæðum og töldu 
ferilbókagerð flókna. Þar má nýta markvissan námsstuðning og gæta þess að 
leiða nemendur skref fyrir skref í gegnum nýjar aðferðir og forrit líkt og 
Dickson, Chard og Simmons (1993, án bls.) benda á. Þegar rannsakandi byggði 
nálgun sína á kenningu Vygotsky (1978, bls. 86) um svæði hins mögulega 
þroska og gætti að því að einblína fyrst á innlögn ferilbókarinnar og þeirra 
forrita og aðferða sem þeir þurftu að beita til þess að útbúa hana, gekk 
nemendum mun betur og sýn þeirra á ferilbókina var jákvæð.  

Þegar leið á skólaárið gekk mun betur að auka við færni nemenda og kynna 
þeim smá saman ný forrit og fjölbreyttar leiðir til tjáningar. Það telja 
Rosenshine og Meister (1992, bls. 26) vera ávinning þess að nýta markvissan 
námsstuðning. Nemendur urðu sjálfstæðari og voru iðnir við að aðstoða hvern 
annan. Ábyrgð þeirra á eigin námi sem og námi samnemenda sinna, virtist 
aukast líkt og Wass, Harland og Mercer (20011, án bls.) telja geta verið áhrif 
námsstuðnings. Þetta kom bersýnilega í ljós þegar nýir nemendur komu í 
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sjónlistir. Þeir nemendur sem höfðu komið áður kenndu samnemendum sínum 
á ferilbókagerðina á meðan rannsakandi hélt áfram sinni áætluðu kennslu. 

Rannsakandi átti í miklum samræðum við nemendur og var það ein 
gagnaöflunaraðferðanna. Það var í gegnum þessar samræður sem hann beitti 
virkum námsstuðning en Abdu, Schwartz og Mavrikis (2015, án bls.) greindu 
samræður sem eina meginaðferð námsstuðnings. Í gegnum samræður fjallaði 
rannsakandi um mikilvægi ferilbókarinnar og ástæðurnar sem lágu að baki 
þessarar nýju áherslu. Þetta á sérstaklega við um ígrundunarhlutann líkt og 
áður var nefnt. Þá kom námsstuðningur sterkt inn með stöðugu utanumhaldi 
og aðgengilegum leiðbeiningum. 

Samræður rannsakanda við nemendur varð einnig til þess að þeir áttu í 
samræðum sín á milli og studdu hvern annan. Þegar leið á skólaárið voru 
nemendur mjög duglegir að benda hver öðrum á ýmsar bjargir sem voru þeim 
aðgengilegar í kennslurými eða rafrænt. Það létti mikið á álagi á rannsakanda 
sem gat þá einbeitt sér að öðru þáttum í kennslunni. Það var ekki nóg að setja 
upp hinar ýmsu bjargir, nemendur þurftu að fá endurteknar leiðbeiningar um 
það hvernig ætti að nýta sér þær. Þarna kemur aftur í ljós hversu mikilvægt er 
að halda innleiðingu aðferða til streitu og veita nemendum markvissan 
námsstuðning. Það getur tekið mikinn tíma að veita nemendum nauðsynlegan 
stuðning en þegar á líður mun það skila árangri. 

Samkvæmt Radford o.fl. (2015, án bls.) er námsstuðningur ein leið til þess 
að aðlaga nám að námsstíl nemenda. Almennt voru færslur nemenda einhæfar, 
helst myndir og texti og virtust nemendur ragir við að setja inn aðrar tegundir 
af færslum. Rannsakandi nýtti námsstuðning til þess að kynna nemendum alla 
þá möguleika sem rafræn ferilbókagerð býður upp á og kenndi þeim að setja 
inn fjölbreyttari færslur á borð við þær sem nefndar voru hér að ofan.  

Greinilegur munur var á sjálfstæði nemenda við lok skólaárs miðað við 
fyrstu vikurnar. Því skilaði námsstuðningurinn greinilegum árangri. 
Rannsakandi telur mikilvægt að fylgjast vel með framgangi 
ferilbókagerðarinnar og vera vakandi fyrir því að beita öflugum námsstuðningi 
bæði þegar nýir nemendur hefja nám í sjónlistum og þegar leggja á inn nýjar 
aðferðir og tækni. 



71 

 Námsvitund 

Undanfarin atriði, þ.e. umgjörð um nám, einstaklingsmiðun, ígrundun og 
námsstuðningur eiga það sameiginlegt að geta leitt til öflugri námsvitundar 
nemenda. Að búa til námsumhverfi og beita kennsluháttum sem gera 
nemendum kleift að auka námsvitund sína telur rannsakandi vera megin 
markmið eigin kennslu. Reid (2005, bls. 10) hefur greint yfirsýn og ígrundun 
sem lykilþætti í því að efla námsvitund nemenda. Eisner (2002, bls. 37) tekur 
í sama streng og nefnir ígrundun og túlkun sem megin atriði sem stuðli að 
námsvitund. Það má álykta að umhverfi sem styður við ígrundun ásamt 
stöðugri áminningu um að sinna þeim þætti, leiði til aukinnar námsvitundar 
nemenda. 

Aukin námsvitund sást að einhverju leyti undir lok skólaársins þegar 
nemendur fóru að aðlaga útlit, uppsetningu og færslur ferilbókarinnar. Í fyrstu 
völdu nemendur að nýta hefðbundnari tjáningarmiðla, þ.e. texta og mynd, líkt 
og áður hefur komið fram. Nemendur byrjuðu síðan að prufa sig áfram og setja 
inn annars konar færslur, oft vegna tilmæla kennara. Á seinni tímabilum fóru 
einhverjir nemendur að setja inn annars konar færslur að sjálfsdáðum og hluti 
nemenda valdi að setja inn eingöngu eina tegund færslna. Þeir nemendur sem 
komu oftast í sjónlistir fóru að halda sig við eina tegund af sniðmáti á Padlet 
og setja bækurnar upp á svipaðan hátt. Þeir völdu oft bakgrunn og stíl sem 
myndaði heildrænt útlit þvert á ferilbækurnar. Því má álykta að nemendur hafi 
komist skrefinu nær því að aðlaga námið að eigin námsstíl og efla eigin 
námsvitund samanber Reid (2005, bls. 63).  

Barrett (2011, án bls.) bendir á að námsvitund sé nemendum nauðsynleg 
þegar kemur að yfirfærslu þekkingar yfir á önnur fög. Eitt þeirra verkefna sem 
rannsakandi stendur frammi fyrir er að veita nemendum námstækifæri sem 
nýtast þeim í áframhaldandi námi. Ólíklegt er að stór hluti nemenda muni starfa 
við listsköpun og því mikilvægt að leggja áherslu á merkingarbært nám. 
Rannsakandi hefur valið að leggja áherslu á sköpunarferlið, skrásetningu þess 
og markvissa ígrundun, með það að markmiði að mæta þörfum allra nemenda 
og efla námsvitund þeirra. Það er færni sem nemendur geta yfirfært og nýtt sér 
í öðru námi. Rannsakandi telur að ferilbókagerð í virku lærdómssamfélagi geti 
stuðlað að því markmiði. 
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 Rannsóknarspurningum svarað 

Að baki rannsókn þessari lágu tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri var: 
Hvernig má nota rafrænar ferilbækur til þess að auka einstaklingsmiðun í skóla 
margbreytileikans? Eins og fram hefur komið geta rafrænar ferilbækur haft 
mikinn ávinning, bæði fyrir nemendur og kennara. Þær eru ein leið til þess að 
auka einstaklingsmiðun með því að efla sjálfstæði nemenda, óháð getu. Það er 
hinsvegar ekki eini ávinningurinn líkt og fjallað var um hér að framan en ásamt 
aukinni einstaklingsmiðun, veita þær utanumhald og stuðla að ígrundun ef 
markvissum námsstuðningi er beitt. 

Síðari rannsóknarspurningin var: Hvernig getur hugmyndafræði 
lærdómssamfélagsins nýst sem leið að þessu markmiði? Rannsakandi valdi 
lærdómssamfélagið sem leið til þess að gefa nemendum aukið eignarhald á 
eigin námi, stuðla að lýðræði og leyfa rödd þeirra að heyrast. Það voru allt 
markmið sem náðust við framgang rannsóknarinnar að einhverju leyti. 
Nemendur eru óvanir því að hafa vald til þess að móta kennsluhætti og tók það 
þá einhvern tíma að leyfa skoðun sinni að heyrast. Hluti nemenda tók ekki 
virkan þátt í lærdómssamfélaginu og telur rannsakandi það vera áframhaldandi 
verkefni að gefa nemendum tækifæri, og efla það traust sem til þarf, til þess að 
vera virkir þátttakendur í eigin námi. 

Að rannsókn lokinni ályktar rannsakandi að rafræn ferilbókagerð sé leið til 
þess að styðja við einstaklingsmiðað nám. Hann ályktar enn fremur að rafræn 
ferilbókagerð hafi marga aðra kosti og geti leitt til aukinnar námsvitundar 
nemenda sem er grunnur að námi. Rannsakandi telur lærdómssamfélagið hafa 
nýst vel sem leið að þessu markmiði. Það hafi veitt nemendum tækifæri til þess 
að hafa áhrif á eigið nám, stutt við lýðræðislega starfshætti og gefi nemendum 
aukið eignarhald á eigin námi. 
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6. Lokaorð 
Eins og fram hefur komið fór rannsóknin fram skólaárið 2017–2018. Næsta 
skólaár hélt rannsakandi áfram að vinna að sama markmiði og byggði á þeim 
grunni sem rannsóknin hafði gefið honum. Kennsluhættir og aðferðir voru 
festar í sessi og nemendur héldu áfram að þróa ferilbækur sínar. 
 Haustið 2018 fékk rannsakandi fimmtán iPad spjaldtölvur til að vinna með 
í sjónlistum. Til að leysa ýmiss vandamál tengd umgengni, svo sem til að verja 
tækin fyrir þeim efnum sem unnið er með í sjónlistum þá voru keypt hulstur til 
að verja tækin. Þau auðvelda umgengni og er auðvelt að þrífa. Þetta þýðir að 
nú eru alltaf spjaldtölvur til taks í hverri kennslustund sem að leiddi af sér að 
hægt var að innleiða rafræna ferilbókagerð inn í alla kennslu í stað þess að 
takmarka hana við unglingastig. 
 Nýju spjaldtölvurnar voru einnig valdar til þess að henta betur fyrir 
sjónlistakennslu. Þær eru með næmari skjá og hægt að nota Apple Pencil en 
það er penni sem hægt er að teikna með beint á skjáinn á spjaldtölvunum. Nú 
á sjónlistastofa skólans Apple Pencil fyrir hverja spjaldtölvu. 

Það kom fljótt í ljós að griparmur myndi nýtast vel í kennslunni. Slíkur 
armur kom í stofuna snemma árið 2019 og bætti því aðbúnað enn fremur. 
Arminn nota nemendur og kennari til þess að staðsetja spjaldtölvuna fyrir ofan 
vinnusvæðið og hægt er að beina henni á þann stað sem viðkomandi kýs helst. 
Þannig geta nemendur til dæmis tekið upp myndbönd af því sem þeir gera í 
höndunum. 

Það atriði sem rannsakandi átti hvað erfiðast með að innleiða voru regluleg 
heimaverkefni. Sá lærdómur var dreginn af rannsókninni að leggja 
heimaverkefnin fyrir við upphaf kennslustunda og nemendur geta því valið að 
vinna verkefnin í tíma eða heima. Eftir að rannsókninni lauk var tekin saman 
verkefnabanki með hugmyndum að heimaverkefnum sem eru flokkuð eftir 
viðfangsefnum sem auðveldar þennan þátt kennslunnar mjög. Ígrundun var 
einnig tekin föstum tökum og sett inn sem órjúfanlegur þáttur námsins. 
Nemendur og rannsakandi hafa haldið áfram að efla þátt ígrundunar sem hefur 
skilað sér í auknum gæðum ferilbókanna. 

Rafrænar ferilbækur hafa jákvæð áhrif á gæði náms sem og það ferli sem 
nám er. Þær bjóða upp á ýmsa möguleika hvað varðar snið og útfærslu, allt 
eftir því hvert markmiðin eru með gerð þeirra, hver tilgangurinn er og hvert 
innihaldið á að vera. Kostir þeirra eru margvíslegir og mun fleiri en 
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hefðbundinna ferilbóka. Yfirsýn yfir námsferil nemenda eykst og þær halda 
utan um verk nemenda. Þær gefa nemendum tækifæri til ígrundunar og efla 
námsvitund. Enn fremur bjóða rafrænar ferilbækur upp á fjölbreyttar leiðir við 
aðlögum að þörfum einstakra nemenda og auka sjálfstæði í námi. Með notkun 
rafrænna ferilbóka opnast áður óþekktar aðferðir við mat og ný tækifæri til að 
sinna endurgjöf. Samvinna getur verið fjölbreyttari en áður og verk nemenda 
eru mun sýnilegri. 

Líkt og með aðrar kennsluaðferðir eru rafrænar ferilbækur ekki gallalausar 
og ýmiss atriði sem þarf að hafa í huga áður en þær eru nýttar. Augljósasti 
vankanturinn er líklega skortur á tækjabúnaði en grunn búnaður er 
nauðsynlegur ef vel á að takast til. Að auki hefur mikið verið skrifað um 
mikilvægi þess að útbúa góða matskvarða til að gera mat áreiðanlegt en það er 
vandasamt. Rannsakandi er þó ekki alveg sannfærður um gildi áreiðanlegs 
mats þar sem hann telur feril nemenda og námsvitund skila betri árangri í námi. 
Að lokum má nefna að það að útbúa góða rafræna ferilbók er bæði tímafrekt 
og krefst seiglu. 

Því hafa rafrænar ferilbækur bæði kosti og galla en mikilvægt er að vera 
meðvitaður um þetta tvennt þegar kennsluaðferð er valin. Skýr sýn og 
skilgreind markmið þegar kemur að gerð rafrænna ferilbóka er 
grundvallarskilyrði fyrir velgengni. Tæknin bíður upp á ýmsa möguleika við 
utanumhald og skipulag en til þess að þær stuðli að auknu námi og réttmætu 
mati, verður að huga að hefðbundnum gildum, getu nemenda, foreldra og 
kennara til að skapa og fylgja sameiginlegri sýn. Skóli án aðgreiningar byggir 
á einstaklingsmiðum, sérkennum og fjölbreytni og því gefur að skilja að engin 
ein kennsluaðferð hentar öllum. Rafrænar ferilbækur bjóða upp á margvísleg 
tækifæri til að koma til móts við fjölbreytileika nemenda. 
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Fylgiskjal 1 Áætlanir 

 
Tímabil 1 

• Megin áhersla er lögð á lokaútkomuna í stað þess að áherslan sé á að 
öðlast þekkingu og færni í gegnum ferlið sjálft 

• Auka þarf markvist ígrundun nemenda 
• Kennsla er einsleit og ómarkviss 
• Erfitt er að aðlaga kennslu eftir getu nemenda 
• Nemendur eru ósjálfstæði í námi 
• Hefðbundnar ferilbækur eða möppur nemenda samræmast illa 

markmiðum aðalnámskrár grunnskóla varðandi sjálfbærni 
• Kennari ígrundar lítið og er ekki nægilega meðvitaður um eigin kennslu 
• Nemendur hafa lítið vald yfir eigin námi 

 
Tímabil 2 

• Kynning ferilbókagerðarinnar og ferlisins þarf að vera markvissari 
• Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um og ferilbókagerðarinnar 
• Auka þarf ígrundun nemenda 
• Nemendur þurfa að kynnast ólíkum verkfærum og möguleikum í 

rafrænni ferilbókagerð 
• Rannsakandi þarf að finna lausn á helstu vanköntum Padlet eða finna 

nýtt sniðmát 
• Rannsakandi þarf að hafa forritin sem einföldust og leiðbeiningar 

aðgengilegar 
• Aukinn umræða nemenda og rannsakanda þarf að eiga sér stað og 

rannsakandi þarf frekari upplýsingar um upplifun nemenda af 
lærdómssamfélagi 

• Rannsakandi þarf að skoða möguleikana á lyklaborðum og festingum 
fyrir iPad 

• Skoða þarf framkomu nemenda í tímum sem hluta af mati 

 
Tímabil 3 

• Koma upp skólaaðgangi að Padlet 
• Finna þarf leið til þess að stuðla að umræðum meðal rannsakanda og 

nemenda 
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• Nemendur þurfa að prufa ólíka rafræna miðla og átta sig á möguleikum 
þeirra í ferilbókagerðinni 

• Rannsakandi þarf að leita leiða til þess að efla ígrundun nemenda 
• Nemendur þurfa að kynnast ólíkum eiginleikum sniðmátanna sem 

Padlet býður upp á 
• Rannsakandi þarf að komast að því hvort hvort nemendur hafi nægileg 

áhrif á kennsluna 

 
Tímabil 4 

• Útbúa þarf leiðbeiningar varðandi innskráningu á Padlet 
• Nemendur þurfa að hafa aðgengi að sýnidæmum af Padlet sniðmátunum 
• Leggja þarf áherslu á að grípa þau tækifæri sem gefast í kennslu til þess 

að opna umræður og skilja betur upplifun nemenda 
• Nemendur verða að ígrunda við lok hvers tíma 
• Leggja þarf fyrir styttri heimaverkefni þvert á rafræna miðla 

 
Tímabil 5 

• Auka þarf aðgengi nemenda að leiðbeiningaum varðandi ígrundun 
• Mikilvægt er að leggja fyrir heimaverkefni til að kynna nemendum þá 

fjölbreyttu rafrænu miðla sem rafræn ferilbókagerð bíður upp á  
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Fylgiskjal 2 Rafrænar kannanir 

 
Við lok fyrsta tímabils 

1. Hvernig fannst þér að búa til rafræna ferilbók? 
2. Hvernig fannst þér Padlet forritið virka? 
3. Væri betra að nota annað forrit til að búa til ferilbókina? 
4. Ertu með hugmynd að forriti til að gera ferilbókina? 
5. Hvað finnst þér mikilvægt að forrit fyrir ferilbókagerð geti gert? 
6. Hvað hefði mátt fara betur? 
7. Hvað gekk vel? 
8. Heldurðu að mat verði sanngjarnt með ferilbókinni? 

 
Við lok annars tímabils 

1. Hvernig gekk þér að búa til rafræna ferilbók? 
2. Hvernig fannst þér Padlet forritið virka? 
3. Væri betra að nota annað forrit til að búa til ferilbókina? 
4. Dettur þér eitthvað forrit í hug? 
5. Hvað finnst þér mikilvægt að forrit fyrir ferilbókagerð geti gert? 
6. Finnst þér mikilvægt að þú fáir að hafa áhrif á það hvernig þú 

gerir ferilbókina? 
7. Hvað hefði mátt fara betur? 
8. Hvað gekk vel? 
9. Heldurðu að mat verði sanngjarnt með ferilbókinni? 

 
Við lok þriðja tímabils 

1. Hvernig gekk þér að búa til rafræna ferilbók? 
2. Hvernig fannst þér Padlet forritið virka? 
3. Væri betra að nota annað forrit til að búa til ferilbókina? 
4. Dettur þér eitthvað forrit í hug? 
5. Hvað finnst þér mikilvægt að forrit fyrir ferilbókagerð geti gert? 
6. Finnst þér mikilvægt að þú fáir að hafa áhrif á hvernig þú gerir 

ferilbókina? 
7. Hvað hefði mátt fara betur? 
8. Hvað gekk vel? 
9. Heldurðu að mat verði sangjarnt með ferilbókinni? 
10. Fannst þér þú hafa fengið að hafa áhrif á það hvernig kennsla 

fer fram í sjónlistum? 
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Við lok fjórða tímabils 

1. Hvernig gekk þér að búa til rafræna ferilbók? 
2. Hvernig fannst þér Padlet forritið virka? 
3. Væri betra að nota annað forrit til að búa til ferilbókina? 
4. Dettur þér eitthvað forrit í hug? 
5. Hvað finnst þér mikilvægt að forrit fyrir ferilbókagerð geti gert? 
6. Finnst þér mikilvægt að þú fáir að hafa áhrif á hvernig þú gerir 

ferilbókina? 
7. Hvað hefði mátt fara betur og hvað gekk vel? 
8. Hvernig gekk að skrá sig inn í Padlet forritið? 
9. Heldurðu að mat verði sangjarnt með ferilbókinni? 
10. Fannst þér þú hafa fengið að hafa áhrif á það hvernig kennsla fer 

fram í sjónlistum? 

 
Við lok fimmta tímabils 

1. Hvernig gekk þér að búa til rafræna ferilbók? 
2. Hvernig fannst þér Padlet forritið virka? 
3. Væri betra að nota annað forrit til að búa til ferilbókina? 
4. Dettur þér eitthvað forrit í hug? 
5. Hvað finnst þér mikilvægt að forrit fyrir ferilbókagerð geti gert? 
6. Finnst þér mikilvægt að þú fáir að hafa áhrif á hvernig þú gerir 

ferilbókina? 
7. Hvað hefði mátt fara betur og hvað gekk vel? 
8. Hvernig gekk að skrá sig inn í Padlet forritið? 
9. Heldurðu að mat verði sangjarnt með ferilbókinni? 
10. Fannst þér þú hafa fengið að hafa áhrif á það hvernig kennsla fer 

fram í sjónlistum? 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf vegna rannsóknarinnar 

 
Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 
 

LÆRDÓMSSAMFÉLAG Í SKÓLA MARGBREYTILEIKANS. 
Rafrænar ferilbækur í sjónlistum.  

 
Ágæti viðtakandi 

 
Ég undirrituð er í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að vinna að 
rannsóknarverkefni mínu til MA gráðu í menntavísindum með sérkennslu að sérsviði. 
Leiðbeinendur verkefnisins eru Hermína Gunnþórsdóttir og Jórunn Elídóttir. 
Rannsóknarverkefnið er starfendarannsókn þar sem rannasakandinn skoðar eigin starfshætti 
með það að markmiði að þróa þá og efla. 

Tilgangur rannsóknar er að skoða hvort notkun rafrænna ferilbóka í sjónlistum geti aukið 
einstaklingsmiðun í kennslu, námi og námsmati. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð, 
nánar tiltekið starfendarannsókn sem snýr að lærdómssamfélagi nemenda og kennara. 
Lærdómssamfélag felur í sér að nemendur og kennari vinna saman að þekkingarsköpun til þess 
að efla sameiginlega þekkingu.  

Gagnaöflun byggir á fimm megin þáttum; Í fyrsta lagi er um að ræða umræðuhópa 
rannsakanda og nemenda, í öðru lagi rafræna könnun til nemenda, í þriðja lagi rýnihópa valinna 
nemenda, í fjórða lagi dagbókarskrif rannsakanda og í fimmta lagi rafrænar ferilbækur nemenda. 

Þeir nemendur sem sækja sjónlistir skólaárið 2017–2018 verða sjálfkrafa þátttakendur í 
lærdómssamfélaginu. Í niðurstöðum verður nöfnum breytt þannig að ekki sé hægt að rekja svör 
til einstakra nemenda. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og nemendum heitið 
algjörum trúnaði og nafnleynd. Berist ekki athugasemdir frá foreldrum eða nemendum er litið 
svo á að þeir veiti upplýst samþykki. 

Í lok skólaárs munu þeir nemendur sem oftast sóttu rúllur í sjónlistum standa til boða að taka 
þátt í rýnihóp þar sem samræður nemenda og rannsakanda verða hljóðritaðar. Þeir nemendur 
sem vilja taka þátt í þeim hluta rannsóknarinnar munu þurfa leyfi foreldra og fá þeir, ásamt 
foreldrum, frekari kynningu á því þegar að því kemur. Öllum gögnum sem hafa að geyma 
persónuupplýsingar verður eytt þegar úrvinnslu er lokið.  

Ef spurningar vakna má senda fyrirspurnir á sandrar@akmennt.is eða hafa samband á 
skólatíma í síma 462 48 20. 

 
Virðingarfyllst, 
 

 
Sandra Rebekka 
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Fylgiskjal 4 Kynningarbréf vegna rýnihópa 

 
Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 
 

LÆRDÓMSSAMFÉLAG Í SKÓLA MARGBREYTILEIKANS. 
Rafrænar ferilbækur í sjónlistum.  

 
Ágæti viðtakandi 

 
Ég undirrituð er í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri og er um þessar mundir að vinna að 
rannsóknarverkefni mínu til MA gráðu í menntavísindum með sérkennslu að sérsviði. 
Leiðbeinendur verkefnisins eru Hermína Gunnþórsdóttir og Jórunn Elídóttir. 
Rannsóknarverkefnið er starfendarannsókn þar sem rannasakandinn skoðar eigin starfshætti 
með það að markmiði að þróa þá og efla. 

Tilgangur rannsóknar er að skoða hvort notkun rafrænna ferilbóka í sjónlistum geti aukið 
einstaklingsmiðun í kennslu, námi og námsmati. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð, 
nánar tiltekið starfendarannsókn sem snýr að lærdómssamfélagi nemenda og kennara. 
Lærdómssamfélag felur í sér að nemendur og kennari vinna saman að þekkingarsköpun til þess 
að efla sameiginlega þekkingu.  

Gagnaöflun byggir á fimm megin þáttum; Í fyrsta lagi er um að ræða umræðuhópa 
rannsakanda og nemenda, í öðru lagi rafræna könnun til nemenda, í þriðja lagi rýnihópa valinna 
nemenda, í fjórða lagi dagbókarskrif rannsakanda og í fimmta lagi rafrænar ferilbækur nemenda. 

Þeir nemendur sem sækja sjónlistir skólaárið 2017–2018 verða sjálfkrafa þátttakendur í 
lærdómssamfélaginu. Í niðurstöðum verður nöfnum breytt þannig að ekki sé hægt að rekja svör 
til einstakra nemenda. Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og nemendum heitið 
algjörum trúnaði og nafnleynd. Berist ekki athugasemdir frá foreldrum eða nemendum er litið 
svo á að þeir veiti upplýst samþykki. 

Í lok skólaárs munu þeir nemendur sem oftast sóttu rúllur í sjónlistum standa til boða að taka 
þátt í rýnihóp þar sem samræður nemenda og rannsakanda verða hljóðritaðar. Þeir nemendur 
sem vilja taka þátt í þeim hluta rannsóknarinnar munu þurfa leyfi foreldra og fá þeir, ásamt 
foreldrum, frekari kynningu á því þegar að því kemur. Öllum gögnum sem hafa að geyma 
persónuupplýsingar verður eytt þegar úrvinnslu er lokið.  

Ef spurningar vakna má senda fyrirspurnir á sandrar@akmennt.is eða hafa samband á 
skólatíma í síma 462 48 20. 

 
Virðingarfyllst, 
 

 
Sandra Rebekka 

 


