„Þú getur ekki sagt að þetta
sé leiðinlegt því þú ákveður
hvað þú ert að gera.“
Ferilmöppur – leið til að
efla sjálfstæði og ábyrgð
nemenda
Björk Pálmadóttir

Sýnt hefur verið fram á að nemendasjálfstæði, eða það sem á ensku er
kallað learner autonomy, sé mikilvægur þáttur í að byggja upp
áhugahvöt nemenda en hún er talin vera lykillinn að árangri og metnaði
í námi. Ég hef ódrepandi áhuga á nemendasjálfstæði og valdeflingu
nemandans og því valdi ég að skrifa meistararitgerð um
nemendasjálfstæði í enskukennslu og notkun ferilmappa (e. portfolio)
sem leið að aukinni ábyrgð og sjálfstæði nemenda.
Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu var að fyrir nokkrum
árum sagði mér framhaldsskólakennari að það sem honum þætti mest

ábótavant við undirbúning grunnskólanemenda undir nám í framhaldsskóla
væru vinnubrögð. Nemendur væru ekki nógu skipulagðir í vinnubrögðum og
þeim gengi ekki vel að halda utan um gögn sín. Þá hafði ég verið
enskukennari í grunnskóla í mörg ár og þó svo að umræddur kennari hafi
ekki verið að tala um nemendur mína sérstaklega ákvað ég að leggja
mitt af mörkum og kenna bætt vinnubrögð. Ég hafði kynnst ferilmöppum
og notað þær talsvert í kennslu minni á unglingastigi. Ég ákvað því
að rannsaka áhrif þeirra í tveimur hópum sem ég hafði kennt.

Hvað er átt við með
nemendasjálfstæði?
Með nemendasjálfstæði er átt við hæfileika nemandans til að taka þátt
í ákvörðunum um nám sitt; því sem hann lærir og á hvaða hátt, getu
hans til að meta vinnu sína og útkomuna; sem og ábyrgð og sjálfstæði í
vinnubrögðum. Einnig er gert ráð fyrir að með virkri þátttöku í öllum
þáttum námsins og stöðugri ígrundun myndi nemandinn náin tengsl við
námsferlið og innihald náms síns (Little, 1991).
Breyttir kennsluhættir kalla á breytt námsmat svo ekki er hægt að
fjalla um annað án þess að fjalla um hitt. Tilgangur námsmatsins á að
vera að leiðbeina, hvetja og upplýsa. Námsmat á bæði að veita
upplýsingar um námsferlið og stöðu nemandans. Leiðsagnarmat þykir
henta vel og eru nefnd dæmi um mismunandi leiðir, svo sem sjálfsmat,
jafningjamat, vinnumöppur, leiðarbækur, gátlista og samtöl. Hin
hefðbundna námsmatsaðferð, að leggja fyrir próf og athuga hvað

nemandinn man, er aftur á móti ekki í anda skólastarfs sem byggir á
nemendasjálfstæði.
Þá er rétt að skoða að hvaða leyti þessi nálgun er betri en þær
hefðbundnu leiðir sem notaðar hafa verið hingað til og eru enn
notaðar. Gefum okkur að hefðbundin enskukennsla sé t.d. á þann veg að
kennarinn leggi fyrir að lesa texta heima sem svo er ræddur í næstu
kennslustund . Allir nemendur koma undirbúnir og kennarinn spyr þá,
hvern á fætur öðrum, spurninga sem kanna skilning á innihaldi textans.
Nemendur svara eftir bestu getu, einn í einu. En er þetta eins og best
verður á kosið? Ef við skoðum hana með nemendasjálfstæði í huga þá
hafa nemendur ekki val um hvað er lesið eða hvernig unnið er úr
textanum og væntanlega voru einhverjir nemendur farnir að láta hugann
reika eitthvert annað svo hluti hópsins var óvirkur í
kennslustundinni. Allt sem nemendur segja er beint úr textanum svo
setningarnar eru ekki þeirra eigin nema að litlu leyti. Í þessari
kennslu er gengið út frá því að allir nemendurnir hafi svipaðan
bakgrunn hvað getu og reynslu varðar og að hægt sé að bjóða öllum
nemendum upp á sama námsefni (Little, 1991).
Ef nemandinn aftur á móti tekur þátt í að ákveða hvað og hvernig hann
lærir þá öðlast hann eignarhald á námi sínu og hefur möguleika á að
velja það sem honum finnst áhugavert að vinna með og hentar getu hans
(Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). Þetta eignarhald á námi er væntanlega
sambærilegt þeim nánu tengslum sem nefnt var að myndaðist í
nemendasjálfstæðu skólastarfi í skilgreiningunni í upphafi.

Þrír grundvallarþættir
Eftirfarandi þættir þurfa að vera til staðar í kennslunni svo hægt sé
að tala um kennsluhætti sem stuðla að auknu nemendasjálfstæði í
tungumálanámi.
Þáttur aukins valds er sú valdatilfærsla, frá kennara til nemanda, sem
verður með aukinni þátttöku í ákvörðunum varðandi hvað er lært, hvaða
námsefni er notað og hvaða leiðir henta best. Einnig tekur nemandinn
þátt í að meta sjálfan sig, bæði hvað varðar námsferlið og
námsárangur.
Með því að auka þátttöku nemandans í ákvörðunum um námið er reynt að

ýta undir og efla sjálfsprottna áhugahvöt sem býr í öllum. Hún er sá
drifkraftur sem stjórnar því mikla námi sem fer fram utan veggja
skólans og fer oft á tíðum fram án þess að nemandinn sé meðvitaður um
að hann sé að læra eða afla sér þekkingar.
Þáttur ígrundunar nemenda, þ.e. að staldra við, ígrunda og velta fyrir
sér hvað best sé að gera og hvernig, áður en ákvörðunin er tekin.
Ígrundun er samstarfsverkefni milli kennara og nemenda sem í upphafi
þurfa að átta sig á þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra í
námskránni. Í framhaldinu eru svo stöðugar samningaviðræður og
vangaveltur um framvindu námsins þar sem vald nemandans er aukið smám
saman í takt við þroska hans og getu.
Þáttur viðeigandi notkunar á markmálinu felst í því að tungumálið sem
verið er að læra sé notað eins mikið og kunnátta nemendanna leyfir, í
öllum þeim fjölbreyttu samskiptum sem eiga sér stað í skólastofunni
(Little, Ridley og Ushioda, 2002). Þar sem flestir eru sammála því að
besta leiðin til að ná tökum á nýju tungumáli sé í gegnum eðlileg
samskipti, þarf að leggja áherslu á samskipti, ekki aðeins með það að
markmiði að æfa tjáskipti heldur einnig sem farveg fyrir
tungumálanámið þ.e. að nota marktungumálið þegar talað er um námið.
Þess vegna er málnotkun innan kennslustofunnar þungamiðja
tungumálanámsins (Little, 1991). Það er því léleg nýting á
kennslustundinni ef markmálið er ekki notað sem tjáskiptamiðill og
samskiptin fari fram á móðurmálinu.
Þessi síðasti þáttur á augljóslega einungis við í tungumálakennslu, en
hinir tveir eiga við í allri kennslu.

Óhefðbundið námsmat
Sjálfsmat er órjúfanlegur þáttur í nemendasjálfstæðum vinnubrögðum.
Markmiðið með sjálfsmati er m.a. að gera nemandann hæfan til að meta
stöðu sína og getu í viðkomandi grein á þeirri stundu sem matið fer
fram og ef matið er nokkuð raunhæft hjálpar það nemandanum að átta sig
á forgangsröð markmiða í náminu (Blue, 1994). Sjálfsmat felst í
stöðugri leit að svörum við spurningum eins og: Hvað er ég að gera? Af
hverju geri ég það? Hvað gekk vel eða illa? Hvers vegna gekk það vel
eða illa? Með þessu er nemandinn stöðugt að meta sig og velta fyrir
sér hvernig staðan er og hvernig best er að vinna áframhaldið.

Sjálfsmat er notað til að styrkja nemandann og gera hann meðvitaðan um
stöðu sína og námsaðferðir og getur því virkað sem áhrifarík leið til
að öðlast sjálfstæði og sjálfstraust í náminu. Með því að læra að
þekkja veikleika sína og styrkleika öðlast nemendur færni í að gera
raunhæfar námsáætlanir og að átta sig á hvar þarf að bæta í og á hvaða
sviðum þeir hafa náð markmiðum námskrárinnar (Charvade, Jahandar og
Khodabandehlou 2012)., 2012).
Óhefðbundið námsmat, og þó sérstaklega sjálfsmat og jafningjamat,
brúar einnig bilið á milli námsmats og náms og þessir þættir eru
látnir renna saman í einn. Þetta er t.d. gert með því að nemendur eru
hafðir með í ráðum við að gera matslista sem meta á gæði verkefna
eftir. Með því móti verður matið samofið náminu og nemendur eiga
auðveldara með að átta sig á markmiðum verkefnisins, leggja meiri
ígrundun í verkið og vinnan hvetur þá til að taka meiri ábyrgð á námi
sínu (Lefever, 2007).
Vinnan með ferilmöppurnar er bæði námsmatsaðferð og kennsluaðferð. Í
upphafi anna fá nemendur forsíðu með lista yfir þau verkefni sem fara
í möppuna. Öll verkefnin eru þannig að nemendur hafa eitthvert val um
hvað og hvernig, og sum þeirra alveg opin. Einnig er svigrúm fyrir
nemendur að setja inn aukalega verkefni sem ekki eru á listanum, ef
þeir vilja .
Matið á möppunni er ekki alltaf með sama sniði. Ég hef sest með
nemendum og skoðað og rætt gæði og innihald verkefnanna í heild sinni,
leyft nemendum að velja þau verkefni sem ég met sérstaklega, fengið
foreldra til að velja verkefni með nemandanum og stundum tekið af
handahófi verkefni til að meta.

Breytt hlutverk kennarans
Vald yfir ákvörðunum varðandi námið og námsefnið er fært í auknum mæli
yfir á nemandann og nemendur læra að meta sig sjálfa og hvern annan.
Þá fær kennarinn það hlutverk að fylgjast með náminu, sjá um að útvega
námsgögn og að vera ráðgjafi. En aðallega á kennarinn að útbúa
aðstæður fyrir fjölbreytilegar samræður þar sem nemendur geta aukið
sjálfstæði sitt (Little, 2004). Einnig þarf kennarinn að vera nemendum
innan handar við ígrundun og sjálfsmat, þó mest í byrjun á meðan
nemandinn er að læra inn á sjálfan sig, styrkleika sína og

námsaðferðir.

Rannsóknin
Viðfangsefni mitt var að kanna hvort nemendur mínir upplifðu ábyrgð og
sjálfstæði í vinnu sinni með ferilmöppur í enskunámi sínu í
unglingadeild grunnskóla. Markmið þeirrar vinnu var að þjálfa og æfa
notkun á tungumálinu en ekki síður að þjálfa nemendasjálfstæði.
Ferilmöppurnar höfðu verið í stöðugu endurmati og með áframhaldandi
þróun í huga vildi ég kanna hvort nemendur mínir upplifðu þetta
sjálfstæði og meðvitund um getu sína og hvernig þeim líkaði það. Mig
langaði að sjá hvað mætti bæta og hverju breyta í uppbyggingu,
vinnulagi og námsmati til að auðvelda mér áframhaldandi þróun
ferilmappanna í enskukennslunni.
Ég ákvað að taka tvö rýnihópaviðtöl við fyrrverandi nemendur mína og
valdi tvo hópa. Annar hópurinn voru nemendur sem luku námi hjá mér í
tíunda bekk fyrir tveimur árum og eru því á öðru ári í framhaldsskóla.
Þetta voru átta nemendur úr hópi 35 nemenda. Í hinum hópnum voru 11
nemendur í tíunda bekk sem allir höfðu notað ferilmöppur frá því í 8.
bekk. Leitast var við að hafa hópana fjölbreytta að getu.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að nemendur upplifðu ábyrgð og
sjálfstæði við möppuvinnuna á þann hátt að þeir upplifðu aukið vald í
ákvarðanatöku varðandi nám sitt. Þeir voru jákvæðir gagnvart því vali
sem sjálfstæð vinnubrögð bjóða upp á og höfðu áhuga á aukinni ábyrgð á
námi sínu. Sjálfsmatsblöð, sem ég hafði valið úr Evrópsku
tungumálamöppunni og haft sem hluta af möppunum, virtust auka
meðvitund nemendanna um getu sína og þá vitneskju nýttu þeir svo við
áframhaldandi nám. Einnig komu fram upplýsingar þess efnis að nemendum
líkaði vel að vinna saman í hópum eða pörum og hjálpuðust frekar að
við verkefni sem unnin voru í tengslum við möppurnar en önnur
verkefni.
Meðal þess sem nemendum var boðið upp á er svokallað valbundið
heimanám (e. optional homework). Þá ráða nemendur um hvað þeir fjalla
og á hvaða hátt og hvenær á önninni þeir vinna verkefnin . Markmiðið
er að auka áhuga þeirra og gera þá ábyrga fyrir eigin námi. Sem dæmi
um verkefni má nefna að horfa á sjónvarpsþátt eða kvikmynd, lesa
blaðagrein, hlusta á lagatexta, tala við frænku sína í útlöndum á

ensku, skrifa útdrátt eða eitthvað annað.
Í þessum verkefnum fær sköpunarkrafturinn hlutverk því sumir semja
ljóð eða sögur og sumir gera stuttmynd á meðan aðrir eru hefðbundnari
í verkefnavali.
Til þess að hvetja til fjölbreytni í verkefnum nemendanna mega þeir
ekki skila samskonar verkefnum tvisvar sömu önnina. Nemendur skrifa
svo litla skýrslu um það sem þeir gerðu og hvers vegna, hvað þeir
voru að æfa eða hvað þeir lærðu. Hér má sjá dæmi um það sem nemendur
höfðu um þetta að segja:
Anna: Maður er kannski meira viljugur að gera eitthvað sem maður
ræður sjálfur.
Kolla: Þú getur ekki sagt að þetta sé leiðinlegt því þú ákveður
hvað þú ert að gera.
Bolli: Ég hef sett verkefni til að sýna hvað ég kann.
Solla: Ég er alveg góð að skrifa texta og þá ætla ég að gera það og
geri það geðveikt vel.
Kári: Getur fundið eitthvað sem þér finnst geðveikt skemmtilegt að
gera og þá nennirðu alveg að gera þetta, frekar en eitthvað sem
kennarinn lætur þig gera og þér finnst alveg ógeðslega leiðinlegt.
Þessar niðurstöður benda til þess að vinnan með ferilmöppurnar hafi
skilað tilætluðum árangri varðandi ábyrgð og sjálfstæði. Við
áframhaldandi þróun mappanna mætti auka samvinnunám og hafa
fjölbreyttara námsmat, þar með talið jafningjamat. Einnig mætti reyna
að samþætta námsmat meira glímu nemenda við sjálfstæð viðfangsefni til
að leggja áherslu á jafnt gildi allra verkefna, hvort sem um er að
ræða matsverkefni eða ekki.
Þó þessi rannsókn hafi aðeins fjallað um enskukennslu má áreiðanlega
yfirfæra þessa námsmats- og kennsluaðferð yfir á aðrar námsgreinar
skólastarfsins.

Hvað segir Aðalnámskrá?
Í námskrá er ábyrgð og mat nemenda á eigin námi sett fram sem einn af
lykilhæfniþáttunum sem flétta á inn í allar námsgreinar. Þar segir:
„Áhersla er lögð á að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og
venji sig sem fyrst á gott vinnulag. Ábyrgðarkennd nemenda þroskast
eftir því sem þeim gefst kostur á að velja viðfangsefni og taka
ákvarðanir um eigið nám þannig að það verði þeim merkingarbært“
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 66).
Með þessu má sjá að samhljómur er með þessum hæfniviðmiðum
Aðalnámskrár og skilgreiningunni á nemendasjálfstæði.
Samkvæmt Aðalnámskrá á námsmat að vera fjölbreytt og leiðbeinandi.
Ætla má að hluti af því sem kallað er hefðbundið námsmat sé ekki
endilega vel til þess fallið að efla ábyrgð og sjálfstæði í samræmi
við þær áherslur sem birtast í aðalnámskrá. Að sama skapi stuðla þær
gamalgrónu matsaðferðir ekki að auknu nemendasjálfstæði. Þannig að ef
námsmatsaðferðum yrði breytt og teknar upp aðferðir sem stuðla að
nemendasjálfstæði, væri um leið verið að uppfylla ákvæði Aðalnámskrár
um fjölbreytt og leiðbeinandi námsmat sem ýtir undir ábyrgð og mat á
eigin námi.
Spyrja verður hvort viðmið Aðalnámskrár séu í heiðri höfð í skólum
landsins. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum
við upphaf 21. aldarinnar er ekki svo. Niðurstöður rannsóknarinnar
sýna að kennsluhættir og námsmatsaðferðir eru ennþá mjög hefðbundin og
virðast ekki fullnægja þeim kröfum sem settar eru fram í Aðalnámskrá
grunnskóla um fjölbreytni og framþróun (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).
Þeir þættir sem lúta að auknu nemendasjálfstæði í Aðalnámskrá, bæði
hvað varðar kennsluaðferðir og námsmatsaðferðir, virðast lúta í lægra
haldi fyrir gömlu, hefðbundnu, kennarastýrðu leiðunum. Skrifleg próf
hafa yfirhöndina hvað námsmat varðar og bein kennsla yfir allan hópinn
virðast enn vera algengasta kennsluaðferðin (Ingvar Sigurgeirsson
o.fl., 2014).
Því má halda fram að það sem þurfi að gera sé að kennarar hrindi í
framkvæmd ákvæðum Aðalnámskrárinnar frá árinu 2011. Með því að taka
upp kennsluhætti sem stuðla að nemendasjálfstæði erum við að færa

áherslur í kennslustofunni frá kennaranum og yfir á nemandann, setja
hann í stjórnunarsætið og segja við hann: „þetta er þitt nám, ekki
mitt, hvernig get ég aðstoðað?” Með þeirri valdeflingu nemenda erum
við að brúa þá gjá sem oft vill myndast milli nemenda og námsins og
auka líkur á því að áhugi kvikni eða aukist. Einnig þurfum við að
hvetja nemendur til stöðugrar ígrundunar, bæði varðandi val á
viðfangsefni og einnig varðandi námsferlið, þ.e. að staldra við og
skoða hvernig gengur; er ástæða til að breyta um takt eða tækni, eða
er ég á góðri leið? Og svo er það sjálfsmat og vangaveltur um hvernig
tókst til.
Ekki verður betur séð en að þessi vinnubrögð séu í góðu samræmi við
menntastefnuna í landinu, eins og hún verður lesin í Aðalnámskrá. Þau
koma líka vel til móts við nemendur, sem kunna þeim vel og telja að
þau geti verið góður grundvöllur að framförum.
Í lokin vil ég vitna til orða Dam (1995) þar sem hún telur upp
jákvæða þætti sem kennarar hafa upplifað í kennslu sem stuðlar að
nemendasjálfstæði:
Áhugasamir, vinnusamir, hamingjusamir, niðursokknir, ánægðir
nemendur.
Persónuleg og einlæg þátttaka og hvatning fyrir kennara jafnt sem
nemendur.
Nemendur upplifa sjálfstraust, öryggi, viðurkenningu og virðingu.
Samvinna og sameiginleg þátttaka, samkomulag og samræður.
Breytt hlutverk kennarans.
(Dam, 1995, bls. 75-76)
Ritgerðina Nemendasjálfstæði í enskukennslu-notkun ferilmappa má sjá í
heild sinni á Skemmunni, sjá hér.

Heimildir
Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti /2011.
Blue, G. (1994). Self-Assessment of foreign language skills: Does it
work? CLE Working Papers, 3, 18‒35.

Charvade, K. R., Jahandar, S. og Khodabandehlou, M. (2012). The impact
of portfolio assessment on EFL learners’ reading comprehension
ability. English Language Teaching, 5(7), 129139. Sótt af
http://search.proquest.com/docview/1027548772?accountid=27513.
Dam, L. (1995). Learner autonomy 3: From theory to classroom practice.
Dublin: Authentic.
Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og
Kristín Jónsdóttir. (2014). Kennsluhættir. Í Gerður G. Óskarsdóttir
(ritstjóri), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls.
113-158). Reykjavík: Háskólaútgáfan.
Lefever, S. (2007). Peer and self-assessment in the context of
collaborative learning. Í Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís
Ingvarsdóttir (ritstjórar), Teaching and learning English in Iceland
(bls. 249‒266). Reykjavík: Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur.
Little, D. (1991). Learner autonomy 1: From theory to classroom
practice. Dublin: Authentik.
Little, D. (2004). Democracy, discourse and learner autonomy in the
foreign language classroom. Utbildning & Demokrati, 13(3), 105‒126.
Little, D., Ridley, J., og Ushioda, E. (2002). Towards greater learner
autonomy in the foreign language classroom. Dublin: Authentik.
Þóra Björk Jónsdóttir. (2008). Námsmat með áherslu á leiðsagnarmat.
Skagafjörður: Eigin útgáfa.

Björk Pálmadóttir lauk grunnnámi, B.Ed. frá HÍ 1993 og framhaldsnámi
fyrir enskukennara frá háskólanum í Newcastle Englandi 2002.
Meistaranámi í kennslufræði erlendra tungumála lauk ég 2015 frá
Hí. Björk hefur kennt ýmsar greinar, mest í grunnskóla, en einnig á
framhaldsskólastigi. Helsu greinar eru enska, náttúrufræði og svo
aðrar násmgreinar í minna mæli. Björk sérhæfir sig fjarkennslu og
fjarkennsluráðgjöf á grunnskólastigi. Hún starfar nú hjá Tröppu ehf.

