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Formáli  

 

Ritgerð þessi er skrifuð til fullnaðar MA gráðu í kennslufræði við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasviðs. Heiti verkefnisins er: ,,Sá ekki glampann í augunum, bara 

(fingra)setninguna. Starfendarannsókn kennara á fjarkennslu.“  

 Verkefnið svarar til þrjátíu eininga (30 ECTS) og er starfendarannsókn þar sem ég 

rannsaka eigið starf. Í rannsókninni skoða ég eigin fjarkennslu með áherslu á bæta kennslu 

mína í umræðutímum. Verkefnið stóð yfir í rúm tvö ár, frá vorinu 2008 til júní 2010. 

 Leiðsagnarkennari minn var Hafþór Guðjónsson dósent við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Honum færi ég sérstakar þakkir fyrir dyggan stuðning, uppbyggjandi 

hvatningu og góða leiðsögn. Ég þakka honum einnig fyrir hlýju og einstakt umburðalyndi 

þegar á brattan var á að sækja. Sérfræðingur var Sólveig Jakobsdóttir dósent við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni þakka ég góðar ábendingar á lokasprettinum. 

 Þátttakendum rannsókninni vil ég þakka fyrir góða samvinnu og að gefa mér 

tækifæri á að glöggva mig á þeirra hugarheim. 

 Að lokum vil ég klappa mér sjálfum á öxlina fyrir að hafa haft trú á sjálfan mig þrátt 

fyrir að stundum hafi á móti blásið.  
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Ágrip 

 

Meginspurningin í þessari rannsókn var: Hvernig get ég bætt mig sem kennari, 

sérstaklega í fjarkennslu? Rannsóknin er starfendarannsókn. Niðurstöður byggja 

á viðtölum við fjóra kennara, umræðum á netinu við nemendur, tilraunum mínum 

í kennslu og dagbókarfærslum. Helstu niðurstöður voru að kennararnir sem ég 
ræddi við upplifðu skort á nánd við nemendur í fjarnámi og fannst erfiðara að  

útskýra og matreiða námsefnið í fjarnáminu en dagskólanum. Í samræðum mínum 

við nemendur í fjarnámi kom fram að umræðutímarnir nýttust sem stuðningur við 
önnur verkefni;  stuðluðu að auknu sjálfstrausti og færni; efldu félagstengsl og 

gáfu nemendum nýtt sjónarhorn á námsefnið. Þessi vitneskja varð til þess að sýn 

mín á umræðutímana breyttist og ég lærði af nemendum mínum um gildi þeirra. 
Kennslan í umræðutímunum breyttist í kjölfarið og nemendur fóru að ræða saman 

í  meiri mæli en áður. Kennslan færðist nær  því að vera í samræmi við mín gildi 

þar sem nemendur eru virkir í eigin þekkingarsköpun og kennarinn er í hlutverki 

leiðbeinanda sem hvetur og virkjar nemendur. Niðurstöður gefa ákveðnar 
vísbendingar um gildi netumræðna í fjarkennslu. 
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Abstract 

 

 

 
The main question in this study was: How can I improve myself as a teacher, 

especially in distance learning? The study is an action research. The results were 

based on interviews with four teachers, online-discussions with students, my 

experiments in teaching and diary research. The results indicated that the teachers I 

spoke to experienced a lack of intimacy with students in distance learning and 

found it more difficult to explain and prepare the curriculum for distance learning. 

In my discussions with students in distance learning the students said the benefits 

of online-discussions were to support their work on other assignments and increase 

their confidence and learning skills; it strenghtened their social connections and 

gave students a new perspective on their curriculum. These discussions changed 

my view of the value of online-discussions. My experiments with my teaching 

methods stimulated students‟ cooperation and discussions in online-discussion 

class.  My teaching methods moved closer to becoming my values, where students 

are active in their own knowledge acquisition and teacher‟s role is to serve as a 

supporter. The results give some indication to the value of online-discussions. 
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1. Inngangur 

 

Í þessari rannsókn er meginmarkmiðið að varpa ljósi á glímu mína í fjarkennslu; þær 

hindranir sem ég upplifði og tilraunir mínar til að bæta eigin kennsluhætti. Í þessum kafla 

reyni ég að útskýra af hverju fjarkennslan varð rannsóknarefni. Til að svara því fer ég aftur 

til 2003 þegar ég hóf minn kennsluferil í gamla grunnskólanum mínum, Ölduselsskóla. Þar 

kenndi ég aðallega náttúrufræðigreinar á unglingastigi ásamt öðru tilfallandi í hálfan vetur. 

Þetta var heilmikil ögrun fyrir mig, bæði faglega og persónulega. Faglega  hafði ég aldrei 

haft dálæti á raungreinum á mínum grunn- og framhaldsskólaárum og forðaðist þessar 

greinar eins og heitan eldinn. Á mínum háskólaárum lærði ég sálfræði ásamt því að glugga 

eilítið í heimspeki. Það var mikil áskorun fyrir mig að kenna í gamla skólanum mínum og 

setjast í sama sæti og fyrrum kennari minn, sem ég leit mikið upp til og hafði einkar mikið 

álit á sem kennara og persónu. Það var hann sem hvatti mig til að prófa kennsluna og sagðist 

alltaf hafa fulla trú á mér í starfið. Ég ákvað því að takast á við þetta verkefni; tíminn myndi 

síðan leiða í ljós hvort ég hafi tekið rétta ákvörðun. 

Niðurstaðan var einhlít. Ég kunni vel við mig í hlutverki kennara. En af hverju? 

Hvað kunni ég svona vel við? Þessi spurning er mér afar mikilvæg og hugleikin því svarið 

við henni segir mér svo mikið um hvað það er sem drífur mig áfram sem kennari. 

Þegar ég byrjaði að kenna náttúrufræðina varð ég hugfanginn af efninu. Þetta var 

eins og ferðalag fyrir mér sem ég hafði misst af þegar ég var unglingur, hugsanlega vegna 

áhuga- og skilningsleysis. Þegar ég undirbjó tímana sökkti ég mér niður í efnið og fannst á 

margan hátt eins og ég væri að uppgötva svo margt nýtt. Í kennslunni deildi ég þessum 

uppgötvunum með nemendum og var ekki laust við að ég sæi stundum glampa í augum 

þeirra enda tókst mér oft að smita þá af einlægum áhuga mínum. Við vorum saman í 

skólastofunni að uppgötva undur alheimsins, stjörnur, svarthol, endimörk alheimsins og 

upphafið! Þarna tókst mér að hafa áhrif á nemendur mína, kveikja í þeim, fá þá til að hugsa 

og vekja upp þekkingarþorstann hjá þeim. 

Árið 2004 skráði mig í kennsluréttindanámið við Háskóla Íslands. Áhugi minn á 

kennslu hafði kviknað og ég vildi vita meira um það hvernig ég gæti orðið hæfari kennari. Í 

náminu kynntist í ýmsum hugmyndum sem mér þóttu áhugaverðar. Ég heillaðist mest af 

hugsmíðahyggju sem hugmyndafræðilegum grunn sem mig langaði að byggja á sem 

kennari. Í náminu lásum við meðal annars greinina Að rannsaka eigin rann eftir Hafþór 

Guðjónsson (2003), en þar líkir Hafþór nemandanum við þekkingarsmið. Samlíkingin 

hjálpaði mér að hugsa um hvernig ég sá fyrir mér eigin kennslu, hún átti að miða að því að 
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nemandinn smíðaði sína eigin þekkingu en mitt hlutverk yrði að kveikja áhuga hans, og 

leiðbeina honum við þekkingarsmíðina.   

Fljótlega eftir kennsluréttindanámið fékk ég kennarastöðu í Borgarholtsskóla við að 

kenna sálfræði og uppeldisfræði. Kennslan mín var að hluta til í dagskólanum, en að stórum 

hluta í síðdegisnámi og dreifnámi.
1
 Nemendur mínir voru flestir fullorðið fólk sem var í 

námi samhliða starfi. Ekki leið að löngu þar til ég stóð sjálfan mig að því að kenna með 

aðferðum eins og fyrirlestrum sem byggðust á beinni þekkingarmötun. Ég upplifði togstreitu 

á milli þess hvernig ég vildi kenna og hvernig ég kenndi í raun og veru. Skömmu eftir að ég 

hóf að kenna í framhaldsskóla tók ég mín fyrstu skref í starfendarannsóknum.  Þetta var í 

dagskólanum og ég réðst í að prófa nýjar kennsluaðferðir sem reyndust vel og ég fann ágætis 

samhljóm á milli þess sem ég var að gera og hvernig ég vildi kenna (Ívar Rafn Jónsson, 

2008). 

Eins og áður sagði var stór hluti af minni kennslu fjarkennsla eða dreifnám eins og 

það kallast í Borgarholtsskóla, sem  er blanda af fjarkennslu og staðnámi. Í fyrstu fannst mér 

þetta spennandi verkefni fyrir mig sem kennara. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í, en ég 

átti að ræða við nemendur vikulega á netinu í svokölluðum „umræðutímum“. Þetta hljómaði 

nokkuð vel og ég fylltist nokkurri tilhlökkun. Fyrsta verkefnið mitt var að gera námsefnið 

aðgengilegt fyrir nemendur á vefnum, glærurnar og annað sem ég vildi að nemendur læsu. 

Svo myndu nemendur væntanlega lesa glærurnar! Síðan kom að umræðutímunum, sem 

virkuðu einfalt verkefni til að byrja með, en áttu eftir að valda mér miklum hugarbrotum 

þegar líða tók á og urðu meginástæðan fyrir því að ég fór að rannsaka fjarkennsluna hjá mér.  

Til að læra hvernig ég ætti að bera mig að fylgdist ég með því hvernig aðrir kennarar nýttu 

umræðutíma sína. Ég fékk að sjá einn umræðutíma hjá einum samkennara mínum. Það sem 

fór fram virtist nokkuð skynsamlegt, kennarinn spurði nemendur beint út í námsefnið, 

Ingvar Sigurgeirsson (1999) kallar þessa aðferð yfirheyrslu. Þetta virtist liggja ljóst fyrir: 

Setja efnið úr dagskólanum á netið og spyrja síðan nemendur út í efnið þegar ég „hitti“ þá á 

netinu og athuga þekkingu þeirra á efninu. Í fyrstu gekk þetta nokkuð snurðulaust fyrir sig 

og nemendur virtust kannast við þetta verklag sem ég tileinkaði mér. En það læddist alltaf að 

mér óvissutilfinning um hvað færi fram hjá nemendum hinum megin á netinu; fór eitthvað 

nám fram? Voru þetta eiginlegar umræður sem stuðluðu að námi nemenda? Endurspeglaði 

tjáning þeirra raunverulegan skilning eða voru þeir að fá „lánuð“ orð úr bókinni eða annars 

                                                
1 Dreifnám í Borgarholtsskóla er blandað nám sem fer mest fram á netinu. Nemendur mæta þrisvar sinnum í 

skólann yfir önnina og einu sinni í viku, klukkustund í senn í einn umræðutíma sem fer fram á netinu. 
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staðar frá, kannski frá hverjum öðrum? Í skólastofunni þar sem ég var augliti til auglits við 

nemendur var upplifunin öðruvísi. Þar var ég öruggari um hvenær nemendur skildu mig, mér 

fannst ég geta lesið það á svipnum þeirra, augnaráði og tjáningu.   

Fljótlega fór mér að líða eins og ég lifði tvennskonar lífi í kennslunni. Í dagskólanum 

fannst mér ég vera að breyta og bæta og jafnframt finna samhljóm með þeim gildum sem ég 

vildi viðhafa í kennslunni, sem eru að nemandinn sé virkur í sinni þekkingarsköpun og 

hlutverk mitt að virkja og leiðbeina. En í fjarkennslunni fannst mér ég vera að „dæla” 

þekkingunni út til nemenda og spyrja þá út í efnið eins og þeir væru páfagaukar. Ég skildi  

þó að ég var ekki að temja fugla og fann mig í hrópandi andstöðu við gildi mín og viðmið. 

Eftir því sem líða tók á önnina fór mér að líða verr með fjarkennsluna. Mér fannst ég líka 

vera faglega einangraður, það var enginn til að ræða fjarkennsluna við, hver og einn virtist 

bjarga sér ágætlega í sínu horni. Ég upplifði takmörkuð úrræði fyrir mig til að ræða þau mál 

sem brunnu á mér og komu upp í fjarkennslunni eins og kennsluhætti og samskipti mín við 

nemendur. 

Rannsóknin sem hér birtist er viðleitni mín til að takast á við þær ógöngur sem mér 

fannst ég vera kominn í. Í hnotskurn er rannsóknin lýsing á leit minni að leiðum til að bæta 

eigin fjarkennslu og þá sérstaklega umræðutímana á netinu. 

 Rannsóknin byggist annars vegar á viðtölum við aðra kennara sem hafa reynslu af 

fjarkennslu á framhaldsskólastigi og samræðum við nemendur mína í fjarkennslunni. Hins 

vegar byggir hún á tilraunum sem ég gerði í umræðutímum á netinu með það að markmiði 

að ná fram góðum umræðum. 

 Hér leitast ég við að veita innsýn í upplifun mína, annarra kennara og nemenda um 

góða kennsluhætti í netumræðum. Með því að miðla þeirri reynslu og þekkingu sem hér 

kemur fram vonast ég til þess að auka skilning annarra á hugsanlegum vandkvæðum eða 

hindrunum sem geta staðið í vegi fyrir góðum kennsluháttum.  
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1.1 Kaflaskipting ritgerðar 

 

Í næsta kafla fjalla ég um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar skoða ég aðrar 

rannsóknir í fjarkennslu, bæði hér á landi og erlendis.  Í seinni hluta kaflans fjalla ég 

sérstaklega um hugsmíðahyggju í fjarkennslu.  

Kafli þrjú er um þær rannsóknaraðferðir sem ég beiti í rannsókninni.  Þar varpa ég 

fram markmiðum og rannsóknarspurningum, fjalla um hugtakið starfendarannsókn, greini 

síðan  frá þátttakendum, gögnum og gagnagreiningu.  

Fjórði kafli hefur að geyma helstu niðurstöður. Fyrst geri ég grein fyrir viðtölum við 

aðra kennara. Síðan gef ég innsýn í ógöngur mínar í samskiptum við nemendur, ásamt fyrstu 

tilraunum mínum til að bæta fjarkennsluna. Þar á eftir greini ég frá samræðum mínum við 

nemendur um umræðutímana og í lokin má sjá hvernig fjarkennslan tók breytingum í 

kjölfarið. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Íslenskar rannsóknir á fjarkennslu og notkun upplýsingatækni í kennslu 

 

2.1.1 Upplifun kennara og nemenda í fjarkennslu 

 

Síðustu áratugi hefur tilkoma veraldarvefsins breytt ásýnd, möguleikum og framþróun 

fjarkennslu
2
 til muna. Möguleikar á gagnvirkri kennslu og kennsluefni hafa haft áhrif á 

kennsluhætti í fjarnámi. Í dag gefast fleiri möguleikar fyrir kennara að hafa samskipti við 

nemendur, auk þess sem nemendur geta talað saman, þökk sé nýjungum í upplýsingatækni á 

vefnum. En hvernig upplifa nemendur og kennarar nám og kennslu í kjölfar breytinga og 

framþróunar í upplýsingatækni og fjarkennslu? Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

nokkurra rannsókna sem gerðar hafa verið  á Íslandi. 

Í rannsókn
3
 Jóns Jónassonar (2001) sem gerð var við Kennaraháskóla Íslands

4
  voru 

kennarar  spurðir hverjir væru helstu kostir fjarnámskennslu að þeirra mati. Þeir töldu helstu 

kostina vera sveigjanlegan vinnutíma og það að fá tækifæri til að sjá kennsluna í nýju ljósi.
5
 

Helsti ókosturinn, að þeirra mati, var að erfiðara er að leiðrétta misskilning, samanborið við í 

hefðbundinni kennslustofu þar sem hægt er að koma skilaboðum til alls hópsins í einu. Þá 

var skortur á samskiptum talinn hafa í för með sér að kennarinn sæi síður hvað nemandinn 

væri að gera rangt og hefði því færri tækifæri til að grípa inn í. Einn kennarinn segir:  

 
Aðalókosturinn við áfangann er skortur á persónulegum samskiptum við nemendur. 
Nemendur missa af mikilvægum þætti í kennaranáminu vegna skorts á samskiptum 

augliti til auglits. Fjarnemar missa af því veigamikla atriði í kennaranáminu að geta 

verið á sama stað og tíma og kennarinn og aðrir nemendur. (Jón Jónasson, 2001, 

bls. 69) 
6
 

                                                
2  Miðað við skilgreiningu Keegans (1996) einkennist fjarnám af því að nám og kennsla er aðskilin í tíma og 

rúmi. Í fjarkennslu er notast við miðil til að tengja saman kennara, nema og kennsluefni. Kennari og nemandi 

eru í gagnvirku sambandi sem gerir þeim kleift að tala saman. Sambandið getur bæði verið óháð tíma og á 
rauntíma. Námið byggir að mestu á einstaklingsvinnu.  Garrison (1989) hefur gagnrýnt skilgreiningar á 

fjarnámi, sbr.  Keegans,  fyrir að leggja ofurkapp á fjarnámsþáttinn. Hann leggur til að kalla fjarnám 

fjarmenntun í fjarlægð (education at a distance) til að undirstrika að fjarnám er nám eins og allt annað nám 

hvað varðar markmið, tilgang og innihald.  
3 Rannsóknin var gerð á árunum 1993 til 1996. Jón athugaði sérstaklega einn áfanga sem kenndur var í 

fjarnámi við Kennaraháskólann. Kennslan var blanda af staðbundnum lotum þar sem nemendur mættu í 

skólann nokkrum sinnum yfir önnina og fjarkennslu.  

4 Nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

5 I do not see many advantages for the lecturer other than we get a new perspective – another view of our job. 

6 The main disadvantage with this course is that one is not so much in personal contact with the 

students. Because of the non face-to-face communication, the students miss an important factor in 



 

 

 

13 

 

 

 

Miðað við lýsingar nemenda telur Jón að þeim hafi fundist skipta miklu máli að hitta 

kennara og aðra nemendur augliti til auglitis. Að sama skapi kom fram að kennurum fannst 

mikilvægt að hitta nemendur svo þeir gætu myndað persónuleg tengsl við þá.  

 Sólveig Jakobsdóttur (2008) gerði rannsókn á fjarnámi í íslenskum 

framhaldsskólum. Hún tók viðtöl við nemendur úr 6 skólum. Í ljós kom meðal annars fram 

að nemendum fannst helsti kosturinn við fjarnámið vera sveigjanleiki en einn aðal 

ókosturinn að mati nemenda var þeim fannst ekki nægilega mikil samskipti við kennara og 

samnemendur.  

 

2.1.2 Notkun upplýsingartækni í kennslu og fjarkennslu 

 

Veturinn 2002 til 2003 athugaði Anna Ólafsdóttir notkun á upplýsinga- og samskiptatækni í 

kennslu og námi í Háskólanum á Akureyri, Háskólanum í Reykjavík og Kennaraháskóla 

Íslands. Helstu niðurstöður voru þær að nemendur töldu helstu kosti netsins vera 

sveigjanleika og að það sparaði bæði tíma og kostnað. Hins vegar voru helstu ókostirnir, að 

þeirra mati, skortur á persónulegum samskiptum við aðra nemendur og kennara og fannst 

þeim vera hörgull á kunnáttu í upplýsingatækni meðal kennara í skólanum (Anna 

Ólafsdóttir, 2007). 

Kennurum sem Anna talaði við fannst helstu kostirnir vera að þeir hefðu fleiri 

tækifæri til að kynna nýtt námsefni fyrir nemendum. Þeim fannst hins vegar ókostur að 

samskiptin væru ópersónulegri og að nemendur ætluðust um of til þess að vera ,,mataðir“ af 

námsefninu (Anna Ólafsdóttir, 2007).  

Í rannsókn Önnu kom einnig fram að nemendur gagnrýndu aðallega að námið yrði 

erfitt þegar kennarinn væri ekki fær í upplýsingatækni og að kennarar skiluðu gjarnan 

glærum ekki nógu snemma fyrir tíma og svöruðu tölvupósti seint. Kennurum, á hinn bóginn 

fannst, nemendur gera þá kröfu að þeir væru mataðir af tilbúnu námsefni sem yrði of 

„sterílskt‟ og leiddi af sér lata nemendur. Þeir kvörtuðu einnig yfir ofuráherslu nemenda á 

Power Point forritið.
.
 Ef kennari lagði t.d. áherslu á eitthvað sem var í bókinni en ekki á 

Power Point síðunum, kvörtuðu nemendur sáran. Einum viðmælanda Önnu fannst mjög 

mikilvægt að nemendum væri alltaf kynnt upplýsingatækni sem miðill en  ekki nám í sjálfu 

                                                                                                                                                 
teacher education. To be at the same place at the same time as the lecturers and other students is in my 

opinion very important in teacher education. 
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sér. Námið fari fram í huga nemandans en ekki tölvunni sem slíkri. Það væri hlutverk 

nemandans að hugsa og klóra sig framúr þeim verkefnum sem hann stæði frammi fyrir 

hverju sinni (Anna Ólafsdóttir, 2007).  

Anna varar við því að nemendur noti upplýsingatækni, eins og Power Point glærur, 

til að stytta sér leið í náminu í stað þess að dýpka þekkingu sína á efninu. Hún vísar í Weigel 

máli sínu til stuðnings, en hann hefur sérstaklega gagnrýnt ofnotkun Power Point í kennslu. 

Hann telur að slíkt stuðli að því að nemendur upplifi að besta leiðin til að læra sé að safna 

þekkingarbútum sem reiddir eru fram í punktaformi (e. bulleted points). Slík kennsla leiði af 

sér yfirborðsþekkingu hjá nemandanum. Rannsóknir gefa til kynna að fylgni sé á milli 

nálgunar kennara í kennslu og námsaðferða nemenda á þann veg að kennsla sem byggir á 

einhliða miðlun upplýsinga, eins og fyrirlestrum með Power Point glærum, leiði af sér 

yfirborðslega nálgun nemandans að náminu (Anna Ólafsdóttir, 2007).   

Í rannsókn Önnu (2004a) var viðhorf fjarnemenda og kennara við Háskólann á 

Akureyri til fjarkennslu á háskólastigi einnig kannað.
7
 Í viðtölum við fjarnema kom fram að 

þeir töldu sig hafa tekið miklum framförum í notkun upplýsinga- og samskiptatækni. Þeir 

hittust reglulega í fjarkennslumiðstöðum og fengu kennslu í gegnum myndfundarbúnað. 

Almennt voru nemendur ánægðir með þetta fyrirkomulag, sérstaklega að fá tækifæri til að 

hitta aðra nemendur. Einn nemandi sagði t.d: „Ég er ekki viss um að ég væri ennþá í þessu 

námi. Á meðan einn er í einhverri lægð þá er annar á einhverjum toppi og dregur hina upp 

með sér.” Annar nemandi upplifði að þau ,,væru í rauninni orðin eins og ein fjölskylda.” En 

þeir kvörtuðu undan tækninni og það væri ekki alltaf tekið nægilegt tillit til fjarnema í 

kennslunni. Gagnrýni nemendanna beindist einkum að því hvernig námsefnið var sett fram 

og hvernig kennslustundirnar voru nýttar. Einn nemandi sagði: ,,Fjarfundurinn þarf að vera 

eiginlega beinhörð kennsla á einhverjum praktískum atriðum sem þú lest ekki í bókinni.” 

Sumum nemendum fannst kennslan vera bein mötun af glærunum og það vantaði umræður í 

kringum efnið. Eins og einn nemandi sagði þá vildi hann að ,,þessi fjarfundir nýtist í 

eitthvað annað en það sem við erum búin að nái í á WebCT. Eins og t.d. dæmatímar ... eða ... 

einhver meiri umræða um efnið” (Anna Ólafsdóttir, 2004a, bls. 158 – 159). Kennarar töldu 

fjarfundarbúnað vera heppilegan kost til að flytja fyrirlestur. Einnig fannst þeim mikilvægt 

að hitta nemendur augliti til auglitis og bregðast hratt við fyrirspurnum frá þeim.  

                                                
7  Hluti af þátttakendum voru einnig kennarar og nemendur við Kennaraháskóla Íslands og Háskólann í 

Reykjavík (Anna Ólafsdóttir, 2004a).  
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2.1.3 Stýring og spjallfrelsi  í netumræðum 

 

Þuríður Jóhannsdóttir (2007) gerði rannsókn á kennaranámi við KHÍ
8
 í því skyni að varpa 

ljósi á reynslu kennaranema í fjarnámi, með áherslu á hvernig nemendur upplifðu mismikla 

stýringu af hálfu kennara í umræðutímum. Niðurstöður Þuríðar voru meðal annars að 

nemendum fannst jákvætt þegar umræður gáfu svigrúm til persónulegra samskipta á milli 

nemenda og kennara. Einn nemandi lýsir ánægju sinni með að fá að deila eigin reynslu í 

umræðunum og tengja hana við námsefnið. Hann segir: ,,Mér finnst svo æðislegt þegar 

kennararnir hvetja okkur að koma með eigin reynslu af  því inn á WebCT” (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007, bls. 776). Kennarar sem brugðust vel við athugasemdum og 

spurningum frá nemendum virtust stuðla að frekari vellíðan hjá nemendum og trausti til 

kennarans. Nemendur upplifðu kennara sem gáfu lítið svigrúm fyrir umræður fyrir utan 

námsefnið og tóku  illa í spurningar hafa litla stjórn á umræðum. Einn nemandi lýsir  því 

svona: ,,Svo eru það kennarar sem eru svo harðir á staðreyndum sem oft mislesa það sem 

maður skrifar, verða reiðir út í mann.“ Svo segir hann seinna: ,,En kennarinn stjórnar ekki” 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 778).   

Eins og kom fram hjá Jóni Jónassyni (2001) reynist kennurum harla erfitt að leiðrétta 

misskilning í fjarnámi og báru þeir því við að fjarlægðin varnaði þeim að sjá hvort nemendur 

væru að villast af leið. Í rannsókn Þuríðar (2007) nefnir einn nemandi að kennari geti orðið 

reiður ef nemandinn ,,misles” textann og nemendur kvarta yfir skorti á samskiptum við aðra 

nemendur og kennara í rannsókn Sólveigar (2008). Hvað er það sem veldur misskilningi og 

tregðu í samskiptum kennara og nemenda í fjarnámi? Er fjarlægðin megin áhrifavaldurinn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  Núna Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
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2.2  Fjarlægð í fjarnámi 

 

2.2.1 Vangaveltur um hugtakið fjarlægð 

 

Í daglegu tali táknar fjarlægð bil eða vegalengd. Þegar hugtakinu fjarlægð er flett upp í 

Íslenskri orðabók segir: ,,Fjarski; miklar vegalengdir” (Árni Böðvarsson, ritstj., 1963). Hér 

vísar hugtakið í fjarlægð sem landfræðilegt fyrirbæri. Er þessi orðskýring fullnægjandi til að 

varpa ljósi á fjarlægðina milli kennara og nemanda í fjarnámi? Lítum fyrst á skilgreiningu á 

hugtakinu fjarnám. Samkvæmt Keegan (1996) einkennist fjarnám af því að nám og kennsla 

eru aðskilin í tíma og rúmi. Það er gefið í skilgreiningunni að það sé fjarlægð (í rúmi) sem 

aðskilur nemanda og kennara.
9
 En hvers konar fjarlægð er það? Er það fjarlægð sem 

vegalengd eða er hún annars eðlis? Eins og kemur fram í rannsókn Jóns (2001) upplifa 

kennarar fjarlægð milli sín og nemenda í fjarnáminu. Er búið að yfirstíga fjarlægðina ef 

kennari og nemandi eru í sama rými, augliti til auglits?  

 

2.2.2 Sálfræðileg fjarlægð og samskipti 

 

Charles Wedemeyer (sjá í Keegan, 1996) lítur hins vegar á fjarnám sem nám óháð 

landfræðilegri fjarlægð. Hann telur að orðið fjarnám (e. distance learning) sé ekki hentugt 

hugtak til að lýsa þessu formi náms því fjarlægðin sé ekki það sem einkenni námið heldur sé 

það sjálfstæði nemenda í fjarnámi. Þess vegna kýs hann frekar að nota hugtakið sjálfsnám 

(e. independent study) sem hann skilgreinir með eftirfarandi hætti:  

 

Sjálfsnám endurspeglar kennslufyrirkomulag þar sem nemandi ber ábyrgð á eigin námi og fær 

tækifæri á að læra eftir eigin hentugleika og á sínum hraða.  Sjálfsnám  gerir  nemandanum 

kleift að stunda námið í sínu umhverfi þar sem hann fær svigrúm til að þroska með sér 

hæfileika til að stjórna eigin námi. (Keegan, 1996, bls. 59)
10

  

 

                                                
9  Eru rúm og staður það sama? Hugtakið „staður‟ á veraldarvefnum hefur aðra merkingu heldur en „staður‟ í  

    efnislegu rými. Á netinu er hægt að hittast á sama „stað‟, t.d. spjallsíðu, en vera samt sem áður hver á sínum 

stað.  Staður á netinu hefur önnur einkenni og eiginleika heldur en staður sem er í efnislegu rými (Paradiso, 
e.d.). 

10 Independent study consists of various forms of teaching-learning arrangements in which teachers and 

learners carry out their essential tasks and responsibilities apart from one another, communicating in a 

variety of ways for the purpose of freeing internal learners from inappropriate class pacings or patterns, of 

providing external learners with opportunities to continue learning in their own environments, and of 

developing in all learners the capacity to carry on self-directed learning. 
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Wedemeyer gagnrýnir hefðbundna sýn á menntun sem einskorðast við aðstæður eins 

og í dæmigerðri skólastofu þar sem samskipti milli nemenda og kennara eru háð því að báðir 

aðilar séu á sama stað á sama tíma. Þetta kallar hann hindrun í tíma og rúmi (e. space-time 

barriers). Til þess að komast í gegnum hindrunina telur Wedemeyer að aðskilja þurfi kennslu 

og nám. Fyrir honum er kennsla ekki háð því að kennari og nemandi séu í sama rými, 

einkum vegna þess að ábyrgð kennara og nemanda á að vera aðskilin. Kennarinn ber ábyrgð 

á því sem lýtur að kennslunni en nemandinn náminu (sjá Keegan, 1996). Hann bendir á að 

fjarlægð sé gamalkunnur vandi í hefðbundnu kennslufyrirkomulagi. Eftir því sem 

skólastofurnar eða fyrirlestrarsalirnir séu stærri því meiri fjarlægð sé á milli nemenda og 

kennara. Það sé blekking að fjarlægð takmarkist við fjarlægð þar sem kennari og nemandi 

eru aðskildir í tíma og rúmi. Wedemeyer telur hugtakið „fjarlægð‟ fela í sér meira heldur en 

landfræðilega fjarlægð. Það feli líka í sér félags- og menningarlega fjarlægð sem getur verið 

til staðar óháð námsumhverfinu (sjá í Keegan, 1996). Eins og kemur fram hjá Wedemeyer 

takmarkast fjarlægðin ekki við veggi skólastofunnar. Fjarlægðin virðist fela í sér eitthvað 

meira, sem er huglægara en hlutlæg, mælanleg vegalengd. En hvers  eðlis er hún þá?  

 Moore (1997) notar hugtakið „sálfræðileg fjarlægð‟ (e. transactional
11

 distance) til að 

varpa ljósi á áhrif aðskilnaðar í tíma og rúmi á nám og kennslu. Hann segir fjarlægðina ekki 

landfræðilega heldur svæði sem myndast fyrir mögulegan misskilning á milli nemenda og 

kennara,
12

 einskonar gjá í samskiptum þeirra. Er líklegt að hefðbundin kennsla sé laus við 

sálfræðilega fjarlægð af því að samskiptin fara fram á sama stað í sama rými? Einskorðast 

sálfræðileg fjarlægð í námi við fjarnám? Rumble vekur athygli á að sálfræðileg fjarlægð 

takmarkist ekki bara við fjarnám, heldur eigi hún einatt líka við í venjulegu kennsluformi 

(Chen, 2001og Moore, 1997). Bender (2003) tekur undir með Rumble og segir að ef kennara 

takist ekki að virkja nemanda til náms, óháð staðsetningu, þá myndist svigrúm fyrir 

sálfræðilega fjarlægð. Saba og Shearer telja að fjarlægðin minnki í hlutfalli við hversu vel 

kennaranum takist við að fá nemandann til að læra. Ef kennara tekst að skapa tækifæri og 

góðar aðstæður til menntunar minnkar fjarlægðin (sjá í Bender, 2003). 

Samkvæmt Moore ræðst fjarlægðin af því hversu mikil eða lítil samskipti eru á milli 

nemenda og kennara. Fjarlægðin eykst eftir því sem samskipti minnka og öfugt (Moore, 

1997). En hvað á Moore við með samskiptum? Eru öll samskipti milli kennara og nemenda 

                                                
11 Hugtakið „transaction“ kemur frá Dewey og endurspeglar hegðun einstaklings og gagnvirk samskipti við 

umhverfið (lausl. þýðing á: Connotes the interplay among the environment, the individuals and the pattern 

of behavior in a situation ) (Moore, 1997).   

12 Þýðing höfundar á: ,,a psychological space of potential misunderstandings between the behaviors of 

instructors and those of learners.” 
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þess eðlis að þau dragi úr fjarlægðinni? Moore bendir á að samtal (e. dialouge) sé eitt form 

samskipta (e. interaction). Þrátt fyrir að hugtökin samskipti og samtal séu nátengd og oft 

notuð án aðgreiningar, er mikilvægt, að hans mati, að gera greinarmun á þeim í tengslum við 

nám. Samtal, segir hann, lýsir jákvæðum samskiptum sem þarf ekki nauðsynlega að 

endurspegla aðrar tegundir samskipta. Það hefur ákveðin tilgang og gildi fyrir báða aðila 

þegar báðir aðilar hlusta og sýna gagnkvæma virðingu. Samskipti viðkomandi geta hins 

vegar verið neikvæð eða hlutlaus að öðru leyti (Moore, 1997).  

Holmberg (1989) tekur í svipaðan streng og leggur megináherslu á samtal milli 

nemanda og kennara í fjarnámi. Lykilatriði í  kenningu Holmbergs er „leiðbeinandi samtal‟ 

(e.  guided didactic conversation) milli kennara og nemanda í gegnum texta til stuðnings við 

námsefnið (Garrison, 2000). Kennarinn útbýr textann með það að augamiði að skapa hlýja 

stemningu þar sem kennarinn nær til nemandans. Eftir því sem samskipti kennara og 

nemenda nálgist eiginleika venjulegs samtals því meiri líkur séu á að nám eigi sér stað. 

Textinn á að vera skrifaður í léttum og persónulegum stíl, þar sem fram komi hæfilega mikið 

af upplýsingum og spurningum er varpað fram til að vekja nemandann til umhugsunar. Eftir 

því sem textinn sé meira í samtalsformi því meira fái nemandinn á tilfinninguna að hann 

njóti stuðnings og hvatningar frá kennaranum og skólanum (Holmberg, 1989). Kenning 

Holmbergs beinist einvörðungu að samskiptum kennara og nemanda, en hvað með innbyrðis 

samskipti milli nemenda? Skiptir fjarlægð milli nemenda í fjarnámi máli með tilliti til náms? 

Er hægt að yfirstíga slíka fjarlægð? 

 

 

2.2.3 Fjórar tegundir fjarlægðar 

 

Ef marka má Moore (1997) þarf að yfirstíga hina sálfræðilegu fjarlægð til að nám geti farið 

fram. Kenningin um sálfræðilega fjarlægð (e. transactional distance) gerir ráð fyrir fjórum 

tegundum samskipta í fjarnámi: 

- milli nemanda og kennara (e. learner – instructor) 

- innbyrðis milli nemanda (e. learner – learner) 

- milli nemanda og námsefnis (e. learner – content) 

- milli nemanda og námsumhverfis áfanga
13

 (e. learner – interface) 

 

                                                
13  Hilman, Willis og Gunawardena bættu þessari samskiptavídd inn árið 1994 (sjá í Ni og Aust, 2008). 
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Með samskiptum nemenda og kennara er vísað í að hve miklu leyti nemandinn skilur 

útskýringar kennarans á námsefninu og hversu aðgengilegur kennarinn er. Gott dæmi um 

aðgengi er hversu fljótur kennari er að svara tölvupósti nemanda. Þetta er í samræmi við það 

sem kom fram í rannsókn Önnu Ólafsdóttur (2007), að nemendum fannst skipta máli hvað 

kennari var fljótur að bregðast við pósti frá nemendum. Samband nemenda endurspeglast í 

því hversu vel þeir skilja hver annan og hve mikið þeir eru í innbyrðis samskiptum, til 

dæmis hversu mikið nemendur svara öðrum og taka undir eða gagnrýna innlegg annarra. 

Samskipti nemanda og námsefnis birtist í skilningi hans á inntaki námsefnisins. Dæmi um 

slíkt væri skilningur á kenningum eða hugtökum áfangans. Fjórðu samskiptin vísa í hversu 

notendavænn námsvettvangurinn er með hliðsjón af þörfum nemenda. Geta nemendur til 

dæmis notað leitarvélar? Eða tekið gagnvirk próf, hlaðið niður verkefnum og rætt saman? 

Chen (2001) skoðaði innbyrðis tengsl þessara þátta. Niðurstöður bentu til þessa að 

samskipti við aðra nemendur og kennara höfðu meira gildi fyrir nemendur heldur en 

samskipti við námsefnið og námsumhverfið. Það kom jafnframt í ljós að ef nemendur 

upplifðu mikla fjarlægð frá kennaranum voru miklar líkur á að þeir upplifðu líka fjarlægð 

gagnvart öðrum nemendum. Ni og Aust (2008) álykta á þá leið að niðurstöður Chen 

undirstriki mikilvægi samskipta, bæði á milli kennara og nemenda og innbyrðis milli 

nemenda. Íslenskar rannsóknir benda í sömu átt, þ.e. að samskipti milli kennara og 

nemenda skipti miklu máli með tilliti til hvernig nemendur upplifa námið (Anna Ólafsdóttir, 

2007; Þuríður Jóhannsdóttir, 2007).  

 

 

2.2.4 Námssamfélag dregur úr sálfræðilegri fjarlægð 

 

Í fjarnámi er fjarlægð meiri vegna aðskilnaðar í tíma og rúmi. Fjarlægðin er ekki bara 

landfræðileg, hún beinist einkum að samskiptum. Í bekk, vinnustað og þar sem fólk kemur 

yfirleitt saman og líður vel er yfirleitt hægt að merkja það á að það ríki „góð stemning“ –

stundum er sagt: Hér ríkir „góður andi“ eða „jákvætt og létt andrúmsloft“. Hvað er átt við 

hér? Er hægt að skapa viðlíka góða stemningu í fjarnámi og þannig draga úr fjarlægðinni?  

Rovai (2001) leggur áherslu á að skapa gott námssamfélag til að draga úr upplifun nemenda 

á sálfræðilegri fjarlægð.  Til að komast að raun um það gerði Rovai athugun á nemendum í 

kennslufræði í áfanga sem var alfarið kenndur í gegnum internetið í 5 vikur. Þátttakendur 

voru 20 nemendur á fullorðinsaldri. Markmið rannsóknarinnar var að athuga breytingar á 
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upplifun nemenda á námssamfélagi. Námssamfélag  skilgreinir Rovai út frá því að tilheyra 

hóp þar sem allir hafa skyldur og ábyrgð gagnvart öðrum í hópnum. Fjórir þættir einkenna 

námssamfélagið, traust, bekkjarstemning, samskipti og lærdómur. Traust ýtir undir vilja og 

þor hjá nemendum til tjá sig opinskátt og taka við uppbyggilegri gagnrýni frá öðrum. Góð 

bekkjarstemning vísar í þá upplifun að tilheyra og vera viðurkenndur af hópnum. Tilfinning 

fyrir því að tilheyra hóp og upplifa nálægð við aðra nemendur endurspeglar mikilvægi 

samskipta innan hópsins. Lærdómur er fjórði þátturinn sem vísar í tilfinningu fyrir því að 

námsþörfum allra innan hópsins sé mætt og að nemendur upplifi að sameiginlegt markmið 

hópsins sé að tileinka sér aukna þekkingu og skilning á námsefninu (Rovai, 2001). 

Kennarinn var í hlutverki leiðbeinanda. Hann ákvað umræðuefnið, hvatti nemendur til 

þátttöku, fylgdist með og var fyrirmynd að því hvernig átti að setja inn pósta í umræðurnar. 

Þátttaka leiðbeinandans fólst í að spyrja nemendur út úr efninu, leggja inn hvatningarorð, 

draga saman aðalatriði umræðunnar og aðstoða nemendur í vandræðum. Námsmatið í 

áfanganum byggðist að hluta til á frammistöðu í umræðum, þar sem bæði var tekið tillit til 

fjölda og innihalds pósta. Helstu niðurstöður voru þær að upplifun nemenda á 

námssamfélagi jókst marktækt yfir fimm vikna tímabil. Rovai teflir fram þremur 

hugsanlegum skýringum. Í fyrsta lagi gætu samskipti og þátttaka nemenda í áfanganum hafi 

dregið úr sálfræðilegri fjarlægð. Í öðru lagi gilti frammistaða í umræðutímum hluta af 

lokaeinkunn áfangans. Í þriðja höfðu allir nemendur stundað fjarnám áður. Rannsóknir 

benda til þess að reynsla af því að nota upplýsingatækni í samskiptum auki líkurnar á því að 

nemendur nýti sér  slíka tækni í samskiptum (Rovai, 2001). 

Orð nokkurra nemenda úr rannsókn Rovai eru til marks um mikilvægi 

umræðuvettvangsins og gildi námssamfélagsins:  

 

Ég trúi því að umræðuvettvangurinn sé mikilvægasti þáttur áfangans. Og þá 

meina ég ekki bara til að setja inn verkefni, heldur til að fá tækifæri til að spyrja 
spurninga og svara öðrum. Ég trúi því að í  umræðuvettvanginum sé að finna 

hafsjó þekkingar. (Rovai, 2001, bls. 44)
14

 

 
Ég hafði ekki sama bakgrunn og aðrir nemendur og það komu tímar þar sem ég  

var alveg að gefast upp, ég datt inn og út úr náminu. En mér tókst að læra 

                                                
14  I believe that the greatest strength of this course is the discussion board. Not only is it used to post 

assignments, but also, to answer another‟s question or ask your own. I believe that there is a sea of 

knowledge posted in the discussion area. 
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heilmikið með hjálp nokkurra góðra skólafélaga og kennara sem var þolinmóður. 

(Rovai, 2001, bls. 44)
15

 

 
Kennarinn virtist leggja sig fram í um að virkilega skilja og stilla sig inn á það 
sem nemendur voru að segja. Hann dró fram það sem allir áttu sameiginlegt og 

var bæði röskur og persónulegur í viðmóti. Þetta hjálpaði við að gera 

andrúmsloftið  í umræðunum vinalegt. (Rovai, 2001, bls. 44)
16

 

 

Af orðum nemenda má lesa að kennarinn og aðrir samnemendur geta haft umtalsverð áhrif 

á námið. Þolinmæði og metnaður kennarans til að skapa hlýtt og jákvætt andrúmsloft virðist 

að einhverju leyti að brúa bilið milli hans og nemenda. Gagnkvæmt traust og samvinna 

nemenda með uppbyggilegum samskiptum virðist einatt færa þá nær hver öðrum.  

Ni og Aust (2008) skoðuðu nemendur í fjarnámi í grunn- og framhaldsnámi á 

háskólastigi. Í rannsókninni var skoðað hvernig nærvera kennara (e. sense of teacher verbal 

immediacy) og það að tilheyra námssamfélagi (e. classroom community) hefði áhrif á líðan 

í námi, einnig upplifun nemenda á því hvort þeir lærðu (e. perceived learning) og þátttöku í 

umræðum (e. online discussion frequency). Námssamfélag var skilgreint sem sú upplifun 

að tilheyra hópi nemenda þar sem traust, virk samskipti og lærdómur var ríkjandi. Upplifun 

á nærveru kennara var skilgreind út frá samskiptum sem miðast við að auka persónuleg 

tengsl milli kennara og nemenda. Nærvera gat falist í persónulegum athugasemdum, eins og 

að nota „við‟ í stað „ég‟, setja fram persónuleg dæmi úr eigin reynslu og nota nöfn nemenda. 

Ni og Aust telja að aukin nærvera kennara og námssamfélag geti dregið úr sálfræðilegri 

fjarlægð í námi. 

Niðurstöður voru á þann veg að nemendur svöruðu oftar ef kennari var virkur í 

umræðum og sýndi persónulegt viðmót. Ni og Aust (2008) draga þá ályktun að upplifun 

nemenda á því að tilheyra námssamfélagi og skynja jákvæða nærveru kennara skipti 

höfuðmáli fyrir námsánægju og upplifun nemenda á því hvort þeir töldu sig læra. 

Bæði niðurstöður Ni og Aust (2008) og Rovai (2001) gefa til kynna að samskipti, 

milli kennara og nemanda og innbyrðis á milli nemenda, virðist skipta máli í upplifun 

nemenda á sálfræðilegri fjarlægð í námi. Ef kennari leggur sig fram um að vera virkur í 

samskiptum við nemendur og skapa persónulega og jákvæða nærveru eru meiri líkur á að 

                                                
15  I really did not have the background that a lot of my classmates had. There were times that I really didn‟t 

think I was going through it. I kept plugging away, and with the help of a few very nice classmates and our 

instructor‟s patience, I managed to learn a lot. 

16 It looked like he made a point or really tune to what people were saying, find something that we have in 

common, and respond quickly and personally. This helped to make the atmosphere in the discussion 

friendly. 
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hann dragi annars vegar úr sálfræðilega fjarlægð milli sín og nemenda og  innbyrðis á milli 

nemenda hins vegar. 
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2.3 Umræður í fjarnámi 

 

2.3.1 Umræður sem kennsluaðferð 

 

Ef marka má Holmberg (1989) og Moore (1997) þá eru samskipti kennara og nemenda í 

fjarnámi lykilatriði. Þau geta ráðið miklu um gæði námsins og þá sérstaklega til að brúa bilið 

sem myndast milli kennara og nemanda í fjarnámi vegna aðskilnaðar í tíma og rúmi. Í ljósi 

þessa mætti ætla að umræður geti verið góð leið til að efla nám nemenda sem eru í fjarnámi. 

Eru umræður á netinu til þess fallnar að yfirstíga sálfræðilega fjarlægð milli kennara og 

nemenda og innbyrðis gjá milli nemenda?  

Ni og Aust (2008) vekja máls á því að bæði fræðimenn og kennarar hafi vanrækt 

fjarnám sem kennslufræðilegt viðfangsefni (e. online pedogogy). Ekki ætti að líta á 

fjarkennslu aðeins sem vettvang miðlunar, heldur sem eitt form kennslufræðilegrar nálgunar. 

Það er ekki tæknin heldur kennslufræðin sem tengir kennara, nemendur og námið saman á 

merkingarfullan hátt. Oft hefur verið lagt mikið kapp á að yfirfæra námsefni í fjarnámsform 

en minna hugað að kennslufræðinni. Í netumræðum gefst kostur á að veita nemendum 

tækifæri til að læra saman og deila hugmyndum og þekkingu (Ni og Aust, 2008).  

Netumræður geta verið kjörinn vettvangur fyrir nemendur sem eru feimnir eða hafa 

lítið sjálfstraust (Brown, 1997; Teo og Webster, 2008).  Brown (1997) vitnar í rannsókn Hiltz 

frá 1994 þar sem kom fram að nemendur sem tóku ensku sem sitt annað tungumál fannst sér 

standa minni ógn af þátttöku í netumræðum heldur en að tjá sig fyrir framan bekk. Í 

netumræðunum höfðu þeir tækifæri til að ígrunda, lesa yfir og leiðrétta sín innlegg áður en 

þeir sendu þau inn á umræðuvettvanginn. Brown telur að í netumræðum fái nemendur meira 

svigrúm til að hugsa um eigin hugsanir og skrif, með því að endurskoða eigin texta og fá 

athugasemdir frá öðrum, sem geti ýtt undi dýpri skilning á námsefninu. Orð nemenda sem 

Brown vitnar í endurspegla vel kosti netumræðu: 

 

Fyrst talaði ég aðeins um hvað ég væri feiminn og óöruggur að tjá mig fyrir framan bekk. 
En ég er líka feiminn ... og stundum hafa skilaboðin mín verið misskilin. Þrátt fyrir það 

hefur tölvupósturinn gert mig meðvitaðri um hvað ég segi og hvernig ég segi það. [...] Það 

er líka bónus fyrir þá sem eru feimnir að þurfa ekki að svara fólki strax augliti til auglits, í 
netumræðum fær maður tíma til að hugsa um svarið. Ég get með sanni sagt að öll ykkar 
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sem tóku þátt í netumræðunum hjálpuðu mér að endurskoða mitt eigið þrönga sjónarhorn. 

(Brown, 1997, bls. 6)
17 

 

En hverjir eru ókostirnir við að hafa umræður á netinu miðað við hefðbundnar 

umræður (e. face to face)? Þó svo að netumræður bjóði upp á ýmsa möguleika í samskiptum 

er ekki þar með sagt að samskiptin verði sem best verður á kosið með tilliti til náms. 

Skoðum fyrst hvaða þýðingu það getur haft að hafa samskiptin í gegnum tölvu í samanburði 

við hefðbundnar umræður. Ferdig og Roehler (2004) benda á að það skorti sjónrænar 

upplýsingar. Í venjulegum samskiptum skiptist fólk á miklu magni óyrtra upplýsinga í 

gegnum líkamann sem það fer á mis við í netumræðum, sem byggjast aðallega á rituðum 

textum. Einnig benda rannsóknir til þess að samskipti séu áhrifaríkari þegar óyrtri 

líkamstjáningu er beitt augliti til auglits miðað við tjáskipti í gegnum netmiðil. Með 

líkamanaum er hægt að tjá mikilvægar óyrtar upplýsingar án þess að setja þær í ritmál. Sem 

dæmi virðist áhrifaríkara að koma skilaboðum sem hafa félags- og tilfinningalegt gildi 

áleiðis augliti til auglits heldur en í gegnum netið á ritmáli (Min, 2007). Tæknibúnaður setur 

netumræðum ákveðnar hömlur og getur minnkað venjulegt flæði líkt því sem fer fram í 

umræðum augliti til auglits. Og ef nemendur hafa ekki næga kunnáttu eða réttu tækin getur 

það dregið úr möguleikum þeirra á að taka virkan þátt í umræðunum.  

Í Moodle kerfinu (sjá viðauka 2) er möguleiki á að búa til vettvang fyrir umræður. Þar 

er jafnframt hægt að setja myndir af öllum þátttakendum, þannig að nemendur sjá ljósmynd 

hver af öðrum þegar þeir ræða saman. Eðli málsins samkvæmt gefur ljósmyndin sem slík 

engar aðrar sjónrænar upplýsingar fyrir utan það hvernig manneskjan lítur út. En hvernig 

fara umræðurnar fram? Þegar þátttakendur setja inn innlegg sín sjá þeir ekki hvað er að 

gerast í umræðunum á meðan þeir skrifa. Þetta er ólíkt hefðbundnum umræðum að því leyti 

að þá heyrir fólk hvað viðmælandinn er að segja og gera á meðan hann tjáir sig og getur 

tekið tillit til og brugðist við því hvernig viðmælandi móttekur það sem sagt er með 

líkamstjáningu (t.d. svipbrigðum) eða orðum. Þegar á heildina er litið fara nemandinn og 

kennarinn á mis við upplýsingar sem annars eru til staðar í hefðbundnum samskiptum. Vert 

                                                
17  First (....) talked a little while back about feeling 'shy' and uncertain about speaking out in class. Personally, 

I am also shy....and quite often my messages have been misunderstood, somewhat. However frustrating this 

is, e-mail has made me far more aware of a need to be careful about what I say and how I say it. This is, I 
think, both enabling and important - given the potential of the internet as a public forum ... not having to 

reply instantly to challenges (face-to-face) is quite a bonus for 'shy' people. Also, the time lag on e-mail 

allows reflection, therefore more informed discussion than usually occurs face to face. I can honestly say 

that all you who contributed to the on-line education discussion helped me to seriously reconsider a very 

narrow, uninformed point of view.  
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er þó að benda á að þetta á aðallega við þegar samskipti eru á ritmáli, en ýmis kerfi í dag 

bjóða upp á möguleika á samskiptum í gegnum fjarfundarbúnað þar sem bæði mynd og 

hljóð geta komast til skila í stafrænu formi. 

 

2.3.2 Umræður í rauntíma og umræður óháðar tíma 

 

En þá víkur spurningunni að því hvernig best sé að haga umræðum á netinu. Einn kostur er 

að allir þátttakendur séu inni á umræðuvettvangi samtímis, á rauntíma (e. synchronous) til að 

líkja sem mest eftir umræðum augliti til auglits. Annar kostur er að hafa umræðurnar með 

því sniði að þátttakendur ræða saman, en ekki á sama tíma (e. asynchronous), þannig að hver 

og einn getur komið inn þegar honum hentar. Hver er munurinn á þessum tveimur 

umræðuformum? Hverjir eru kostirnir og ókostirnir við þessar ólíku tegundir af umræðum, 

með tilliti til náms?  

Im og Lee (2004) greindu umræður 40 kennaranema í fjarnámi í Suður-Kóreu í því 

skyni að bera saman umræður í rauntíma og umræður óháðar tíma. Niðurstöður bentu til 

þess að innlegg nemenda í umræðum óháðum tíma hefðu snúist frekar að innihaldi 

umræðuefnisins heldur en í umræðum í rauntíma. Nemendur virtust frekar nýta umræður í 

rauntíma  til að auka og styrkja tengsl sín á milli á kostnað umræðu um námsefnið. 

Levin, He og Robbins (2006) gerðu rannsókn á 36 kennaranemum í netumræðum þar 

sem þeir könnuðu hvernig nemendur upplifðu umræður í rauntíma miðað við umræður 

óháðar tíma. Spurt var hvort umræðuformið nemarnir kysu frekar og ástæða fyrir vali þeirra 

könnuð. Lagðar voru fyrir spurningar bæði fyrir og eftir þátttöku. Einnig var skoðað hvort 

umræðuformið hefði áhrif á gæði námsins. Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá lund að 

langflestir nemarnir töldu umræður óháðar tíma betri kost til að byrja með. Ástæðuna virtist 

að nokkru leyti mega rekja til þess að langflestir nemendanna höfðu reynslu af slíku 

fyrirkomulagi. Hins vegar brá svo við að helmingur þeirra skipti um skoðun þegar líða tók á 

önnina. Ástæðurnar fyrir viðhorfsbreytingum sögðu nemendur vera að umræður á rauntíma 

fælu í sér: 

 

- skjótari endurgjöf frá samnemendum og kennara. 

- meiri hraða sem þeim fannst líkjast raunverulegum umræðum. 

- það að geta mætt á ákveðnum tíma og klárað umræðurnar frekar en að þurfa „tékka‟ 

sig inn nokkrum sinnum yfir lengri tíma.  
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- að þeir þurftu að hugsa hratt og læra á efnið á stuttum tíma.  

 

Sumir kusu frekar umræður óháðar tíma vegna þess að: 

- þeim fannst þeir hafa meiri tíma til að hugsa um það sem þeir ætluðu að skrifa. 

- þeir gátu tekið þátt í umræðunum þegar þeim hentaði. 

- fyrri reynsla af umræðum í rauntíma var neikvæð. 

 

Niðurstöður voru á þá leið að nemendum fannst umræður óháðar tíma vera markvissari og 

gera meiri kröfur til sín. Ákveðinn hópur nemenda í rannsókninni taldi umræður í rauntíma 

kveikja frekar á gagnrýnni hugsun heldur en umræður óháðar tíma (Levin og félagar, 2006). 

Hér er vitnað í orð tveggja nemenda sem töldu umræður í rauntíma betri kost: 

 

Ég taldi fyrst um sinn að umræður óháðar tíma myndu henta mér betur, en þegar líða 

tók á önnina fór ég að kunna betur við umræður í rauntíma, einkum vegna þess að það 
var mikil virkni og ég fékk skjót viðbrögð frá öðrum nemendum og kennara. Vegna þess 

hvað ég var virk(ur) varð til þess að ég las meir, tileinkaði mér fræðin betur og fannst 

meira sitja eftir. Einnig kynntist ég öðrum nemendum betur í umræðum í rauntíma. 
(Levin og félagar, 2006, bls. 452)

18
 

 

[...] Það var mjög hjálplegt og fékk mig til að ígrunda efnið enn frekar þegar nemendur 

spurðu mig og ég þurfti að rökstyðja mál mitt. Þó svo að umræður óháðar tíma gæfu 

líka tækifæri á að fá viðbrögð frá öðrum var  það ekki eins. Ef ég setti inn spurningu eða 
hugmynd í umræðum óháðum tíma þurftum við að bíða og vona að einhver myndi 

bregðast við. Þó svo að maður fengi svar, var harla erfitt að fá rökstuðning eða 

útskýringu tímanlega[...].(Levin og félagar, 2006, bls. 452)
19

 

 

Levin og félagar (2006) mæla með því að nemendur fái tækifæri til að prófa bæði 

umræðuformin. Eftir að nemendur hafa prófað bæði formin á að gefa þeim kost á að velja 

milli þeirra. Þeir segja að val fyrir nemendur sé í samræmi við kenningar í fullorðinsfræðslu, 

þ.e. að fullorðnir læri best þegar þeir hafa val, stjórn á sínu námsumhverfi, tækifæri til að fá 

endurgjöf frá öðrum og að vinna í litlum hópum. Nokkrir nemendurnir sögðu frá því að þeir 

myndu frekar velja umræður í rauntíma ef hóparnir væru minni. Að þeirra mati eiga hóparnir 

                                                
18  Originally I thought that I would prefer asynchronous discussions, but as the semester progressed 

synchronous became my preferred method. I like the immediate feedback from my peers and the facilitator. 

I like the active discussion that is taking place. I felt I retained more and applied the theories we read better 

because it was active. I also learned more about my peers during the discussion.  

19  [...] I found it extremely helpful when the other students questioned my ideas or asked probing questions 

because I was forced to think on the issue more deeply. Although the asynchronous discussions also 

allowed feedback, it did not do so in the same way. We had to wait and hope that someone would respond 

to our questions or statement. Even when they did respond, it was difficult to get clarification in a timely 

fashion. [...] 
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ekki að vera stærri en 5 – 6 nemendur í einu í umræðum í rauntíma og ekki fleiri en 6 – 8 í 

umræðum óháðum tíma. Að hafa of fáa í hópi dregur úr líkum á að nægilega mörg sjónarmið 

komi fram til að kveikja á umræðum. Að hafa of marga þátttakendur getur hins vegar valdið 

því að nemendur eigi erfitt með að fylgjast með umræðum, þurfi að lesa of marga pósta 

(Levin og félagar, 2006). 
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2.4 Hugmyndafræði – hugsmíðahyggja í fjarnámi 

 

2.4.1 Kennsla í anda hugsmíðahyggju 

 

Tvennskonar sýn á nám hefur verið ríkjandi á Vesturlöndum. Annars vegar er horft á 

nemandann sem óvirkan móttakanda þekkingar. Kennarinn er handhafi þekkingar og 

kennslan tekur á sig form beinnar mötunar (e. directed approach). Að mati Dabbagh (2004) 

byggir þessi kennslufræði á hugmyndafræði atferlishyggju og hugfræði (e. cognitivism). Hin 

meginafstaðan til náms er svonefnd hugsmíðahyggja. Þessi afstaða gerir ráð fyrir að þekking 

verði til í huga nemandans og það sé hlutverk kennara að hjálpa nemandanum að byggja 

hana upp. Nemandinn er, samkvæmt þessari sýn, virkur í viðleitni sinni til að skilja og gera 

sér merkingu úr þeirri reynslu sem hann verður fyrir. Fyrri skoðanir, þekking og viðhorf 

nemandans ákvarða hvaða skilning hann leggur í reynslu sína (Illeris, 2007). Gulati (2008) 

teflir fram tveimur róttækum túlkunum á hugsmíðahyggju. Annars vegar þar sem 

einstaklingurinn er í brennidepli og hins vegar þar sem hin félagslegi veruleiki er í 

aðalhlutverki. Seinni túlkunin er í anda félagslegrar hugsmíðahyggju. Aðrar túlkanir á 

hugsmíðahyggju, segir Gulati, eru einhversstaðar á milli þessar póla. 

Almala (2006) fjallar um hvernig eigi að hagnýta kennslu í anda hugsmíðahyggju.
20

  

Hann telur að hvetja þurfi nemendur til aukinnar samvinnu svo þeir geti lært hver af öðrum 

og af kennaranum. Hann segir ennfremur að kennarinn þurfi að vera sýnilegur í 

umræðunum. Hlutverk hans sé að styðja nemendur við að smíða sína eigin þekkingu. Hann á 

að halda vel utan um umræðurnar og skapa lýðræðislegt, jákvætt og opið andrúmsloft, þar 

sem nemendur fá tækifæri til að ræða saman, deila skoðunum og vinna saman við að leysa 

ákveðin verkefni.  

Til að aðstæður séu nýttar sem best í fjarnámi, segir Almala, þurfa kennarar að gefa 

nemendum möguleika til að ígrunda eigið nám og vera í samvinnu við samnemendur sína 

við að leysa verkefni og takast á um ólík sjónarhorn. Það er mikilvægt að gefa nemendum 

leiðbeiningar um hvernig eigi að varpa fram viðeigandi spurningum og athugasemdum sem 

eiga erindi í umræðutíma og það skiptir líka miklu máli að nemendur sem taka þátt í 

umræðum á rauntíma séu sterkir í rituðu máli, lestri og vélritun (Almala, 2006). 

En þurfa nemendur að vera sterkir að þessu leyti áður en kemur að náminu? Hvað 

með tækifæri nemenda til að þjálfa færni sína í ritmáli og lestri meðan á fjarnáminu stendur? 

                                                
20  Hugtakið constructivism í grein Almala  á einnig við um félagslega hugsmíðahyggju. Hann gerir ekki 

sérstakan greinarmun á constructivism og social constructivism.  
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Er það ekki hluti af því að menntast, að öðlast færni af þessu tagi? Er nemandinn ekki virkur 

þekkingarsmiður sem aðlagar sig að umhverfinu ef tekið er mið af hugsmíðahyggjunni? Eins 

og Gulati (2008) bendir á er heildræn sýn á nemandann í anda hugsmíðahyggju lykilatriði. 

Því er vert að huga að fleiri þáttum í námi en inntak námsefnisins gefur til kynna, til dæmis 

færninni til að nýta sér og koma námsefninu frá sér, í þessu tilfelli á ritmáli. Nemendur sem 

hafa litla reynslu af því að koma efni frá sér á ritmáli í netumræðum fá kærkomið tækifæri í 

fjarnámi til að þróa og þroska slíka færni. 

En hvernig á að ná fram góðum umræðum á netinu? Almala (2006) segir að 

netumræður eigi að vera sniðnar í kringum vandamál eða spurningar þar sem nemendum 

gefst tækifæri á að ræða, viðra og verja eigin skoðanir og setja fram hugsanlegar lausnir í 

samvinnu með öðrum.  

Levin og félagar (2006) taka í svipaðan streng og leggja mikla áherslu á að 

umræðuverkefnið sé vel valið til að ná fram sem flestum sjónarmiðum og gagnrýnni 

umræðu. Í umræðum um kennslufræði fyrir kennaranema mæla þeir sérstaklega með 

raunverulegum klípusögum úr kennslu, sem kveikja bæði á faglegri og fræðilegri umræðu 

um nám og kennslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

30 

 

2.4.2 Hugsmíðahyggja eða eitthvað annað? 

 

Að mati Gulati hefur skort gagnrýna umræðu um hugsmíðahyggju í fjarkennslu, sem hvorki 

er aðferð né kennslulíkan, heldur sýn eða þekkingarfræðileg afstaða sem hægt er að beita á 

og gagnrýna kennsluhætti og kennsluumhverfi. Kennarar hafi mikilvægu hlutverki að gegna 

í slíkri gagnrýni til að skilja hvaða merkingu nemendur leggja í námið og hvernig þeir læra 

(Gulati, 2008). Í dæmigerðum áfanga í fjarkennslu finnur kennari umræðuefni og námsefni 

tengt því, t.d. tengla og texta sem nemendur geta sótt og hlaðið niður í tengslum við 

umræðuefnið (Gulati, 2008). Samkvæmt Gulati byggir þessi kennslufræði ekki á 

hugsmíðahyggju, heldur á línulegri sýn á nám eins og sést á mynd 1.  

Inntak náms:

•Kennsluefni

•Tenglar

•Próf

•Verkefni Námsferlið:

•Nemendur lesa

•Umræður

•Leysa verkefni Afurð náms :

•Ritgerðir

•Verkefni

•Þátttaka

 

 

Mynd 1. Línuleg sýn á nám samkvæmt Gulati.  

 

Þetta módel gerir ráð fyrir því að allir námsmenn fari í gegnum sama námsferlið til að ná 

sama úttakinu. Hér er áhersla á námsferli sem kennari getur fylgst með og afurðin er sýnileg. 

Skipulag áfanga gerir ráð fyrir fyrirfram skilgreindu námsferli sem allir nemendur þurfa að 

fara í gegnum og uppfylla lágmarkskröfur um virka þátttöku (Gulati, 2008, Dabbagh, 2004).   

Að mati Bruners (1996) hafa viðhorf af þessu tagi verið ríkjandi á Vesturlöndum, þ.e. 

viðhorf þar sem  horft er á nemandann sem viðtakanda fyrir þekkingu í formi yrðinga (e. 

propositional knowledge). „Summa þríhyrnings er 180 gráður“ er dæmi um yrðingu. 

Forsendan að baki kennslunni er að koma slíkum yrðingum til nemandans, sem hann lærir 

og síðan beitir. Að kenna á þennan hátt felst í að gera ráð fyrir að nemandi búi ekki yfir 



 

 

 

31 

 

tiltekinni þekkingu en hægt sé að miðla henni til hans með beinum hætti. Þekkingin safnast 

svo smám saman upp í huga nemandans. Freire (1970) líkir viðhorfinu við bankainnlagnir. 

Kennarinn leggur inn þekkingu eins og pening á bankabók, sem síðan er hægt að sækja 

þegar þörf krefur, t.d. á prófi.  

Hvaða afleiðingar hefur þetta viðhorf á nám nemenda í fjarkennslu? Gulati telur að 

oft á tíðum hafi fjarkennsla í raun verið viðleitni til að „normalísera“ námsferlið. Með 

normalíseringu er gert ráð fyrir því að nám fari fram með sama hætti hjá öllum nemendum, 

með öðrum orðum eru nemendur skyldaðir til að læra á sama hátt óháð því hvort og hvernig 

þeir læra á ólíka vegu. Gulati tekur skylduþátttöku í netumræðum sem dæmi um 

normaliseríngu í námi. Almennt eru netumræður, þar sem nemendur fá tækifæri til að ræða 

saman um námsefnið og skiptast á skoðunum, talin vera kennsluaðferð í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju (Dabbagh,  2004; Ferdig og Roehler, 2004; Gabriel, 2004). En á að skylda 

nemendur til þátttöku í netumræðum? Varað hefur verið við því að þvingun til þátttöku í 

netumræðum geti leitt til þess að nemendur séu fjarverandi í auknu mæli. Gulati (2008) vísar 

í rannsóknir sem benda til þess að nemendur sýni ákveðna mótstöðu gegn slíkri nálgun. Hún 

telur að krafa um að nemendur séu sýnilegir í umræðum sé  kennsla í anda atferlishyggju þar 

sem  umbunað er fyrir  „þátttökuhegðun‟ og refsað fyrir eða hunsað „þögla hegðun‟ (e. silent 

online behavior). Þessi nálgun byggir fyrst og fremst á því hvort þátttaka sé sýnileg og 

mælanleg. Krafan um að nemendur séu virkir í netumræðum sé að hluta til sprottin vegna 

valdsmunar milli kennara og nemenda. Valdsmunur birtist þegar nemendum er skylt að taka 

þátt í umræðum.  

Í rannsókn Nonnecke og Preece (2000) á tíu nemendum í fjarkennslu kom fram að 

nemendur töldu óvirka þátttöku felast í nafnleynd, persónulegu næði og öryggi.  Hluti 

þátttakenda vildi ekki taka þátt vegna feimni og fannst eigin innlegg ekki nægilega góð. 

Sumir þátttakendur sögðust ekki taka þátt í umræðum vegna þess að þeir upplifðu sig 

utanveltu í hópnum. Aðrir hafa hins vegar bent á að nemendur sem voru tregir til 

umræðuþátttöku í byrjun hafi lært að meta gildi umræðna þegar líða tók á áfangann (Gabriel, 

2004). 

Í sumum tegundum af netumræðum er ekki gefinn kostur á að nemendur geti verið 

óvirkir, vegna þess að kerfin eru þess eðlis að virkni nemenda er alltaf skráð. Gulati segir að 

þróun í fjarkennslu sé á þá leið að eftir því sem hugbúnaðurinn er opnari og frjálsari séu 

meiri möguleikar á eftirliti. Nemendur geta séð hvort kennarinn sé tengdur og vill Gulati 

meina að það geti aukið tilfinningu nemenda fyrir því að það sé fylgst með þeim. Sá sem 
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fylgist með (kennarinn) hefur ákveðið vald til að refsa þeim sem fylgst er með (nemanda), til 

dæmis með því að lækka þá í einkunn fyrir að vera óvirkir. Þetta vald segir Gulati geta orðið 

til þess að nemendur haldi áfram að vera óvirkir, þar sem þeir upplifa sig undir pressu. 

Þvingunin getur leitt til einangrunar og verið hamlandi þáttur í því að það skapist traust á 

milli nemenda og kennara (Gulati, 2008). 

Hvað hefur virkni í netumræðum með nám að gera? Að mati Gulati sækjast 

nemendur eftir mismunandi hlutverkum í námi. Sumir nemendur kjósa frekar að vera virkir í 

umræðum og aðrir vilja halda sig meira til hlés. Munurinn á virkum og óvirkum (e. silent) 

nemendum í umræðum endurspeglar ekki hvort nemendur séu að læra eða ekki að mati 

Gulatis, heldur hvernig nemendur leggja ólíkan skilning í hlutverk sitt í umræðunum. Dæmi 

um þetta væri nemandi, sem lærir með því að fylgjast með og lesa það sem fram fer í 

umræðum, af því að sú aðferð hentar honum best til að læra. Í augum annarra nemenda og 

kennara væri þessi nemandi ekki að læra, af því hann er ekki sýnilegur í umræðunum, af því 

að í huga sumra (þ.m.t. kennarans) eru þeir nemendur að læra sem taka virkan þátt í 

umræðum. Hér er verið að rugla saman eplum og appelsínum, eða, með öðrum orðum, 

leggja að jöfnu nám og upplifun á ólíkum hlutverkum í netumræðum (Gulati, 2008).
21

 

 

 

2.4.3 Líkan Gulati – félagsleg hugsmíðahyggja 

 

Gulati segir að sýn kennarans á nemendur sína og nám móti kennsluhætti hans. Gulati vitnar 

í Bruner þar sem hann segir í bók sinni Folk pedagogies, frá 1999:  

 

Kennslufræði eru vísindi sem felast í að verða meðvitaður um fyrir hvern, hvernig 
og hvenær mismunandi kennsluaðferðir henta hverju sinni. Val á aðferð 

                                                
21 Alan Roger (2003) notar svipuð rök og Gulati  þar sem hann færir rök gegn þeirri fullyrðingu að fullorðnir 

og börn læri á ólíka vegu. Hann segir að nám barna og fullorðinna fari fram með sama hætti,  en fullorðnir 

og börn upplifi hlutverk sitt ólíkt gagnvart öðrum nemendum, sjálfum sér og kennaranum.  Til að skýra 

þetta nánar tekur Roger fyrir skilgreiningu á hugtakinu „fullorðinn‟ út frá mismunandi nálgunum, t.a.m. 

ólíkri menningu. Samkvæmt honum er hugtakið „fullorðinn‟ félagsleg hugsmíð, sem er afstæð miðað við 

menningu og gildi samfélagsins. Til að skilja nemandann á kennarinn að rýna í þá hugmynd sem 

nemandinn býr til bæði af sjálfum sér og öðrum „fullorðnum‟ nemendum. Hugmynd einstaklings í hlutverki 

fullorðins nemanda veldur misræmi sem ungur nemandi þarf ekki að kljást við. Sjálfsmynd barns, sem háðs 

einstaklings sem þarfnast mikillar leiðsagnar við er í takt við hugmynd barnsins um hlutverk nemanda.  Á 

hinn bóginn togast sjálfsmynd fullorðinna á við hið hefðbundna hlutverk nemandans.  Með öðrum orðum er 

það ekki námið sem slíkt sem greinir að fullorðna og unga nemendur heldur ólíkar hugmyndir sem 

nemendur hafa um sjálfa sig og aðra  í samfélaginu. 
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endurspeglar þá sýn sem við höfum á því hvernig fólk lærir og hvaða merkingu 

það leggur í nám sitt. (Gulati, 2008, bls. 183)
22

  

 

Samkvæmt Gulati liggur línuleg sýn til grundvallar í hefðbundinni fjarkennslu, 

jafnvel þó hún kenni sig við hefðbundna hugsmíðahyggju, þar sem nemendur fá aðgang að 

netsíðum, glærum og fyrirfram skilgreindu umræðuefni frá kennara, sem nemendur ræða 

saman um. Gert er ráð fyrir því að fyrirfram skilgreind umræðuefni geri nemendum kleift að 

smíða saman þekkingu í samræðu við aðra nemendur og kennara, í því yfirskini að kennslan 

sé í anda félagslegrar hugsmíðahyggju (Gulati, 2008). 

Gulati telur að það þurfi fleira að koma til. Kennsla í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju, segir hún, felur í sér heildræna sýn á nám (sjá mynd 2). 

 

Inntak náms:

- Á að endurspeglar 

hvernig nemendur

smíða sína eigin

þekkingu

- Aðstæður nemenda

- Áhersla á nám

frekar en kennslu

og hvernig 

hægt er að læra

efnið á mismunandi 

vegu

Skapa traust og

jákvætt

námssamfélag

Námsferlið: Taka tillit

bæði til tilfinninga- og

vitsmunalegra þátta

Stuðla að frelsi 

og sjálfstrausti

nemenda

Afurð náms: Hvað hefur 

áunnist í náminu?

Hvernig geta þeir tengt námið

við daglegt líf? 

Fá nemendur sjálfstraust

til að halda áfram í námi?

Félagslegir áhrifaþættir á nám

- Að þekkjast - Gagnkvæmt traust 

- Stuðningur - Tilheyra 

- Sjálfstæði - Hægt að treyst á aðra 

- Hæfni til að tjá sig

- Þora að gagnrýna 

Áhrifaþættir á nám einstaklingsins

- Hafa stjórn á eigin námi 

- Tækifæri til að hafa áhrif á eigin 

námsframvindu og námsmat

- Sjálfstraust til ákvörðunartöku

 

Mynd 2. Nám í anda félagslegrar hugsmíðahyggju samkvæmt Gulati. 

 

Skoðum aðeins nánar hvað felst í líkaninu og veltum því upp hvernig kennsla samkvæmt því 

yrði öðruvísi en í hefðbundnum fjarkennsluáfanga. 

Inntak námsins á að taka mið af því að nemendur læra með ólíkum hætti. Í 

netumræðum ætti kennari ekki  alfarið að stjórna umræðuefninu, heldur sníða  það að áhuga 

og reynslu nemenda, til dæmis að leyfa nemendum að taka þátt í vali á umræðuefni (Gulati, 

                                                
22  According to Bruner (1999), pedagogy is described as a science that involves becoming aware of the 

different learning strategies and how, for whom, and when to apply these strategies. The choice of strategies 

is often a result of philosophies we hold about how people learn and make meaning (Gulati, 2008). 
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2008). Bent hefur verið á mikilvægi þess að umræðuefni séu áhugaverð og merkingarbær 

fyrir nemendur  (Ezzedeen, 2008; Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Kennslan á að taka mið af aðstæðum nemenda, en það felur í sér  að kennarinn þarf 

að leggja sig fram um að þekkja nemendur sína. Dewey (1933/2000) áréttar þetta og líkir 

kennaranum við bát og nemendum við orku sem knýja hann áfram. Hann segir: 

 

Hann (kennarinn) stýrir bátnum en orkan sem knýr hann verður að koma frá þeim 

sem eru að læra. Því meira sem kennari veit um fyrri reynslu nemenda, vonir 
þeirra, langanir og helstu áhugamál, því betur fær hann skilið þau öfl sem eru að 

verki og þarf að stýra og færa sér í nyt til að móta hugsunarvenjur. (Dewey, 

1933/2000, bls. 76) 

 

Ef kennarinn nýtir sér reynslu, væntingar og áhuga nemenda fær hann þá frekar til að 

læra. Til þess að kennari geti valið umræðuefni sem hefur beina tilvísun í reynslu og 

áhugamál nemenda þarf hann að vita hverjir þeir eru eða að minnsta kosti, gefa nemendum 

tækifæri á að hafa áhrif á efnið út frá eigin forsendum. 

Í inntakinu í líkani Gulatis (mynd 2) er lögð áhersla á nám frekar en kennslu. Oft  

hafa hugtökin nám og kennsla verið notuð án aðgreiningar, bæði í  hversdagslegri og 

fræðilegri umræðu (Illeris, 2007, bls. 3). Dewey (1933/2000, bls. 76) varpar ljósi á muninn á 

námi og kennslu þar sem hann líkir kennslu við kaupmennsku og námi við sölu. Hann 

dregur upp samlíkingu þar sem gert er grín að kaupmanni sem gortir sig af sölu dagsins, þó 

án þess að hafa selt neitt. Kennarinn sem telur sig hafa unnið gott dagsverk í kennslunni 

óháð því hvort nemendur hafi raunverulega lært hjá honum virðist vera í sömu stöðu og 

kaupmaðurinn. Dæmi Deweys endurspeglar hversu ógreinileg skil eru á milli náms og 

kennslu og jafnframt mikilvægi þess að gera ekki ráð fyrir því að kennsla leiði nauðsynlega 

af sér nám. Hvert er þá samband kennslu og náms? Holmberg (1989, bls. 161)  segir ,,að 

kennsla sé leið til að stuðla að námi.“
23

 Sumir telja að  námið sé prófsteinn á það hvort 

raunveruleg kennsla hafi átt sér (Kereger, Diglio og King, 2000).  

Hér komum við að áhrifaþáttum á nám einstaklingsins eins og frelsi nemandans til 

að hafa stjórn á eigin námi og námsframvindu. Rannsóknir benda til þess að ef nemendur 

hafa stjórn á eigin námshraða getur það haft jákvæð áhrif á áhuga þeirra á náminu. Í 

rannsókn sem Kim (2009) gerði á tólf fjarkennslunemendum sem stýrðu eigin 

                                                
23  Teaching is taken to mean facilitation of learning. 
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námsframvindu kom meðal annars í ljós að það virkaði hvetjandi á nemendur þegar þeir 

fengu að stjórna eigin námshraða.
 24

 Einn nemandi sagði til dæmis að: 

 

Í sumum fjarnámsáföngum þarftu að skila á réttum tíma inn til að geta verið á 
áætlun, en í þessum áfanga upplifi ég ekki sömu pressuna því  ég get unnið á 

mínum eigin tíma. (Kim, 2009, bls. 330).25 

 

Annar nemandi benti á að ,,það þyrfti  ekki að hafa áhyggjur af því að einhver sé að horfa 

yfir öxlina á þér, svo að það stressar mig ekki upp.“
26

 Hins vegar kvörtuðu nemendur undan 

því að fá enga hvatningu og tækifæri til að ræða námsefnið við aðra kennara eða nemendur. 

Einn nemandi sagðist hafa verið „mjög áhugasamur í byrjun en eftir talsverðan tíma fann ég 

að mig vantaði endurgjöf til að hvetja mig áfram í því sem ég var að gera“ (Kim, 2009, bls. 

331).
27

 Orð nemandans undirstrika hversu brýnt er að huga vel að félagslegum áhrifaþáttum, 

eins og að tilheyra námssamfélagi þar sem nemendur hafa tækifæri á að deila hugmyndum 

og skiptast á skoðunum. Í námssamfélagi skiptir máli að það ríki traust og gagnkvæmur 

stuðningur (Gulati, 2008; Rovai, 2001). Vakin hefur verið athygli á mikilvægi þess að það 

ríki þægilegt og  jákvætt andrúmsloft, sem hefur þau áhrif að fleiri þora að tjá sig. Ef 

nemendur finna að þeir eru öruggir í umræðunum er líklegra að fleiri tjái sig  (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999; Ni og Aust, 2008; Rovai, 2001).    

Rýnum betur í gildi tilfinninga í námsferlinu og skoðum hvernig þær hafa áhrif á 

námsferlið. Illeris varpar ljósi á þetta í bókinni How we learn (2007) þar sem hann segir 

námsferlið vera samspil vitsmuna og tilfinninga.
28

  Það sem nemandinn lærir litast meðal 

annars af áhuga nemandans og tilfinningalegu upplagi. Til að varpa ljósi á þetta tekur Illeris 

dæmi af tveimur drengjum sem læra sama reikningsdæmið,  að tveir plús tveir séu fjórir.  

Illeris bendir á að þótt þeir læri það sama  geti tilfinningar mótað áhuga þeirra og haft áhrif á 

það hversu vel þeir muna dæmið og hvort þeir yfirfæra það sem þeir hafa lært á nýjar 

aðstæður. Til að mynda virðast neikvæðar tilfinningar eins og kvíði og áhyggjur tengjast 

                                                
24  Í áföngunum fara nemendur í gegnum námsefnið á eigin hraða með lágmarks eða engri kennslu frá 

kennara. Þátttakendur voru fullorðnir einstaklingar sem ýmist voru í fullu háskólanámi eða vinnu. Þeir tóku 
áfangana til að auka hæfni sína á einhverjum sviðum (t.d. í forritun, þjálfun o.fl.). 

25  Because there are some online classes where they do want you to be on a schedule, to have things turned in 

if you„re being graded and so forth, but with the e-learning course, it„s nice to just find the time, find a half 

hour here or there and go in and work  a bit, and not feel that pressure of  I have to do this right away. 

26  [...] you don‟t have to worry about somebody else watching over your shoulder. So, there‟s no nervousness 

there.  

27  So, in the beginning I was very motivated to study and learn but then after spending hours doing it I 

thought there„s no feedback and there´s noting kind of continuing to drive me to do what I was doing, 

28  Í módeli Illeris eru víddirnar mjög almennar.  Til að mynda falla ólík hugtök eins og áhugahvöt, 

tilfinningar og viðhorf undir hvata/tilfinningavíddina. Undir innihald fellur allt námsefnið og jafnframt 

vitsmunaleg starfsemi.   
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neikvæðri frammistöðu í námi (Shores og Shannon, 2007). Það er mikilvægt að huga að 

þessu í netumræðum þar sem sumum nemendum gæti liðið illa, eru óöruggir og þora ef til 

vill ekki að tjá sig. Hér er hlutverk kennarans meðal annars að huga að jákvæðum 

samskiptum annars vegar á milli sín og nemenda og hins vegar innbyrðis á milli nemenda 

(Ni og Aust, 2008 og Rovai, 2001).  

Síðasti hlekkurinn í líkani Gulatis (mynd 2) snýr að afurð náms eða námsmatinu. Gulati 

telur að kennari þurfi að spyrja sig þriggja spurninga í námsmatinu: 

 

- Hvað hefur nemandanum áunnist í náminu? 

- Getur hann tengt námið við daglegt líf? 

- Fær hann sjálfstraust til að halda áfram námi? 

 

Leiðsagnarmat (e. formative assessment) hefur verið talið námsmat í anda 

hugsmíðahyggju (Roos og Hamilton, 2004). Hefðbundið námsmat sem byggir á prófum felst 

í að athuga og mæla hversu mikið nemandi  hefur lært eftir að kennslu lýkur með því að gefa 

einkunn fyrir frammistöðu í prófum eða öðrum verkþáttum (þ.m.t. frammistöðu í 

umræðum). Þessi námsmatsaðferð hefur verið gagnrýnd fyrir að stuðla að yfirborðslegu 

námi sem endurspeglast í ofuráherslu á einkunnagjöf á kostnað náms (Black, 2002). Black 

og William (1998) vekja máls á því að leiðsagnarmat sé árangursrík aðferð til að bæta og 

auka gæði náms í kennslustofunni.  

Leiðsagnarmat felst í virkri endurgjöf til nemenda á meðan kennslu stendur (Boston, 

2002). Ýmsar aðferðir eins og ferilmöppur (e. portfolio), jafningjamat (e. peer assessment), 

ýmiskonar tékklistar, sjálfsmat (e. self assessment) og fleiri aðferðir eru notaðar í slíku mati. 

Fyrsta spurning Gulatis er hvað hafi áunnist í náminu? Í leiðsagnarmati skiptast kennari og 

nemandi á upplýsingum um námsframvindu og þannig ætti vitund nemandans um eigin 

ávinning í náminu að vera meiri. Þessi spurning vekur upp fleiri spurningar, eins og hvort 

nemendur hafi fengið aukna færni í að læra að læra. Í leiðsagnarmati taka kennari og 

nemandi virkan þátt í gagnvirkri endurgjöf á námsframvindu með það að markmiði að velta 

fyrir sér eigin námi til að auka eigin skilning nemenda og kennara á hvað nemandi hefur 

lært, hvernig hann lærir og hvaða aðferðir duga honum best til að ná hámarks árangri 

(Boston, 2002).  

Önnur spurning Gulatis er hvernig nemandi getur tengt námið við daglegt líf. Í 

leiðsagnarmati eru kennari og nemandi í gagnvirku sambandi í gegnum námsmatsferlið. 
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Með því gefst  kennara betra færi á að fá  innsýn í reynsluheim og getu nemandans. Með 

leiðsagnarmati er kennari því líklegri til að geta mætt ólíkum þörfum nemanda (Black og 

William, 1998). 

Þriðja spurning Gulatis í námsmatinu er hvort sjálfstraust nemandans hafi aukist. Að 

mati Black og William (1998) getur vel útfært leiðsagnarmat gefið nemendum gagnlegar 

upplýsingar um hvað sé gott og hvað megi bæta hjá þeim. Markmiðin og námsmatið er 

einstaklingsmiðað og frammistaða nemandans er ekki háð ytri viðurkenningum og þáttum 

eins og getu annarra nemenda í stöðluðum prófum og verkefnum. Erfið og krefjandi verkefni 

ættu því síður að vera fráhrindandi þar sem nemandinn fær leiðsögn og dýpri skilning á því 

hvað þurfi að bæta og hvað sé gott. Black og William telja að hið hefðbundna mat  hvetji 

nemendur til að leggja allt kapp á að fá „góða einkunn„ miðað við samnemendur sína frekar 

en að bæta eigið nám. Ástæðuna má meðal annars rekja til af ótta við að „líta illa út“ í 

augum annarra nemenda og kennara. Þetta getur haft í för með sér, að nemendur forðist 

krefjandi verkefni og leiti frekar að ,,rétta svarinu“ af ótta við að mistakast. Þeir nemendur 

sem lenda í vandræðum í þessu hefðbundna námsmatsumhverfi eru líklegir til að missa trú á 

eigin getu. Í netumræðum væri hægt að nota leiðsagnarmat með því að gefa nemendum 

reglulega endurgjöf um frammistöðu í einstaka tímum og/eða yfir ákveðin tímabil. Þar kæmi 

fram hvað hefði tekist vel upp og hvað mætti fara betur. Leiðir eins og sjálfs- og 

jafningjamat myndu gefa nemendum aukna meðvitund um eigin frammistöðu í tímunum. 

Með reglulegri endurgjöf frá kennara og nemendum ættu nemendur að fá skýrari mynd af 

eigin námsframvindu og stíganda í umræðutímunum (Black og William, 1998). 
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3. Aðferð 

 

3.1 Rannsóknarspurningar og markmið  

 

Meginspurningin í þessari rannsókn var hvernig ég gæti bætt mig sem kennari, sérstaklega í 

fjarkennslu? Til að leita svara við þessari meginspurningu skoðaði ég eigin viðhorf og eigin 

kennsluhætti með gagnrýnu hugarfari. Einnig leitaði ég til annarra framhaldsskólakennara 

og nemenda minna með eftirfarandi spurningar sem allar tengjast meginspurningunni:  

 

1. Hvaða hindranir upplifa aðrir kennarar í fjarkennslu og hvernig reyna þeir að yfirstíga 

þær?  

2. Hvaða hindranir upplifi ég í fjarkennslunni?  

3. Hvernig get ég þróað eigin kennsluhætti þannig að þeir samrýmist viðhorfum mínum til 

náms og kennslu? 

4. Hvernig hugsa ég um nám og hvernig hugsa nemendur mínir um nám?  

5. Hvað tel ég vera góðar umræður í fjarkennslu og hvernig næ ég þeim fram? 
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3.2 Starfendarannsóknir 

 

 

Rannsóknin snýr að sjálfum mér og kennslu minni og heyrir því eðlilega undir 

starfendarannsókn. Orðið starfendarannsókn hefur náð að festa sig í sessi hér á landi. Hafþór 

Guðjónsson (2008)  notar orðið sem yfirheiti yfir  ensk heiti sem vísa á sömu eða svipuð 

merkingarmið, t.d. practitioner research, action research, practical inquiry og  self-study.  

Hafþór skilgreinir starfendarannsókn með eftirfarandi hætti: ,,Í stuttu máli má segja að 

starfendarannsókn sé rannsókn sem starfsmaður gerir á eigin starfi í því augamiði að skilja 

það betur og þróa til betri vegar“ (Hafþór Guðjónsson, 2008). McNiff og Whitehead (2002) 

taka í svipaðan streng. Frá þeirra bæjardyrum séð snúast starfendarannsóknir fyrst og fremst 

um umbætur í starfi (McNiff og Whitehead, 2002) og stuðla að skóla sem starfar í anda 

lýðræðis þar sem markmiðið er að auka lífsgæði og tækifæri nemenda til náms (Cochran-

Smith og Lytle, 1999). Í menntarannsóknum er æ meira farið að horfa á kennarann bæði sem 

geranda í skólastofunni og skólaþróuninni. Ástæðuna er að rekja til þess að kennarinn hefur 

þá sérstöðu sem rannsakandi að hafa aflað sér staðgóðrar þekkingar á kennsluháttum, námi 

nemenda og skólanum sjálfum. Á sama hátt má segja að hinn rannsakandi kennari sé 

nemandi í námi  og kennsluháttum (Cochran-Smith og Lytle, 1999). Það leiðir af þessu að 

skilin milli kennslu og rannsóknar verða óljós. Kennslan og rannsóknin tvinnast saman. 

(Bullough og Pinnegar, 2001). 

 Í starfendarannsókn getur óljós hugmynd eða hugdetta orðið upphafspunktur 

rannsóknarinnar (McNiff og Whitehead, 2002).  Að mínum dómi varpar umfjöllun  Deweys 

um ígrundaða hugsun ljósi á ástæður þess að ég fór að rannsaka eigið starf og af hverju ég 

kaus að nota starfendarannsókn
29

sem tæki til að horfast í augu við hugsanleg vandkvæði í 

starfi sem þörfnuðust umbóta. Dewey segir: 

 

Að horfast í augu við aðstæðurnar til að uppgötva staðreyndirnar krefst áreynslu 

þar til manni er orðið vel tamt að hugsa. Enda hættir huganum til að hafa ímugust 
á því sem er óþægilegt og koma sér af þeim sökum hjá því að veita fullaægjandi 

eftirtekt því sem er sérstaklega ergjandi. (Dewey, 1933/2000, bls. 144) 

 

Ég tel að orð Deweys um ígrundaða hugsun megi heimfæra á mikilvægi þess að kennarar 

eins og ég takist á við þann vanda sem þeim finnst þeir standa frammi fyrir með markvissum 

hætti. Starfendarannsókn er aðferð sem miðar að því að takast á við starfið og sjálfan sig. 
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Eins og McNiff og Whitehead (2002) benda á er kjarni starfendarannsókna markviss 

sjálfskoðun þar sem viðfang rannsóknar og rannsakandi eru eitt. En slík sjálfsskoðun er 

aldrei framkvæmd í tómarúmi, heldur felst hún ekki síður í að skoða sjálfan sig í tengslum 

við aðra (Bullough og Pinnegar, 2001). Í þessari rannsókn er ég viðfangsefnið en ég ræði við 

aðra kennara og nemendur í því skyni að efla eigin sjálfsskoðun. Að þessu leyti eru 

starfendarannsóknir ólíkar hefðbundnum empirískum rannsóknum þar sem rannsakandinn 

skoðar og segir frá veruleikanum eins og hann upplifir hann utan frá (McNiff og Whitehead, 

2002). Að mati McNiff og Whitehead (2002) er kennarinn ekki bara að takast á við hinn ytri 

veruleika,  heldur þarf hann að spyrja sig af hverju hann gerir hlutina svona eða hinsegin. 

Hvað er það sem drífur hann áfram? Þessar spurningar fá kennarann til að rýna í hvort hann 

sé að upplifa sín eigin gildi og viðhorf í starfi. McNiff og Whitehead (2002, bls. 22) benda á 

að í slíkum rannsóknum geti rannsakandinn þurft að takast á við sitt innra gildismat og 

upplifa sig sem lifandi mótsögn, þar sem  innra gildismat kennarans birtist ekki í 

starfsháttum hans. Starfendarannsókn er viðleitni í þá átt að yfirstíga þær hindranir sem 

standa í vegi þess að starfa í samhljómi við eigið gildismat og viðhorf (McNiff og 

Whitehead, 2002). 

Rannsóknarferli starfendarannsókna má líkja við spíral. Fyrsta skrefið er hugmynd að 

lausn, næsta er að prófa hugmyndina og í framhaldinu eru fengnar niðurstöður í formi gagna 

sem rannsakandinn skoðar og ígrundar. Hér að neðan má sjá einfalda mynd af hringferli 

rannsóknarferilsins (Adams, 2006).   

 

 

 

Mynd 3. Ferlið í starfendarannsókn er hringrás frá því að fá hugmynd sem er prófuð og síðan ígrunduð. 

 

Gögnin eru mikilvægur hlekkur rannsóknarinnar en þau þarf að skoða markvisst og 

beita svo þau komi að gagni fyrir rannsakandann sjálfan. Eftir að rannsakandi hefur rýnt í 
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gögnin vakna yfirleitt nýjar spurningar sem kveikja á nýrri hugmynd og rannsóknarferlið fer 

nýjan hring og tekur á sig mynd spírals. Yfirleitt eru starfendarannsóknir ekki eins einfaldar 

eins og myndin hér að ofan kann að láta vera.  Þegar líða tekur á rannsóknina verður ferlið 

flóknara. Myndin hér að neðan ætti að gefa raunhæfari mynd af ferli starfendarannsókna 

(Kember, 1998). 

 

 

 

Mynd 4.  Starfendarannsókn líkt við spíral sem tekur á sig flóknari mynd. 

 

Segja má að rannsóknarferlið sé ekki fyrirsjáanlegt í byrjun. Það er eins og ferðalag, í 

sífelldri þróun og áfangastaðurinn er alltaf að breytast eftir því hvar rannsakandinn er 

staddur hverju sinni. Markmið rannsóknarinnar einskorðast ekki við að komast á einhvern 

sérstakan áfangastað (Ívar Rafn Jónsson, 2008).  

Á síðustu misserum hefur verið aukin gróska í starfendarannsóknum á Íslandi. Hátt í 

annan tug meistararitgerða hafa litið dagsins ljós og hópar kennara í nokkrum 

framhaldsskólum hafa stundað starfendarannsóknir (Hafþór Guðjónsson 2008). Einnig hafa 

verið gerð tvö doktorsverkefni. Hafþór Guðjónsson varði doktorsritgerð  sína árið 2002 

Teacher learning and language: A pragmatic self-study. Rannsókn Hafþórs byggir á 

sjálfsskoðun (e. self study) þar sem hann skoðar eigin viðhorf og hugmyndir um 

kennarastarfið  (Hafþór Guðjónsson, 2004). 
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3.3 Þátttakendur 

 

Rannsóknin beindist að mér og mínum kennsluháttum sem fjarkennara þar sem ég skoða 

viðhorf mín og kennsluhætti. Aðrir þátttakendur í rannsókninni voru nemendur og 

framhaldsskólakennarar. Ég tók viðtöl við fjóra framhaldsskólakennara af 

höfuðborgarsvæðinu, þrjár konur og einn karlmann; þau kalla ég Pálínu, Huldu, Guðrúnu og 

Hafstein. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur eru notuð dulnefni. Pálína og Hafsteinn 

kenna hefðbundnar félagsgreinar, Pálína kennir aðallega sálfræði og uppeldisfræði, en 

Hafsteinn er félagsfræðikennari. Guðrún og Hulda kenna óhefðbundnar félagsgreinar. 

Guðrún kemur kennir meðal annars áfanga um samskipti. Ég valdi þátttakendur með það til 

viðmiðunar að þeir hefðu svipaða reynslu og ég af kennslu í fullorðinsfræðslu í ólíku 

kennsluumhverfi, annars vegar af staðbundinni kennslu og hins vegar af fjarkennslu. Öll 

kenna þau í blönduðu námi, nema Pálína sem kennir í hreinu fjarnámi.  Þetta fannst mér 

mikilvægt svo ég gæti borið mína eigin reynslu og viðhorf við þeirra frásagnir. 

Munurinn á þessum tveimur fjarkennsluformum er að í blönduðu fjarnámi mæta 

nemendur þrisvar sinnum yfir önnina í skólann, í svokallaðar staðbundnar lotur sem standa 

yfir í tvo kennsludaga, en þess á milli fer allt námið fram á netinu. Í hreinu fjarnámi fer allt 

námið fram á netinu. Fjarnámsumhverfið hjá Pálínu er líka ólíkt hinna kennaranna að því 

leyti að það eru engir umræðutímar á netinu hjá Pálínu, en hinir kennararnir hitta nemendur 

einu sinni í viku á netinu í rauntíma.
30

  

Allir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni voru í blönduðu námi á braut fyrir 

aðstoðarfólk í leik- og grunnskólum. Flestir nemendur voru á aldursbilinu 30 til 60 ára. Allir 

nemendur voru konur og flestar komu af landsbyggðinni. Hópurinn um haustið 2008 

samanstóð af 11 nemendum í uppeldisfræði 103 og vorið 2010 voru jafnmargir nemendur í 

þroskasálfræði.
31

 Í þessum hópum prófaði ég nýjar kennsluaðferðir. Til að fá upplýst 

samþykki nemenda fyrir þátttöku sendi ég þeim tölvupóst, þar sem fram kom að algjörar 

nafnleyndar væri gætt og að niðurstöður tengdust á engan hátt námsmatinu (sjá viðauka 3). Í 

millitíðinni (vorið 2009) tóku 23 nemendur í þroskasálfræði þátt í netumræðum um 

kennsluna í umræðutímum.
32

  

                                                
30  Í umræðum óháðum tíma getur hver og einn komið inn í umræðuvettvanginn (sjá umræðuvettvangur í 

viðauka 2) á hvaða tíma sem er. 
31 Þess má geta að 9 af þessum 11 nemendum voru bæði í uppeldisfræði haustið 2008 og í þroskasálfræði vorið 

2010.  
32

 Þeim var gert ljóst í upphafi annar að umræðurnar væru hluti af meistaraverkefni mínu og í lok annar kynnti 

ég fyrir þeim helstu niðurstöður úr samræðunum.  
 



 

 

 

43 

 

3.4 Viðtöl og umræður við nemendur 

 

Í viðtölunum studdist ég við eigindlega rannsóknaraðferð sem byggist á hugmyndafræði 

fyrirbærafræðinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Vísindaleg nálgun í anda fyrirbærafræðinnar 

felst fyrst og fremst í að skilja merkingu atburða og samskipti fólks, frekar en að finna 

beinharðar staðreyndir eða orsakir. Aðferðin felst í að ná fram  sjónarhornum þátttakenda og 

þeim veruleika sem þeir búa við (Biklen og Bogdan, 2007).  

Ég tel að viðfangsefnið hafi ráðið för um þá aðferð sem ég kaus að nota, en ekki 

öfugt (Bullough og Pinnegar, 2001). Til að safna gögnum frá nemendum fór ég þá leið að 

ræða við nemendur um netumræður í umræðutímum á netinu. Þessi aðferð hefur nokkur 

einkenni rýniviðtala (e. focus groups) þar  sem gagna er aflað í gegnum hópviðtal um 

málefni sem rannsakandi skilgreinir. Eins og í rýnihópum höfðu nemendur sameiginlega 

reynslu af viðfangsefninu. Ekki var endilega verið að leita að sameiginlegu áliti hópsins, 

heldur að fá fram mismunandi skoðanir og reynslu af því að hafa tekið þátt í umræðutímum 

á netinu. Gagna var aflað í gegnum samskipti  þátttakenda og gögnin komu út frá samræðum 

nemenda þar sem þeir lýstu eigin viðhorfum og reynslu. Helstu kostirnir við að afla gagna 

með þessum þætti eins og í rýnihópum tel ég vera að það var hægt að safna miklu magni 

upplýsinga á frekar skömmum tíma (Biklen og Bogdan, 2007). 
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3.5 Gagnaöflun og greining 

 

3.5.1 Tímabil gagnasöfnunar 

 

 Ég notaði ýmis gögn eins og viðtöl, dagbókarfærslur (e. research diary), gögn úr 

netumræðum og tölvupósta frá nemendum.  

Tímabil gagnaöflunar stóð frá febrúar 2008 til febrúar 2010. Á töflu 1 er að sjá yfirlit 

yfir gagnaöflunina og tímabil sem hún stóð yfir. 

 

Tafla 1. Yfirlit yfir tímabil gagnaöflunar. 

Gögn Tímabil 

Viðtal við Guðrúnu 4. febrúar 2008 

Viðtal við Pálínu  12. febrúar 2008 

Viðtal við Hafstein 4. mars 2008 

Viðtal við Huldu 17. mars 2008 

Viðtal  númer tvö við Guðrúnu  13. október 2008 

Viðtal númer tvö við Hafstein 

Tilraunir 1 í umræðutímum 

5. nóvember 2008 

Haustönn 2008 

Dagbókarfærslur 2. september 2008 til 30. júní 2009 

Netumræður nr. 1 við nemendur 12. janúar 2009 

Netumræður nr. 2 við nemendur 3. mars 2009 

Netumræður nr. 3 við nemendur 

Tilraunir 2 í umræðutímum 

17. mars 2009 

Vorönn 2010 

Tölvupóstar frá nemendum 22. október 2008 til 5. febrúar 2010 

   

  

3.5.2 Gögn úr viðtölum 

 

Ég tók sex viðtöl við fjóra framhaldsskólakennara, sem höfðu reynslu af fjarnámi. Þrír þeirra 

höfðu reynslu af dreifnámi og einn hreinu fjarnámi. Gagnasöfnunin fór fram með opnum 

viðtölum. Í tveimur tilvikum fóru þau fram á vinnustað kennaranna og í tveimur  á heimili 

þeirra. Ég studdist ekki við staðlaðar spurningar í viðtölunum, heldur notaði ég 

viðtalsramma, sem var unninn út frá rannsóknarspurningunum, til hliðsjónar í viðtalinu. 
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Viðtölin voru í formi  samtals, þar sem kennararnir voru hvattir til að lýsa með eigin orðum 

reynslu sinni og upplifun af fjarkennslu. Þau voru tekin upp, afrituð og greind með hliðsjón 

af rannsóknarspurningunum.  

 

 

3.5.3 Gögn úr netumræðum 

 

Öll innlegg, athugasemdir og svör frá nemendum notaði ég sem gögn við úrvinnslu. 

Umræðurnar voru með tvennum hætti. Annars vegar í rauntíma þar sem allir voru inni á 

sama tíma og hins vegar óháðar tíma þar sem hver og einn gat komið inn í umræðurnar á 

hvaða tíma sólarhringsins sem er. Hér að neðan (mynd 5) eru dæmi um umræðuinnlegg frá 

nemendum. Ég hef skipt út ljósmyndum
33

 og nöfnum á nemendum vegna nafnleyndar. 

Nemendum var gert ljóst í upphafi að umræðurnar yrðu notaðar sem gögn í rannsókninni. 

Nemendur ræða saman óháð tíma. Það sést á klukkunni að það líður talsverður tími á milli 

innleggja.  

 

 Spurning 1 

eftir Ívar Jónsson - Tuesday, 3 March 2009, 01:53 PM 

 

 Hvað einkennir (góðar) umræður sem nýtast vel í náminu ykkar? 

Breyta | Eyða | Svara 

 

 
  

 

Re: Spurning 1 

Eftir Hildur- Tuesday, 3 March 2009, 02:25 PM 

 

Góðar umræður eru þegar allir eða flestir allavega eru virkir í umræðunni. Þannig að þetta virki eins 
og að tala saman. Sérstaklega er gott þegar kennarinn kemur inn reglulega og lætur vita að við séum 
á réttri leið, og ekki síður að vita að hann er þarna og fylgist með. 

Sýna hverju svarað er | Breyta | Skipta | Eyða | Svara 
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Þar sem hér eru teiknimyndir setja nemendur venjulega ljósmyndir af sér. 

 

Spurning eða innlögn  

frá kennara 

Dagsetning innlagnar Mynd af kennara 

Texti frá nemanda 

Hér ætti að vera mynd 

af nemanda 

Valmynd sem 

nemandi sér hjá sér 

http://dreifnam.multimedia.is/user/view.php?id=312&course=149
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?edit=305487
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?delete=305487
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?reply=305487
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/discuss.php?d=6803
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?edit=305492
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?prune=305492
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?delete=305492
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?reply=305492
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Re: Spurning 1 

Eftir Pála - Tuesday, 3 March 2009, 06:17 PM 

 

 

Góðar umræður er þegar allir taka þátt og eru virkir. Og allir skrifi á skiljanlegu skrifmáli. 
Frábært þegar kennarinn lætur okkur vita, að við séum á réttri leið.  

Sýna hverju svarað er | Breyta | Skipta | Eyða | Svara 

 

Re: Spurning 1 

eftir  Halldóra- Tuesday, 3 March 2009, 08:32 PM 

 

Mér finnst góðar umræður vera markvissar um ákveðið efni og vel stjórnað af kennara. Það 
er gott ef stjórnandinn heldur þessu ákveðna efni sem á að taka fyrir innan ákveðin mörk, 
þannig að þátttakendur geti ekki breytt umræðunni eftir sínu höfði. Það er alltaf fróðlegt að 
hafa góðar umræður og að fá mörg sjónarhorn á sama umræðuefni. Þannig læri ég að það 

eru til fleiri litir en hvítt og svart, sem er svo auðvelt og þægilegt.  Það er líka gott ef allir 
eru virkir í að láta skoðanir sínar í ljós, annars verða umræðurnar svo einsleitar og  skoðanir 
vilja endurtaka sig oftar en ella. Mér finnst umræðurnar hafa nýst mér afar vel í náminu og 
ég skoða oft umræður til að vera viss um "rétt" svör við ýmsum spurningum. 

Sýna hverju svarað er | Breyta | Skipta | Eyða | Svara 

 

Mynd 5. Umræður óháðar tíma. Dæmi úr umræðum þar sem nemendur ræða saman um hvað séu góðar 

umræður. 

 

 

Spurningarnar sem við ræddum í umræðutímum voru eftirfarandi: 

 

12. janúar 2009 

• Hvað eru umræður í ykkar huga? 

• Hvernig stuðla umræður að námi í ykkar huga?  

• Hvernig sköpum við góðan bekkjaranda í umræðutímunum? 

 

3. mars 2009 

• Hvað einkennir (góðar) umræður sem nýtast vel í náminu ykkar? 

 

17. mars 2009 

• Hvernig upplifið þið umræður í rauntíma (þar sem allir eru saman á sama tíma) 

miðað við umræður óháðar tíma (eins og í verkefni 7 og umræður eins og þessar)?  

http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/discuss.php?d=6803
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/discuss.php?d=6803
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?edit=306818
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?prune=306818
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?delete=306818
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?reply=306818
http://dreifnam.multimedia.is/user/view.php?id=489&course=149
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/discuss.php?d=6803
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?edit=307130
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?prune=307130
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?delete=307130
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/post.php?reply=307130
http://dreifnam.multimedia.is/mod/forum/view.php?id=11451
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• (Þið getið haft í huga kosti og ókosti umræðuaðferðanna, sérstaklega í tengslum við 

hvernig þær stuðla að námi.) 

 

Eftir að umræðunum lauk afritaði ég þær af Moodle yfir á Word skjal. Mynd 5 hér að ofan er 

dæmi um afritaðar umræður beint af umræðuvettvangi. Greiningin fólst í að leita eftir 

lykilatriðum sem vörpuðu ljósi á rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar. 

 

3.5.4 Gögn úr tímum 

 

Þegar ég prófaði nýjar kennsluaðferðir í umræðutímum afritaði ég tímann yfir á Word skjal. 

Í niðurstöðukaflanum notaði ég sýnishorn úr umræðutímunum. Til að gæta trúnaðar við 

þátttakendur notaði ég dulnefni. 

 

 

3.5.5 Gögn úr tölvupóstum 

 

Í fjögur skipti bað ég nemendur um að senda mér tölvupósta eftir umræðutímana til að lýsa 

upplifun sinni af því sem fram fór í tímunum. Þetta gerði ég þegar ég prófaði nýjar 

kennsluaðferðir. Ég lét nemendur ávallt vita að tilgangurinn væri að afla gagna vegna 

rannsóknar minnar í MA námi við HÍ. 

 

 

3.5.6 Gögn úr dagbók 

 

Dagbókin geymir upplýsingar um hvað ég gerði og um ferli rannsóknarinnar (Huges, 1996). 

Þarna skrifaði ég niður ígrundanir mínar um rannsóknina, upplifanir  mína af kennslunni og 

af samskiptum mínum við nemendur og aðra kennara. Við gagnaúrvinnslu fór ég yfir 

dagbókina og dró fram þau atriði sem mér fannst varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar. Það 

var mjög misjafnt hversu mikið dagbókarfærslur nýttust mér við rannsóknina. En ég hafði 

það að leiðarljósi að skrifa frekar meira en minna, því sumar færslur sem virtust skipta máli 

einn daginn horfðu við mér eins og þarflausir þankagangar viku seinna en aðrar færslur sem 

virtust hafa lítið gildi öðluðust dýpri merkingu eftir því sem líða tók á rannsóknina. 
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4. Niðurstöður 

 
  

4.1 Viðtöl við kennara  

 

Eins og áður hefur komið fram tók ég viðtöl við nokkra kennara. Þegar ég var að byrja með 

fjarkennsluna upplifði ég talsvert óöryggi. Skrifa í  dagbókina mína  23. ágúst 2008:  

 

Ég upplifi gjá á milli mín og nemenda í fjarkennslunni. Hvert er mitt hlutverk í 

kennslunni? Hvert er hlutverk kennara almennt í fjarnámi?  Af hverju fór ég að ræða við 
aðra kennara? Ég vildi leita lausna – athuga hvort ég væri einn með áhyggjurnar og 

efasemdirnar. 

Ég ákvað að ræða við samkennara mína um reynslu þeirra af fjarkennslu, í þeirri von 

að það gæti hjálpað mér að efla sjálfan mig á þessum nýja vettvangi. Hvernig upplifðu þeir 

muninn á fjarkennslunni og hefðbundinni kennslu? Í samtölum mínum við kennarana reyndi 

ég að fá svar við þessum spurningum.  

 

 

4.1.1 Ógegnsæi ritmálsins  – hvað eða hver er á bak við orðin? 

 

Það sem helst greinir hefðbundna kennslu í staðbundnu námi frá kennslu í fjarnámi er að 

fjarnámskennsla fer fram að hluta til eða öllu leyti í gegnum fjarskiptamiðil. Fjarskiptamiðill 

kennaranna fjögurra er tölva og internetið og þar af leiðandi grundvallast kennsluumhverfið 

aðallega á ritmálinu. Kennararnir eiga það sameiginlegt að finnast ritmálið sníða kennslunni 

þröngan stakk. Pálína upplifir að ritmálið setji kennslunni takmarkanir í framsetningu 

kennsluefnis. Hún segir að annmarkar ritmálsins komi sérstaklega fram í kennslu efnis sem 

er „abstrakt“ og erfitt sé að festa hönd á, til dæmis margra hugtaka í sálfræði. Þá skipti svo 

miklu máli fyrir nemendur að hlusta á einhvern útskýra hugtökin. Hún hefur sérstaklega 

áhyggjur af því að verkefnalýsingar, eins og í skýrslugerð, komist ekki almennilega til skila í 

fjarnámsumhverfinu, því sumir nemendur þurfa sjá fyrir sér efnið og erfitt sé  að treysta 

einungis á ritmálið. 

Kennararnir eiga það allir sammerkt að finna fyrir óöryggi gagnvart ógegnsæi 

ritmálsins eða hvað sé raunverulega á „bak við orð“ nemenda. Hafsteinn segist upplifa mun 

á svörum nemenda. Sum svör bera vott um að nemendur hafi skilning á því sem þeir skrifa. 
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Hann lýsir þessu þannig að hann hafi auga fyrir „skilningssvörum“ sem eru ólík stöðluðum 

svörum. Skilningssvörin bera vott um að nemandi hafi náð tökum á efninu og skilningurinn 

skín í gegn. Svörin hafi séreinkenni að mati Hafsteins: 

 

Af því þá kemur alltaf orð frá viðkomandi sem að svona segir: ég bara skil þetta! 
En hin svörin eru kannski þess eðlis að það skín ekki alveg að viðkomandi sé  að 

skilji þetta. 

 

Hann kallar þess háttar svör ,,standard svör“ sem er erfiðara að greina hvort þau komi frá 

nemandanum sjálfum eða beint úr námsefninu eða nemendur ,,séu að reyna nýta sér“ svör 

frá öðrum nemendum.  

 

 

4.1.2 „Afsláttur“ og með „óhreint í pokahorninu“ 

 

Orðasambandið „á bak við“ var áberandi í lýsingum kennaranna á fjarnámsumhverfinu. Það 

er einhvers konar ósýnileiki sem skín í gegnum upplifun þeirra á orðum nemenda. Til að 

mynda er ósýnileikinn ekki einungis bundinn við hvað heldur líka hver er raunverulega á 

bak við orðin. Þegar Pálína var beðin um að lýsa samskiptunum við fjarnema segir hún að 

það sé „náttúrulega bara allt annað, allt annað. Maður hefur enga tilfinningu fyrir hver er á 

bak við orðin.” Af lýsingum Pálínu og Hafsteins að dæma virðist vera erfitt að átta sig á því 

hvort nemandinn skilji námsefnið og hvort afurðin sem nemandinn sendir frá sér sé unnin 

sjálfstætt og heiðarlega. eða hvort hann hafi „eitthvað óhreint í pokahorninu” eins og 

Hafsteinn orðar það.  

Allir kennararnir fjórir upplifðu togstreitu gagnvart því að geta ekki matreitt 

kennsluefnið nægilega vel ofan í nemendur í fjarnámsumhverfinu. Þegar Guðrún var spurð 

hvort hún upplifði einhvern mun í námsmati í staðnámi og fjarnámi  svaraði hún því til að 

hún upplifði „pínulítinn afslátt í fjarnáminu.” Hún telur að kennarar hafi tilhneigingu til að 

slaka á kröfunum í fjarnáminu vegna þess að þeim finnst þeir ekki geta útskýrt efnið 

nægilega vel. Kennararnir telja að flestir nemendur í fjarnámi vinni verkefnin sín sjálfstætt 

og af heilum hug. Stundum vaknar þó upp grunur hjá þeim um að nemendur hafi ,,eitthvað 

óhreint í pokahorninu” eins og Hafsteinn segir og spyr sig hvort sum verkefni séu bara 

„copy/paste“. Sú hafi verið raunin í einstaka tilfellum þar sem nemendur hafa skilað inn 

nákvæmlega sama verkefninu, en þetta er algjör undantekning að mati Hafsteins. Hulda 

segir að það sé greinilegt að sumir nemendur fái „meiri hjálp en góðu hófi gegnir“ og hún 
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þurfi alltaf að skoða gaumgæfilega verkefnin með þetta í huga. Þau tóku það hins vegar fram 

að þessar efasemdir einskorðuðust ekki við fjarnámið. Guðrún lýsir þessu vel þegar hún 

segir að í fjarnáminu geti kennarinn ekki áttað sig eins vel á því hver raunverulega hafi 

unnið verkefnin vegna þess að það sé erfiðara að fylgjast með nemendum.   Hafsteinn lýsir 

því vel hversu erfitt er að sjá í gegnum ritmálið og festa hendur á hvort allt sé með felldu: 

 

Ja, sko það er svo erfitt að meta það þar vegna þess að .. að ég náttúrulega hendi inn 

spurningu í umræðutíma .. og þær svara auðvitað, en ég heyri ekki, það er ekki röddin 

sem svarar, það er bara fingrasetningin .. það er bara prentað mál. Og auðvitað svara 

flestir [...]ég veit ekki alveg hvað liggur að baki. En ég hef enga ástæðu til að ætla að það 
sé eitthvað .. eitthvað .. eitthvað óhreint sko .. ég meina þær svara .. það svara flestir. 

 

Munurinn á upplifun þeirra í staðnámi og fjarkennslu virðist fyrst og fremst kristallast í því 

að þeir eiga erfiðara með að staðfesta eða hrekja grun sinn vegna þess að þeir hafa ekki í 

fjarnáminu „þessa nánd“ eins og Guðrún segir, sem henni finnst skipta miklu máli. 

 

 

4.1.3 Kostir kennslustofunnar – „Er með munn og töflu“ 

 

Það er sameiginleg afstaða kennaranna að aðstæðurnar í skólastofunni og nálægðin við 

nemendur geri gæfumuninn þegar þeir eru beðnir um að bera saman fjarkennslu við 

staðbundna kennslu. Í skólastofunni getur kennarinn talað milliliðalaust við nemendur og 

notað fleiri tæki, eins og töfluna til að matreiða námsefnið á skiljanlegri hátt.   Guðrúnu 

finnst mikilvægt að kenna fög eins og samskipti með nemendur beint fyrir framan sig. Hún 

segir: 

 

Samskiptafræði finnst mér þurfi helst að fremja maður á mann eða allavega vera í 
eigin líkama, nærstaddur þegar maður er að kenna það, því það er svo margt, það 

er til dæmis svipbrigði, hvernig þú berð þig að og margt sem er voða erfitt að sjá í 

gegnum tölvu. 

 

Hafsteinn lýsir þessu mjög vel þegar hann talar um hvað staðbundnu loturnar séu vel til þess 

fallnar að leiðrétta misskilning sem upp hefur komið hjá nemendum. Í staðbundnu lotunum 

uppgötvar hann gjarnan misskilning hjá nemendum á efninu, eða, eins og hann segir: ,,Þá 

kemur allt í einu ... já nú skil ég þig! Þá segi ég: Auðvitað, ég er með töflu og ég er með allt, 

ég er með munninn og töfluna og hér er hægt að útskýra.“   En í  umræðutímunum upplifir 

Hafsteinn hindranir, hann segir: 
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þetta eru margir nemendur, það er erfitt að tjá sig svona ítarlega [...] þú nærð aldrei að 

útskýra hlutinn nógu, ég .. ég finn það bara sjálfur það gýs bara upp svona frustrasjón 

[...] því að ritaða orðið er bara stundum svo takmarkað. [...] Þá svona finnur maður, 
hvað vantar kennslu. 

 

Hafsteinn segir að hann finni hvað vanti kennslu. Honum finnst hann þurfa að útskýra efnið 

nægilega fyrir nemendum, en umræðutímarnir dugi ekki til þess. 

Hver er þá munurinn á kennslunni í fjarnámi og því sem fer fram í kennslustofunni? 

Það má lesa í orð Hafsteins að hann upplifi þessi tvö námsform eðlisólík þegar hann segir 

að í skólastofunni „er maður kominn í nám, hitt er sjálfsnám en það náttúrulega bara háð 

þér hvernig þú skilur þetta.” Að einhverju leyti finnst honum  að í kennslustofunni fari fram 

eiginleg kennsla, en ekki í fjarnámi, þar er nemandinn í sjálfsnámi og skilningur hans á 

efninu ekki eins háður kennslunni sem kennarinn býður upp á. Á orðum kennaranna virðast 

þessi milliliðalausu samskipti gera gæfumuninn í kennslustofunni. Í skólastofunni, segir 

Hafsteinn, hefur kennarinn þau tæki sem hann þarf til að útskýra efnið fyrir nemendunum 

eins og töflu og túss, það að hægt er að „afgreiða efnið á staðnum segir manni hvað 

kennslustofa er öflug“ og í kennslustofunni finnst honum skilningurinn koma betur í ljós. 

Pálínu er þetta líka hugleikið, hún segir fjarnámsumhverfið ,,flatt“ og hafi þær afleiðingar 

að hún sé búin að taka út ákveðin námsmarkmið sem lúta að samskiptum og samvinnu 

nemenda í einum áfanganum sem hún kennir. Þegar manneskjan er ,,fyrir framan þig og í 

skólastofunni, sækja nemendur í hana til að fá ráð og leiðsögn,“ segir hún, en henni finnst 

fjarnemendur hafa tilhneigingu til að ,,bjarga sér sjálfir” og þegar þeir komist í þrot hætti 

þeir. Eins og Hafsteini finnst Pálínu skipta höfuðmáli að vera í sama rými og nemendur í 

kennslunni. Til dæmis finnst henni mikill munur á að útskýra námsefnið upp á töflu sem 

hún ,,finnur að hafi góð áhrif” á nemendur. Að mati Pálínu er það  hlutverk kennarans ,,að 

átta sig mögulegum leiðum til að höfða til skilnings nemenda.“ 

Í skólastofunni getur Hafsteinn reitt sig á fleiri skilningarvit en í umræðutímum, hann 

heyri ekki og sjái ekkert nema „fingrasetninguna“, sem getur alveg eins verið „copy/paste“ 

svar úr námsefninu án þess að nemandinn hafi í raun skilið efnið nægilega vel til að geta 

orðað það á sinn hátt. Ef nemendur misskilja efnið og kennarinn vill koma leiðréttingu 

áleiðis upplifir Hafsteinn mikinn mun á að vera í kennslustofunni eða í samskiptum á netinu. 

Í kennslustofunni getur hann ,,afgreitt slíkan misskilning á sekúndunni“ en á netinu er þetta 

þungt í vöfum og tíminn of naumur til að leiðrétta einstaka nemendur.  
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4.1.4 Áhrif tölvusamskipta 

 

Í svörum kennara má lesa að þeir telja hæfni nemenda til að tjá sig í tölvu hafi  áhrif á 

umræðurnar. Nemendur eru misjafnlega vel undir það búnir að tjá sig á tölvutæku formi og  

umræður í tölvu henti ekki öllum nemendum. Guðrún segir: 

 

Í fyrsta lagi er fólk almennt, mjög mishæft við að tjá sig [...] skriflega og 

fólk er mjög misfljótt að skrifa á tölvu. Þannig að góðar umræður á netinu 
eru ekki fyrir alla. Maður sko getur alveg séð, sumir segja alltaf „já‟, 

„sammála‟,  „alls ekki‟ vegna þess að þau ráða ekki við færni til að skrifa 

hraðar ..  og ég tala nú ekki um ef fólk hefur ekki getu til að hugsa hraðar.  
En ég held að sko að þá bætist tæknihöftin við. 

 

Guðrún segir að mismunandi námsform henti ólíkum einstaklingum, þetta ,,sé 

persónubundið” og sumir nemendur kunna betur við að vera í fjarnámi. Hún segir smá sögu 

til að varpa ljósi á þetta:  

 
Ég kann sögu til dæmis um símadömu sem talaði og talaði alltaf í símann og 

hringdi út um allt og var ægilega kát alltaf í símann. Svo voru einhverjir á næsta 
bæ sem ætluðu að fara með henni á ball og komu ... og þá ... þá var kona 

(símadaman) sem sótti hana og hún horfði niður og sagði ekki eitt einasta orð 

allan tímann og hringdi svo daginn eftir og sagði: Hvernig fannst þér, fannst þér 
ekki gaman á ballinu? Rosalegt stuð var þetta.  Þetta var sem sagt svona dæmi um 

manneskju sem að .. hæfði betur að vera ekki í nánd heldur í fjarlægð. 

 

Hún segir síðan að hugsanlega hefði þessi símadama frekar kosið að vera í fjarnámi heldur 

en staðbundnu námi.  En Guðrúnu finnst nándin skipta miklu máli í náminu ,,til að bæta 

manneskjuna” og fólk taki yfirleitt frekar mark á milliliðalausum samskiptum heldur en 

samskiptum í gegnum tölvu sem fólk geti ,,í raun geti afskrifað að það hafi tekið þátt í.”  

Eins og Hafsteinn bendir á er harla erfitt að ,,sjá hver sé á bak við orðin” í tölvunni en í 

samskiptum augliti til auglits fer  ekki á milli mála hver segir hvað.   

 

 

4.1.4 Hefðbundnar umræður og netumræður 

 

Að mati Hafsteins hefur fjarlægðin þau áhrif að flæði í netumræðunum verður minna en í 

hefðbundnum umræðum.  Hann segir að munurinn á umræðum augliti til auglits og 

netumræðum vera að í fyrra tilvikinu séu þær ,,viðstöðulausar” en að netumræður séu 
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„skrykkjóttari.” Ástæðuna rekur hann til þess að í netumræðunum sjái hann ekki í 

umræðurnar, því  á meðan hann skrifi þurfi hann að fara úr umræðunum og þannig minnki 

flæði þeirra. Hann segir: „Þetta gengur ekki svona smurt eins og þegar maður er með 

nemendur í stofunni og þú getur bara viðstöðulaust svarað og spurt, svarað og spurt.” 

 

 

4.1.5 Að ná til nemenda - fyrri reynsla og skilningur 

 

Ein af leiðum Guðrúnar og Huldu til að nálgast nemendur sína byggir á fyrri reynslu og 

viðleitni þeirra til að setja sig í spor nemenda. Bæði Hulda og Guðrún horfa á námið út frá 

sjónarhóli nemandans. Eins og Guðrún segir þá byrjar hún alltaf á því að „setja sig í þeirra 

spor“ og veita þeim mesta stuðninginn fyrst. Hulda hefur svipaða reynslu og þeir nemendur 

sem hún kennir og það virðist hjálpa henni að setja sig í spor nemenda: „Það er mikið af 

nemendum í dreifnáminu sem eru konur á miðjum aldri ... ég á gott með að setja mig í þeirra 

spor.” Hún samsamar sig auðveldlega nemendum sínum. Á sínum tíma fór hún sjálf í 

algjörlega nýtt námsumhverfi sem þar sem hún þurfti að aðlagast nýjum aðstæðum með 

breyttum áherslum. Hulda upplifði sig vanmáttuga og því er frekar auðvelt fyrir hana að 

skilja nemendur sem „lenda í þessum venjulegu ógöngum”.  

 

4.1.6 Stuðningur og hvatning 

 

Hulda vill búa til góðar og styrkar undirstöður í náminu og hún leggur mikið upp úr 

heildrænni nálgun við upphaf skólagöngunnar þannig að skólinn taki vel á móti nemendum 

og að lokamarkmið námsins séu rædd strax í upphafi. Hún upplifir að stemningin og traustið 

í hópunum skipti miklu máli og „að það sé ávísun á það að námið sé að ganga þokkalega hjá 

hópnum.“ 

Guðrún skapar svipaða stemningu og Hulda leggur áherslu á með því að styrkja og 

byggja upp sjálfstraust nemenda í gegnum allskonar leiki, æfingar og leikræna tjáningu. Ein 

af aðferðum Guðrúnar felst í að „hrista þær vel saman í byrjun” með ýmis konar 

hópeflisæfingum, sem auka á samkennd hópsins.  

Guðrún vill að nemendur finni að hún sé ekkert öðruvísi en þeir. Hún er meðvituð 

um að hún sem kennari sé á ákveðnum stalli gagnvart nemendum sem geri þá óörugga 

gagnvart sér. Til að stíga niður af stallinum lætur hún nemendurna vita í gegnum 

hópeflisleikina að hún sé á sama plani og þeir: „Ég er alveg eins og fífl, ekkert flottari en 
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þær.” Með þessu móti eru nemendur líklegri til að eiga samskipti við kennarann á 

jafningjagrundvelli.  

Hún lætur þá líka gera markvissar æfingar sem felast meðal annars í að segja skoðun 

sína, hrósa og tjá sig fyrir framan aðra og gefur sér tíma og rúm til að finna styrkleika 

nemenda sinna, „þar sem ég veit að þær hafa staðið sig vel.” Hún hefur sjálf greinilega 

reynslu af því að vera nemandi og standa andspænis skilningssljóum kennurum, eins og hún 

lýsir sjálf vel þegar henni „finnst kennarar oft svo vitlausir þegar þeir eru að kenna mér”. 

Þetta viðhorf færir Guðrúnu nær nemendum sínum sem eru vanmáttugir gagnvart skólanum 

og kennurum sínum. Hún einblínir á styrkleika nemendanna frekar en veikleika. Hún var 

sjálf lesblind og sú reynsla skilar sér í starfið með skilningsríku viðmóti gagnvart 

nemendum.  

 

 

4.1.7 Nánd 

 

Fjarlægðin á milli kennara og nemanda er mikil í fjarnámi ólíkt því sem þekkist í 

kennslustofunni. Það er undir kennaranum komið hvað hann er tilbúinn að leggja mikið á sig 

í brúarsmíðinni og leyfa nemendum að nálgast sig. Guðrún og Hulda eru duglegar í að færa 

sér í nyt ýmsar aðferðir til að komast nær nemendum sínum og eru tilbúnar að leggja mikið á 

sig. Ein aðferðin hjá þeim er að gefa gott aðgengi að sér. Hulda vill gefa nemendum tækifæri 

á að nálgast sig „með því að hafa opna leið að mér”, bæði með tölvupósti og föstum 

símatíma eftir umræðutímana. Guðrún gengur skrefinu lengra en Hulda og gefur nemendum 

ótakmarkaðan aðgang að sér fyrsta mánuðinn, en eftir það hefur hún fastan símatíma. Hún 

lætur ekki þar við sitja heldur finnst henni að hluti af kennslunni ætti að fara fram á  

heimaslóð nemenda því nemendunum „finnst það vera svo virðingarvert af kennaranum að 

koma til þeirra”. Því fleiri leiðir sem kennarinn og skólinn eru tilbúnir að prófa, því meiri 

líkur eru á að ókostunum sem fylgja fjarlægðinni í fjarnámi fækki.  

 

 

4.1.8 Aðlögun að nemandanum 

 

Hulda vill kynnast nemendum sínum og í því skyni tengir hún námsefnið við líf þeirra og 

notar verkefni „sem snúa að fólkinu sjálfu og þess sögu”. Hún skynjar ,,vanmáttinn”  sem 
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hellist yfir nemendur þegar verkefnavinnan verður þeim ofviða. Til þess að gera verkefnin 

og námið minna ógnvænlegt skiptir hún stærri verkefnum niður í viðráðanlegri einingar eða, 

eins og hún sjálf segir: „Í þeim tilfellum finnst mér jákvætt að þrepaskipta verkefninu, 

þannig að nemandinn upplifi ... að þau nái hverju þrepi fyrir sig.“ Með þessari aðferð verða 

stóru verkefnin ekki eins stór og óviðráðanleg og vanmáttarkenndin jafnframt ekki eins 

sterk.  

Guðrún og Hulda leggja áherslu á að kynnast nemendunum og sýna í verki áhuga á 

því sem þeir eru að gera. Guðrún segir:  „Það er ekkert eins ömurlegt fyrir manneskju sem er 

að reyna herða sig upp í að byrja á einhverju námi kannski eftir langt hlé eða bara kannski 

með lítið grunnnám ... ef fólki finnst það ekki skipta máli”. Þess vegna reynir hún að sýna 

nemendunum mikinn áhuga og telur að sú viðleitni hennar skili sér í auknu sjálfstrausti og 

betri líðan nemenda.  
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4.2 Tilraunir og togstreita   

 

Í þessum kafla eru tvær sögur af atburðum sem áttu sér stað haustið 2008. Báðar sögurnar 

lýsa viðleitni minni til að hafa áhrif á það hvernig nemendur lærðu og tilraunum mínum til 

að bæta umræðutímana með mismunandi kennsluaðferðum.  Í fyrri sögunni segi ég frá 

reynslu minni af samskiptaerfiðleikum milli mín og nemanda. Erfiðleikana má rekja til þess 

að ég var að reyna hafa áhrif á það hvernig nemendur lærðu og báru sig að í umræðutímum 

og verkefnaskilum. Atburðarásin endurspeglar bitra reynslu sem fékk mig til að líta inn á við 

og læra meira um sjálfan mig. 

Í seinni sögunni segi ég stuttlega frá nokkrum tilraunum sem ég gerði í því augamiði 

að bæta umræður og kennslu í vikulegum umræðutímum sem fóru fram á rauntíma.  

 

 

4.2.1 ,,Ég vil ekki vera svona kennari”  

 

Eftir viðtöl mín við samkennara mína mætti ég fullur sjálfstrausts í fjarkennsluna hausið 

2008. Ég dró þann lærdóm af þeim að fyrsta augljósa verkefnið mitt hlyti að  felast í að 

bregðast við því óöryggi sem við kennararnir upplifðum í sambandi við ,,hver væri á bak við 

orðin” og að nemendur ,,fengju ákveðinn afslátt” í fjarnáminu. Ég hafði ákveðnar 

hugmyndir um að byrja brunnin og koma í veg fyrir að nemendur notuðu afritaðan texta 

beint úr námsefninu eða frá öðrum nemendum. 

Ég ræddi við samstarfsfélaga minn um kennslu. Hann hafði ákveðna skoðun á því 

hvað nemendur væru oft á tíðum aftengdir námsefninu. Eftir samtal mitt við félaga minn 

skrifa ég í dagbók þann 20. september: 

 

Ég var að ræða við samkennara minn sem kennir sögu. Hann var að segja 
mér upplifun sína á því hvernig nemendur stæðu sjálfir fyrir utan námsefnið 

sem þeir lærðu. Hann tók nemendakynningar sem dæmi þar sem nemendur 

treystu sér ekki til að tjá sig um viðfangsefnið ef þeir hefðu ekki glærurnar. 
Þetta er sama tilfinning og ég hef haft, að nemendur afriti efnið af einu 

formi yfir á annað, án þess að leggja neitt sjálfir að mörkum.  

 

Lýsing samkennara á ,,að nemendur stæðu sjálfir fyrir utan námsefnið” var í takt við 

upplifun mína á umræðutímunum. Þar fannst mér nemendur ýmist nota afritaðan texta beint 

úr námsefninu eða nýta sér orðalag og setningar frá öðrum nemendum, án þess að leggja 

sjálfir neitt að mörkum. Ég skrifaði í dagbók þann 24. september: 
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Fyrir mér er nám í því  fólgið að nemendur heimfæri texta og hugsun annarra, 

læri að nota orðfærið og geri það að sínu verkfæri – verkfæri hugans.  

 

Eina sem mér fannst nemendur gera var eins konar skipulagsvinna, sem felst í að yfirfæra 

þekkingu frá einu formi (námsbókinni) yfir á annað form (umræðuvettvanginn) án þess að 

tengja sjálfa sig og sína reynslu við inntakið. Umræðurnar og verkefnin í fjarkennslunni 

kröfðust þess að nemendur  tíndu saman upplýsingar, skiluðu þeim af sér en sjálfir gætu þeir 

staðið óvirkir fyrir utan inntakið.  

Í upphafi annar skrifaði ég stuttan pistil um nokkur atriði sem nemendur þurftu að 

vita í tengslum við virkni og almenna þátttöku í umræðutímum. Ég setti skilaboðin inn í 

námsumhverfið þannig að þau væru sýnileg öllum nemendum í áföngunum mínum. Ég 

ræddi þau ekki sérstaklega við nemendur, heldur lét þau liggja inni á fjarnámsvettvanginum 

án frekari útskýringa.  

Mér fannst ég þurfa að bregðast við vandanum. Fyrir mér var mikilvægt að 

nemendur notuðu sitt eigið orðalag í umræðunum. Ég trúði að með því koma hugsun sinni í 

orð væru nemendur að læra. Þeir áttu að setja sínar hugsanir og orð fram, ekki herma eftir 

öðrum. Ég skrifaði skilaboð til allra nemenda sem hljóðuðu svona: 

 

Copy paste: Það er afar illa séð ef nemendur afrita texta beint inn í 

umræðustrenginn. Gerð er sú krafa að nemendur noti sitt eigið orðalag. 

Innihald og þátttaka. Innlegg sem hljóða t.d. „sammála Jónu“, „tek undir allt hér“ 
o.s.frv. án frekari rökstuðnings eða útlistunar teljast ekki til virkrar þátttöku í 

umræðu. Nemanda bera að setja fram sína hugsun þó svo að honum finnist hans 

innlegg vera mjög líkt eða endurtekning á því sem þegar er komið fram.   

Þegar ég hitti nemendur í fyrstu umræðutímunum eftir þetta fannst mér andrúmsloftið vera 

„öðruvísi‟ en venjulega. Ég skrifa í dagbók 28. september: 

 

Það er öðruvísi stemning í umræðutímunum þessa önn. Mér finnst ég þurfa toga 

orðin upp úr nemendum. Það er þvingað andrúmsloft. Mér finnst nemendur 

vera óöruggir og það vantar alla framtakssemi. 

 

Stemningin í tímunum fyrstu vikurnar var þung og það sköpuðust litlar umræður. Mér 

fannst eins og ég þyrfti að drífa tímana áfram með handafli, það vantaði „samræður‟. Það 

vöknuðu með mér grunsemdir um að  stemningin væri vegna skilaboðanna. Þegar líða tók á 

önnina fann ég kvíða fyrir  að hitta nemendur augliti til auglits þegar þeir mættu í skólann í 
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lotu tvö sem var í byrjun október. Tilfinning mín var greinilega rétt. Andrúmsloftið í 

stofunni var þvingað og neikvætt. Kennslan byrjaði sem einræða og viðbrögð frá 

nemendum voru lítil sem engin. Hópurinn var mjög stífur til að byrja með og ég náði illa til 

þeirra. Það myndaðist þrúgandi þögn í stofunni þegar ég hafði ekki orðið. Í dreifnáminu hef 

ég vanist allt annarri upplifun en þessari í innilotunum.  

Yfirleitt er stemningin létt og skemmtileg þegar nemendur fá loks tækifæri til að 

hittast í skólanum. Til að brjóta ísinn  reyndi ég að vera fyndinn, en allt kom fyrir ekki. 

Þegar líða tók á tímann virtist byrja létta á stemningunni í bekknum. Hvað var að gerast 

þarna? Í dagbókina 6. október skrifa ég: 

 
Lotan búin. Það er rok og rigning. Það var léttir að hitta nemendur og sýna mitt 
„rétta andlit‟ þar sem ég fékk tækifæri á að skapa létta stemningu, útskýra og 

nota öll þau tæki og tól sem fylgja því að geta verið augliti til auglits með 

nemendum. Í dag fórum við meðal annars í kenningu Piaget. Það gekk illa 
framan af að ná til þeirra en það virtist hjálpa talsvert að „létta á stemningunni‟ 

að tengja kenningu Piaget um jafnvægisleitina við upphaf skólagöngu þeirra 

sjálfra í Borgarholtsskóla, með tilheyrandi hindrunum og ójafnvægi 

(þekkingarlegu) sem þau höfðu vafalaust gengið í gegnum undanfarið. Ég 
reyndi að sýna þeim samkennd með því að viðurkenna að það væri örugglega 

harla erfitt að skilja og reyna mæta væntingum mismunandi kennara og tók 

pistilinn minn sem dæmi. Það var mikið hlegið og gert grín. Ég gerði líka 
góðlátlegt grín að sjálfum mér. 

 

Með því að tengja námsefnið við þeirra eigin reynslu og sýna þeim samkennd og skilning á 

þeirri þrautagöngu sem nemendur stíga í nýju námsumhverfi, virtist mér takast að brjóta 

ísinn og rjúfa þessa fjarlægð sem ég upplifði gagnvart þeim. Hugsanlega hafa þau jafnframt 

upplifað meiri nánd gagnvart mér.  

Ég ákvað að setja stífari kröfur varðandi verkefnin. Ég fór að huga meira að því 

hvernig ég gæti „togað“ einkunnir aðeins niður. Mér fannst einkunnadreifing of há í 

áföngunum mínum, eins og kom fram í orðum Guðrúnar kennara sem taldi að ,,nemendur 

fengju  pínulítinn afslátt í fjarnáminu”.  

Seinni sagan sem hér er sögð hófst þegar ég gagnrýndi verkefni frá nemanda sem 

hafði sett verkefnalýsingu á sama blað og verkefnalausnina. Samkvæmt minni reynslu og 

kennslufræðilegum „kokkabókum‟ átti verkefnalýsing og spurningar að vera á annarri 

blaðsíðu en verkefnaúrlausnin. Þetta fannst mér ekki í samræmi við þær kröfur um sem ég 

gerði um framsetningu verkefna, ég lækkaði nemandann fyrir „ranga uppsetningu‟ í 

verkefninu. Hann var ósáttur við lækkunina og færði þau rök fyrir máli sínu að honum þætti 

þægilegra að sjá spurningar  á sömu síðu og úrlausnir verkefnisins og að það  ,,flokkist undir 
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vönduð vinnubrögð að taka fram hvað verið er að gera.“ Ég skrifaði honum póst til baka, þar sem 

ég rökstuddi námsmatið. Minn „kennslufræðilegi‟ rökstuðningur var að þessi uppsetning, að 

hafa verkefnalýsingu og úrlausnir ekki á sömu síðunni „hefði alltaf verið svona og væri alls 

staðar þannig, á öllum skólastigum.“
34

 Þegar ég skoðaði póstinn minn, sá ég að sá sem hafði 

skrifað póstinn (ég) var ekki sá kennari sem ég vildi vera. Ég upplifði að ég talaði niður til 

nemandans, ég var bæði „formlegur‟ og „kaldur‟. Var þetta ég sem talaði þarna? Ég vildi 

ekki hafa sagt þetta svona og ég vissi að samræða mín við nemandann augliti til auglits hefði 

haft allt annan brag en pósturinn bar með sér, þetta var ekki ég. 

Í kjölfarið hafði nemandinn samband við kennslustjóra og kvartaði undan 

námsmatinu. Ég skrifa þann 16. september í dagbók: 

 

Upplifi óþægindi í kjölfar kvörtunar frá nemanda. Hann gagnrýnir 
vinnubrögðin mín í námsmatinu. Mér finnst erfitt að gera út um svona mál 

vegna fjarlægðarinnar. Ég finn hvernig ég verð kuldalegur og jafnframt 

formlegur í samskiptum í gegnum netið í gegnum bréfaskipti mín við 
nemandann.  

 

Þarna fann ég til vanmáttar í kennslunni sem endurspeglaði hvað mér fannst erfitt að ná til 

nemandans og útskýra minn þátt, augliti til auglits.  

Í samtali við samkennara minn um muninn á því að skrifa og tjá sig við nemendur 

augliti til auglits skrifaði ég þann 16. október: 

 
Hann (samkennari minn) segir: Það er allt öðruvísi hvernig maður segir 

það heldur en að skrifa það. Við vorum að ræða þessa óþægilegu 
tilfinningu sem ég upplifði við yfirferð verkefna, þegar ég geri 

athugasemdir – sem ég sendi á nemendur – og síðan „úps‟. Ég hefði 

kannski ekki átt að skrifa þetta svona!  

 

Ég ákvað ég að hringja í nemandann til að „geta talað beint við hann‟ – leiðin mín í 

gegnum ritmálið virtist ekki vera vel til þess fallin að tala við nemendur. Símtalið byrjaði á 

því að nemandinn sagðist „ekki skilja röflið“ í mér. Honum fannst ég vera eltast við 

smáatriði. Ég ákvað að hlusta og skoða hvað ég gæti lært af þessum nemanda.  

Samskiptaerfiðleikar og misskilningur milli mín og nemenda fékk mig til að líta inn á 

við og skoða sjálfan mig sem kennara í fjarnámi. Ég byrjaði á því að leita svara hjá öðrum 

kennurum. Hugsanlega þarf ég að gefa nemendum meiri gaum, huga að þeim þáttum sem 

geta fært mig nær reynsluheimi þeirra. Ég fékk jafnframt að sjá aðra hlið á mér sem kennara, 

                                                
34  Orð mín voru ekki rökstudd frekar, ég taldi að í krafti stöðu minnar, sem kennari, hefði ég rétt á að fullyrða 

þetta. Það var ég sem var sérfræðingurinn um kennslufræði, ekki nemandinn. 
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þar sem ég birtist bæði formlegur og kaldur. En það er ekki sá kennari sem ég vil vera. Þessi 

nemandi kenndi mér að líta í eigin barm og stíga niður af „stalli‟ sem ég var búinn að tylla 

mér á til að horfa niður til nemenda. Ég skrifa í dagbók þann 25. nóvember: 

 

Önninni er að ljúka og ég er búinn að eyða miklum tíma í að hreinsa upp 
misskilning milli mín og nemenda. Mér hefur lærst að það hefur verið harla erfitt 

að hafa bein áhrif á það hvernig nemendur túlka mig í gegnum ritmálið. 

Nemendur sjá mig ekki, þeir sjá aðeins ,,fingrasetninguna“ eins og Hafsteinn 

kennari segir. Ég get ekki látið svipbrigði, látbragð og rödd mína lita orð mín 
þeim blæbrigðum sem gefa merkingu þeirra dýpri og sannari mynd af því sem ég 

raunverulega vildi koma til skila til þeirra. Það hvarflar að mér hvort fjarlægðin 

milli mín og nemenda sé ekki einungis landfræðileg – hún virðist líka vera 
sálfræðileg eðlis. Til þess að ná til nemenda þarf ég að brúa bilið. Brúin þarf að 

byggja á meir en tækni og tólum. Við brúasmíðina þarf huglæg tól – dýpri 

skilning hjá mér til að koma í veg fyrir mögulegan misskilning milli mín og 

nemenda. Ætti ég að tala við nemendur? 

 

 

4.2.2. Prófa nýjar aðferðir – „ef færri eru í hóp verða allir virkari.” 

 

Ég skrifa þann 2. september: 

 

Mér er orðið ljóst að umræðutímarnir eru eini vettvangurinn, fyrir utan 

staðloturnar,  fyrir eiginlega kennslu. Ég velti fyrir mér umræðum sem 
kennsluaðferð. Hvernig næ ég fram góðri kennslu í umræðutímunum? 

 

Nafngiftin – umræðutímar þvældist fyrir mér. Í umræðutímunum í dreifnáminu var 

nemendafjöldi venjulega á bilinu 12 til 18 nemendur. Mér fannst of margir tala í einu. Ég 

hafði litla yfirsýn í umræðutímunum og átti erfitt með að sjá hvað einstaka nemendur voru 

að segja og gat ekki brugðist við innleggjum þeirra eins og ég vildi.  

Ég ákvað að prófa nýja nálgun í umræðutíma. Lét umræðurnar snúast í kringum 

ákveðið verkefni. Viðfangsefnið var áhrif fjölmiðla á börn í áfanganum uppeldisfræði 103. 

Ég prófaði að hafa færri nemendur í hóp. Ég skipti nemendum í tvo hópa í staðinn fyrir að 

vera með alla nemendur í einu. Í hvorum hópi voru um 6 nemendur. Fyrirmælin í verkefninu 

voru að nemendur áttu að  móta stefnumótandi hugmynd fyrir stjórnvöld til að draga úr 

neikvæðum áhrifum fjölmiðla á börn. Þar ræddu þeir saman og komu með hugmyndir að 

lausnum. Eftir um það bil 40 mínútna umræður  bað ég alla nemendur „að hittast‟ inn í 

sameiginlegum umræðustreng. Í lokin dró ég saman helstu niðurstöður  umræðunnar úr 

hópunum. Í samantektinni notaði ég setningarnar frá nemendum sem ég afritaði og skeytti 
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saman úr umræðunni. Þetta gerði ég til þess að gera afrakstur umræðunnar sýnilegri og 

jafnframt vildi ég prófa að nota þeirra orðalag og setningar. Ég hafði á tilfinningunni að 

nemendur væru virkari og það hefði skapaðist ákveðin stemning um að „leysa vandann‟.  Ég 

skrifa í dagbók þann 7. október: 

 

Í dag var fyrsti umræðutíminn þar sem ég var sáttur við kennsluna. Nemendur 

þurftu að smíða þekkinguna sjálfir, komast að niðurstöðu. Það var ekkert eitt rétt 

svar eins og í fyrri umræðutímum – heldur fólst svarið í niðurstöðunni af 
umræðunni, þetta voru þeirra svör, þeirra niðurstöður, þeirra þekkingarsköpun.  

 

  

Kannski höfðu færri nemendur tækifæri á að vera óvirkir eða ósýnilegir, hver og einn 

nemandi varð sýnilegri þegar hóparnir voru minni. Einn nemandi segir um tímann: 

 
Þessi umræðutími var auðvitað öðruvísi en vanalega og betra að því leyti að ef 

færri eru í hóp verða allir virkari. Svo var gaman að sjá að hóparnir höfðu 
greinilega verið svolítið ólíkir enda þótt niðurstöður væru áþekkar. 

 

Þessi tími var ekki með hefðbundnu sniði, þar sem ég varpaði fram spurningum úr 

námsefninu og nemendur svöruðu. Í svörum nemenda mátti lesa að þessar „tilraunir mínar‟ 

gerðu þá aðeins óörugga um hvað væri ætlast til af þeim. Jónína segir: 

 

Þessi tími var mjög góður, hann var skemmtilegur, gott fyrir okkur að þetta er 

ekki alltaf eins.  Þetta var líka ögrun fyrir okkur, hvað er nú þetta er kennarinn 

að verða „klikk“ ?[...] En svo var ekki, bara eitthvað sem við þekktum ekki og 
það var til þess að við lásum námsefnið betur til að standa ekki á gati.  

 

Með öðrum orðum höfðu tilraunir mínar jákvæða áhrif sem virkaði hvetjandi á nemendur, 

þeir undirbjuggu sig betur því þeir vissu ekki alveg hverju þeir áttu von á. Þetta form var 

eitthvað sem nemendur voru óvanir en þegar á hólminn var komið fannst þeim það brjóta 

upp kennsluna og gera hana skemmtilegri. Anna sagði um tímann: 

 

Ég væri alveg til í að taka þátt í svona umræðum aftur. Við vorum ótrúlega 

samtaka þessi hópur og gaman að sjá svörin tekin saman í lokin hjá báðum 

hópunum. Sem sagt bæði gagnlegt og skemmtilegt. 

 

Ég leitaði eftir kennsluaðferðum sem höfðu virkað vel í dagskólanum. Ein aðferðin sem ég 

hafði prófað með góðum árangri var að láta nemendur sjálfa spyrja og svara. Ég gaf 

nemendum fyrirmæli um að hver og einn ætti að undirbúa að minnsta kosti þrjár spurningar 

úr námsefninu fyrir tímann. Síðan átti hver og einn að varpa fram einni spurningu og bíða 
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þangað til henni var svarað á fullnægjandi hátt, að hans eigin mati. Markmiðið hjá mér var 

að reyna fá nemendur til að vera virkari í tíma og hvetja þá til að hugsa um námið – gera þá 

meðvitaðri um eigið nám. Ég skrifa þann 16. nóvember: 

 

Af hverju er ég svona upptekinn af því að nemendur þjálfist í að spyrja 

spurninga? Hugsanlega endurspeglar það að einhverju leyti mína eigin glímu við 
kennsluna í umræðutímunum -  að spyrja spurninga sem kveikja á umræðum. 

Kannski geta nemendur vísað mér veginn. 

 

Ég vissi í raun ekki hverju ég ætti von á tímanum en orð mín þann 23. nóvember lýsa því 

best hvernig tíminn gekk: 

 

Tíminn gekk hægt og þau voru treg til að „taka stjórnina‟  í tímanum. Líklega 
þurfa þau meiri þjálfun. Einnig fannst mér val þeirra á spurningum þess eðlis að 

umræðan varð frekar kjarnlítil. Spurningarnar „hittu ekki í mark‟ og 

endurspegluðu ekki aðalatriði námsefnisins.  Enda kannski eðlilegt að nemendur 

hafi litla yfirsýn eða skilning á því hvað eru aðal- og aukaatriði, þarna kemur mitt 
hlutverk klárlega til skjalanna – að aðstoða og vísa veginn fyrir nemendur, þannig 

að þau sjái hvað skipti máli. Yfir heildina gekk tíminn illa. Hann var bæði 

sundurlaus og umræðurnar komust aldrei almennilega á skrið. Nemendur héldu 
sig mikið til baka.  

 

Þetta var óreiðukenndur tími og mér fannst ég hafa litla stjórn á því sem fram fór.  Ég spurði 

nemendur um hvernig þeir upplifðu tímann. Þeim fannst hann erfiður og kvörtuðu yfir því 

að spurningar frá samnemendum væru ,,of erfiðar.“ Einn nemandi sagði: 

 

Þetta var alveg glóandi krefjandi. Hefði lesið mun betur ef ég hefði verið búin að 

átta mig á þessu formi tímanlega, en ég lét annað hafa forgang. Þótt ég hefði lesið 

betur fyrir svona tíma var minni tími til að „diskutera“ og spurningar frá kennara 
eru öðruvísi valdar, meiri áhersla á aðalatriðin held ég. 

 

Orð nemandans undirstrikuðu tilfinningu mína um að það hafi ekki verið heppilegt að láta 

nemendur sjálfa velja spurningar fyrir tímann. Að minnsta kosti ekki með þeim hætti sem ég 

gerði. Eins og nemandinn segir gafst lítill eða nánast enginn tími til að ræða efnið. Þar höfðu 

tímamörkin óneitanlega áhrif þar sem við höfum einungis 60 mínútur til umráða. Eftir á að 

hyggja hefði verið skynsamlegra að huga betur að því að afmarka efnið betur fyrir 

nemendur; gefa þeim skýrari leiðbeiningar hvað beri að hafa í huga þegar spurningar eru 

valdar, t.d. muninn á opnum og lokuðum spurningum. Ekki spyrja spurninga sem bjóða 

einungis upp á einn svarmöguleika. 
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4.3 Rödd nemenda 

 

4.3.1 Dæmigerður umræðutími 

 

Í kennslunni fóru umræðutímarnir yfirleitt þannig fram að ég setti innlegg í byrjun hvers 

tíma þar sem ég varpaði fram spurningum um námsefnið sem nemendur svöruðu í kjölfarið 

(sjá mynd 6). Spurningarnar frá mér voru oftast lokaðar þannig að þær buðu aðeins upp á eitt 

rétt svar. Síðan beið ég þar til nemendur höfðu svarað spurningunni nægilega vel að mínum 

mati, þá setti ég inn nýja spurningu og svo koll af kolli þangað til umræðutímanum var 

lokið. Þar af leiðandi sköpuðust ekki miklar umræður eins og ég skildi hugtakið umræður. 

Mér var hugleikið að vita viðhorf og upplifun nemenda af því sem fram fór í 

umræðutímunum. Ég var sjálfur ekki viss um hvað færi fram í tímunum og velti fyrir mér 

hvað þessar umræður hefðu með nám að gera og hvernig ég gæti náð fram góðum 

umræðum. Hér að neðan er á að líta umræður úr umræðutíma þar sem ég spyr nemendur: 

Hvað eru umræður í ykkar huga? 

 

 

 

Spurning 1 

eftir Ívar Jónsson - Tuesday, 3 March 2009, 01:53 PM 

 

 
Hvað einkennir (góðar) umræður sem nýtast vel í náminu ykkar? 

 

 

 

Re: Spurning 1 

nafn nemanda - Tuesday, 3 March 2009, 03:41 PM 

 

Mér finnst góðar umræður þegar að þú kemur með innlegg og við svörum hver fyrir sig 
útfrá námsefninu, það hvernig við skiljum eða upplifum efnið, og svo þegar að við svörum 

líka frá eigin brjósti. Þegar að við erum virkar og þú líka.  

Þetta nám hefur styrkt mig mjög mikið. Ég segi oft við sjálfan mig ,,þú ert ekki svo vitlaus 

góða“   

 

Re: Spurning 1 

Eftir Nafn nemanda - Tuesday, 3 March 2009, 05:09 PM 

 
Ég er svo innilega sammála þér......það skiptir gríðarlega miklu máli (allavegana fyrir mig) 
að hafa svona virkar umræður bæði frá kennara og nemendum. Einnig er allt námsefnið 

http://dreifnam.multimedia.is/user/view.php?id=312&course=149
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frá þér Ívar svo skipulagt og vel sett upp. Ég fyllist af sjálfstrausti og öryggi í þessum 

áfanga  

 

 

 

Mynd 6. Hér sést inn í umræðutíma. Nemendur sjá innlegg hvers annars. 

 

Það kom mér á óvart hvað sýn mín og nemenda var af lík. Þeirra hugmynd um umræður var 

að þær væru vettvangur kennslu, upplýsingamiðlunar og skoðanaskipta. Þetta fannst mér 

afar áhugavert, einkum vegna þess að mér fannst vanta skoðanaskipti í umræðurnar, 

nemendur voru ekki að tala saman. Hvað var þá að gerast í tímunum? Ég skrifa í dagbók 

þann 22. janúar: 

 

Hlutverk nemandans er að færa þekkinguna frá einu formi yfir á annað og hann 
sjálfur stendur fyrir utan. Þetta upplifi ég líka í fjarkennslunni. Þar sem mér finnst 

nemendur ekki beint vera að læra, heldur öðlast þeir færni (já, þetta er 

umhugsunarvert líka – þetta er færni) í að færa þekkingu úr bókum, netinu eða 

öðru slíku yfir á eitt form sem þeir skila mér, sem getur ýmis verið Word eða 
Power Point skjal. Ég líki þessu við starfsmann á lager. Hann tekur við vörum 

sem hann flokkar í rekka eftir einhverju kerfi, t.a.m. númerakerfi. Hann skoðar 

ekki eða rannsakar vörurnar sérstaklega (hann myndi kannski gera ef það væri 
verðugt verkefni fyrir hann), enda er það ekki beint í hans verkahring. Hans 

hlutverk er að taka á móti, flokka og skila. Sum umræðuverkefni hjá mér krefjast 

einungis tilfærslu á þekkingu þar sem raunveruleg úrvinnsla eða hugsun virðist 
vera lítil eða engin. Nemendur þurfa einungis að færa þekkingu á milli ólíkra 

forma, t.d úr bókinni, netinu eða glærunum yfir á umræðuvettvanginn. Hvað 

hefur þetta með nám að gera? 

 

En hvað á ég við með því að nemendur séu einungis að færa þekkingu frá einu formi yfir á 

annað? Til að glöggva sig betur á því skoðum við aðeins einn umræðutíma. Viðfangsefni 

tímans  er þroskasálfræði.  
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Dæmi um innlegg í umræðutíma

 

 

Mynd 7.  Innlögn í umræðutíma um þroskasálfræði. 

 

Á myndinni hér að ofan má sjá þrjár spurningar sem ég varpa fram um efnið. Það sem 

einkennir spurningarnar er fyrst og fremst að þær eru lokaðar.
35

  Ég gef fyrirmæli um að 

nemendur svari aðeins einni spurningu í einu, svo allir tali ekki í kross.  Á næstu mynd má 

sjá brot úr umræðutímanum þar sem nemendur ræða saman spurningu tvö. 

 

                                                

35 Þriðja spurningin er þó opnari  heldur en hinar tvær.  
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Mynd 8. Hér varpa ég fram spurningu og nemendur svara. 

 

Hér að ofan svara nemendur spurningunni um muninn á þroska og þróun. Þegar ég rýni í 

fyrstu þrjú svörin eru þau svona: Fyrsta er: ,,Þroskun er notuð um breytingar í fari 

mannsins...“ Nemandi númer tvö svarar: „Þroski spannar breytingar yfir ævina ...“ Þriðja 

svarið er „Þroski er notað um breytingar í fari mannsins yfir æviskeiðið.“ 

Eins og má sjá eru svör nemenda eru keimlík og mjög svipuð því sem kemur fram í 

námsbókinni. Eins og áður sagði fannst mér nemendur einungis vera færa námsefnið úr 

bókinni yfir á umræðurnar og í öðru lagi eru nemendur ekki að tala saman heldur eru þeir 

einungis að bregðast við spurningu frá mér.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver er munurinn á þroska og þróun?

Svörin koma í bunu –

öll mjög svipuð!



 

 

 

67 

 

4.3.2 Hvernig stuðla umræður að námi? 

 

Hvað segja nemendur? Mér var hugleikið að vita um þeirra afstöðu. Við ræddum saman 

spurninguna: Hvernig stuðla umræður að námi í ykkar huga?  Hafa ber í huga að ég ræddi 

við nemendur almennt um umræðutíma í náminu þeirra, ekki einungis tímana sem þeir voru 

í hjá mér.  

Úr svörum nemenda mátti lesa að umræðurnar opnuðu nýjar dyr að námsefninu. 

Þeim finnst þeir læra hver af öðrum. Umræðurnar komu nemendum að góðum notum og 

þeim fannst þær víkka sjóndeildahringinn þeirra í náminu og hjálpa þeim að skilja betur 

námsefnið. Halldóra segir til dæmis umræðurnar ,,opna dyr sem voru lokaðar um 

námsefnið.“ 

 En hvaða dyr eru þetta? Að þeirra mati hafa nemendur gagn af því að sjá mismunandi 

sjónarmið. Það hjálpar þeim að læra og muna efnið betur. Fríða segir ,,nauðsynlegt að fá 

fleiri sjónarmið til þess að mynda sér skoðun eða festa námsefnið í huganum.“  Mismunandi 

sjónarmið hjálpa nemendum að móta sér eigin skoðanir. En hvernig gerist það? Í 

umræðunum skrifa nemendur hugsanir sínar niður og opna þannig dyr að eigin sjónarhorni 

og þankagangi um námsefnið. Orð Rögnu undirstrika vel hvernig sjónarhorn annarra 

nemenda hjálpa henni með námið: 

 

Við lærum af svörum hjá hvert öðru, það koma alltaf svo mörg sjónarmið frá þeim, 

stuðlar að annarri hugsun,  annarri skoðun hjá okkur á námsefninu. 

 

Umræðurnar veita nemendum aðgang hverjum að öðrum og kennaranum. Þeim finnst 

ákveðið öryggi að hafa reglulegar umræður þar sem allir hittast. Ástæðan er meðal annars að  

umræðurnar draga úr einangrun eins og Halldóra bendir á. Hún segir  ,,það er mjög erfitt 

finnst mér að vera í fjarnámi og hafa engin samskipti við nemendur eða kennarann.“  Þeim 

finnst það nauðsynlegur hluti náminu að geta rætt við aðra nemendur. Pála lýsir þessu vel 

þegar hún segir: 

 
Þetta er bara svo gott að geta rætt um hlutina svo maður sé ekki bara einn að 

klöngrast í gegnum þetta og kannski halda að maður sé ekki að gera rétt eða 
eitthvað og þá getur verið gott að hafa einhverja til þess að ræða við um hlutina. 

 

Þeim finnst það kostur umfram hreint fjarnám að hitta nemendur einu sinni í viku og vera í 

lotum ,,en ekki að sitja bara ein eins og maður gerir í fjarnámi“ eins og Linda lýsir svo vel. 

Því eru umræðurnar félagslegur vettvangur þar sem nemendur fá tækifæri til að 



 

 

 

68 

 

kynnast.Hanna segir að ,,maður er svo einn í heiminum stundum í svona fjarnámi.“ Í þeirra 

augum er það styrkur að geta hitt aðra á netinu og fylgst með hvað aðrir eru að gera og 

tíminn sem þeir eiga saman færir þá nær hvert öðru.  

 

 

4.3.3 Umræður sem stuðningur við nám 

 

Afurðin af umræðutímunum er aðgengileg fyrir nemendur hvenær sem er inni í 

áfanganum. Eftir tímann geta nemendur farið inn í umræðurnar, skoðað þær aftur 

og notað þær eins og glósur sem þeir styðjast við þegar þeir vinna verkefnin. Inga 

segist nota umræðustrenginn sér til halds og trausts: 

 
Umræðurnar eru alltaf fastar hér inni. Það er alltaf hægt að fletta þeim upp þegar 

verið er að gera verkefni eða ef maður er ekki nógu klár á einhverju, gleymir 
einhverju .... en ef við værum í dagskóla, þá er ekki hægt að nálgast námsefnið 

svona. Sennilega er það ákveðin námstækni að þurfa að leita að upplýsingum og 

punkta það hjá sér, heldur en að hlusta á síbylju í tæpan klukkutíma. Man það 

betur  ég nota stundum umræðutímana sem glósur. 

 

Sumir nemendur hafa komið sér upp ákveðinni tækni við að nýta sér umræðurnar í náminu. 

Þeir „heimsækja‟ umræðurnar aftur og ígrunda það sem hefur farið fram. Ég skrifa í dagbók 

þann 15. febrúar: 

 
Ég hafði ekki gert mér í hugarlund að nemendur notuðu sér umræðurnar á þennan 

hátt og því kom þetta mér í opna skjöldu.  Í mínum huga voru umræðurnar aðeins 

á þessum klukkutíma sem við ræddum saman, eins og í dagskólanum. En 
umræður í dreifnáminu hafa þann eiginleika að geymast ólíkt hefðbundnum 

umræðum sem hverfa inn í þoku tímans og gleymsku. Með þessum hætti má 

segja að í hvert skipti sem ég ræði við nemendur verður til nýtt námsefni eða ,,ný 
hugsun“ eins og Ragna segir – hugsun eins nemanda gefur öðrum nemanda nýtt 

sjónarhorn á námefnið.   

 

 

4.3.4 Umræður og færni  

 

Umræðutímarnir ganga yfirleitt hratt fyrir sig og standa aðeins yfir í eina klukkustund. Því 

reynir á nemendur að koma hugsun sinni frá sér á frekar skömmum tíma. Að þeirra mati 

stuðla umræðurnar að færni sem er fyrir utan bæði sjálft náms- og umræðuefnið hverju sinni 

eins og Kata segir sjálf ,,við höfum lært mikið á þessum tíma fyrir utan námsefnið sem er þó 
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aðalatriðið.“  Færni eins og að skrifa hnitmiðaðan texta og hagnýta sér upplýsingatækni 

verður einskonar hliðarafurð námsins. 

Í umræðutímunum verður ferlið sýnilegt öðrum nemendum og kennara, sem gerir 

meiri kröfur til nemenda og ýtir undir metnað hjá þeim. Í tímunum fá nemendur þjálfun í að 

setja orð sín og hugsanir  fram á ritmáli. En það skiptir bæði máli hvað nemendur láta frá sér 

og hvernig. Umræðurnar gera ákveðnar kröfur um tjáningu til þeirra.  Sædís skrifar: ,,þær 

styrkja mann og við lærum að tjá okkur á annan hátt en bara að blaðra.“  Ragna bætir við og 

segir: ,,Maður þarf að læra að vera hnitmiðaður þegar svarað er.“ Þeir upplifa aukna færni í 

að koma frá sér hugsun á ritmáli, sem gefur þeim aukið sjálfstraust og sjálfsöryggi. Orð 

Sigríðar draga vel saman ávinninginn að þátttöku í umræðum: 

 

Einnig veit ég að ég græddi helling á umræðutímunum að sitja heima og þurfa að 
koma hugsunum mínum á skrifað mál strax og þurfa að þora að skrifa það sem ég 

tel að sé rétt svo þar hef ég þjálfast vel og það er fínn undirbúningur fyrir mig því 

ég ætla í fjarnám í þroskaþjálfanum næsta haust. 

 

 

4.3.5 Virkni í umræðutímum ,,Það sést allt sem maður gerir eða gerir ekki“ 

 

Nemendur leggja virkni og þátttöku að jöfnu í umræðutímum. Virkni að þeirra mati 

grundvallast á sýnilegu framlagi hvers og eins. Ef nemandi eða kennari skrifar ekkert inni á 

umræðuvettvanginn er hann ósýnilegur óháð því hvort hann sé að hugsa um  það sem fram 

fer í umræðunum. 

Að mati nemenda skiptir almennt miklu máli að allir séu virkir í umræðutímunum. 

En hvað felst í virkni að mati nemenda? Gunna gerir þær kröfur á samnemendur sína að þeir 

séu örugglega sýnilegir inn í umræðunum. Hún segir: „Ég held líka að það sé mjög góð regla 

að kennarinn og nemendur séu meðvitaðir um að fá að heyra skoðanir hjá öllum.“  Hún 

leggur áherslu á að sjónarmið allra komi fram, ,,því einhverjir geta gleymst.“ Hún lítur svo á 

að það ,,sé einkennandi fyrir umræður í tölvum að allir þurfi að tjá sig og segja sína 

skoðun.“ Nemendur eru meðvitaðir um að virkni þeirra byggist á sýnilegu framlagi til 

umræðunnar. Ef nemandi er ósýnilegur er hann óvirkur. Hanna segir í þessu sambandi: 

 

Kennararnir fylgjast yfirleitt með að allir séu búnir að svara. Það er mjög erfitt 

fyrir mann að svara ekki því það er allt á prenti, sést allt sem maður gerir eða 

gerir ekki. Enda hef ég aldrei verið eins vel undirbúin fyrir tíma eins og í þessu 
námi, maður kemst ekkert upp með annað. 
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Það er allt á prenti og því erfitt fyrir nemendur að fela sig eða draga sig í hlé í tímum. Allir 

sjá, bæði kennari og samnemendur hverjir eru búnir að leggja eitthvað til málanna. Þetta 

virðist hvetja nemendur til að undirbúa sig betur fyrir tímana.  

Það er umhugsunarvert að Hanna segir að allir fylgist með því hvað nemandinn er að 

gera og hvað hann er ekki að gera. Ef nemandi er ekki sýnilegur í umræðunum, telst hann 

óvirkur. Nemendur leggja mikla áherslu á að þátttaka og virkni byggist á að allir séu 

sýnilegir í umræðunni. Nemandi eða kennari sem ekki er sýnilegur í umræðunum virkar 

óvirkur, jafnvel þó að viðkomandi sé að fylgjast með og hugsa um það sem fram fer í 

umræðutímanum.  

 

Ég held líka að það sé mjög góð regla að kennarinn og nemendur séu meðvitaðir 

um að fá að heyra skoðanir hjá öllum því það eru alltaf einhverjir sem geta 
gleymst en það gerist náttúrulega ekki í umræðum í tölvunni því þar verða allir að 

tjá sig og segja skoðanir sínar  

 

 

 

4.3.6 Tengsl og myndir 

 

Nemendur kvarta yfir því að það vanti sjónræn áreiti sem eru til staðar í hefðbundinni 

kennslu. Hildur lýsir þessu vel: ,,Þetta er bara eins og kennslustund nema við horfum ekki á 

kennarann eða hver á aðra.“ Þótt nemendur sjái ekki hver annan eða kennarann þá sjást 

myndir af öllum, bæði nemendum og kennara. Nemendur segja myndirnar mikilvægar. Þær 

auðveldi nemendum  að tengjast og skapi persónulegt andrúmsloft eins og Dóra segir: 

,,Myndirnar skipta öllu máli þegar einhver er ekki með mynd þá tengist maður síður, t.d. 

man ekki hvernig manneskjan lítur út.“  

 

 

4.3.7 Góður bekkjarandi 

 

Hvað einkennir gott námssamfélag í huga nemenda? Við ræddum saman spurninguna: 

Hvernig sköpum við góðan bekkjaranda í umræðutímunum?  

Nemendur sýna hverjum öðrum stuðning, sem birtist í að taka undir og bera virðingu 

fyrir athugasemdum annarra. Hvatning og hrós eru lykilþættir í að stuðla að góðum 
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bekkjaranda. Þannig skapast bæði traust og gagnkvæm virðing. Einnig finnst þeim brýnt að 

geta leitað til annarra nemenda ef þeir steyta á skeri með verkefnin. Hildur upplifir 

hjálpsemina brýnni en innbyrðis meting. Hún segir:  

 

Mér finnst rosalega gott að geta leitað til skólasystra um eitthvað sem ég skil ekki 

eins og í sambandi við verkefni, það er nauðsynlegt ekki að metast heldur hjálpast 
að. 

 

Hrósið er lykilatriði til að láta nemendur finnast þeirra framlag skipta máli. Það drífur 

nemendur áfram. Pála lýsir mikilvægi þess að fá hrós þegar hún segir: 

 

Að hrósa og fá hrós skiptir mjög miklu máli, bara til þess að maður fái þessa 

tilfinningu að einhverjum finnst eitthvað varið í það sem ég er að gera og það 
kemur manni svo mikið áfram. 

 

Ekki er nóg að benda á það jákvæða heldur finnst þeim skipta máli að sé jafnframt bent á 

það sem má betur fara með því að leiðrétta og benda á misfellur. En umræðurnar einu sinni í 

viku eru ekki eini vettvangurinn þar sem nemendur hjálpast að. Þeir nýta sér aðrar leiðir, 

eins og spjallrásir, samanber MSN og kaffibollann. Kaffibollinn
36

 (sjá viðauka 2) er 

umræðuvettvangur fyrir nemendur sem þeir geta nýtt sér hvenær sem er og spjallað um hvað 

sem er. Þar inni geta nemendur sett fram spurningar og vangaveltur um ýmislegt í tengslum 

við námið, t.d. ef leiðbeiningar eða spurningar orka tvímælis, þannig styrkjast innbyrðis 

tengsl. Guðrún segir: ,,Við getum verið duglegri að nota kaffibollann til umræðu á 

 málefnum og kennsluefninu, þannig aukum við samstæðuna í hópnum okkar.“ 

 Stjórnunarhlutverk kennarans hefur áhrif á bekkjarstemninguna. Kennarinn þarf að 

geta farið aðeins út fyrir efnið og að geta slegið á létta strengi þegar það á við, því 

nemendum finnst mikilvægt að stemningin sé létt og óþvinguð. Þess vegna er mikið undir 

kennaranum sjálfum komið að halda uppi góðum bekkjaranda. Þar sem ríkir létt og góð 

stemning einkennast samskipti nemenda af jákvæðni, húmor og gagnkvæmum stuðning. 

Halldóra lýsir þessu vel þegar hún segir að góður bekkjarandi skapist  

 

með því að commenta á svör frá hvor annarri, slá hlutunum stundum í létt grín, 

vera jákvæðar og ekki síst er góður bekkjarandi undir kennaranum kominn! Hann 

þarf að vera léttgeggjaður sjálfur :) 

 

                                                
36  Það er undir kennaranum komið hvort hann setji upp slíkan vettvang í sínum áfanga. Ég setti upp kaffibolla 

í framhaldi af því að hafa rætt  bæði við kennara og nemendur sem höfðu reynslu af því að nota hann.  
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Nemendum finnst umræðurnar ekki mega vera of stífar og það sé í lagi að fara smá út fyrir 

efnið. En þeim finnst það verði að vera ákveðinn rammi. Linda segir að það þurfi að ,,passa 

það verði samt ekki of mikið og að við höldum okkur samt við að svara spurningum frá 

kennaranum.“  Nemendur vilja að það sé smá svigrúm fyrir umræðu sem fer eitthvað út fyrir 

sjálft efnið. Það svigrúm gefur umræðunum léttari tón þar sem létt spjall og grín getur farið 

fram. Mér finnst orð Elínar draga saman kjarnann þegar hún segir umræðurnar eigi ,,fyrst og 

fremst að vera ekki of hátíðlegar ... hafa gaman af náminu, berum virðingu fyrir hver annarri 

... þannig myndast góður bekkjarandi.“  Hér er verkefni kennarans að byggja upp jákvæða 

stemningu í umræðunum sem stuðla að góðum bekkjaranda.  

 

 

4.3.7.1 Smábrot úr umræðutíma: 

 

Brot úr umræðum sem virðast endurspegla góðan bekkjaranda þar sem ríkir traust og 

vinátta á milli nemenda. Umræðuefnið var áminningar og atferlismótun: 
 

Sigfríður: Ég stalst til að prufa hjól þegar ég var sjö ára, var mjög niðursokkin 

við að vita hvernig þetta virkaði allt saman, (það var búið að segja þetta væri 

stórhættulegt í sveitinni), allt í einu heyrði ég hvern andskotann „öskrað“ ertu að 
gera stelpa, ég var búin að segja þér að láta hjólið vera. Þar með var búið að 

eyðileggja hjólalist mína sem eftir væri ævinnar, ég hef aldrei átt hjól og verið 

hrædd við þau. 

 

Inga: Æji Sigfríður .........en það er aldrei of seint að byrja á að læra hjóla  eins 

með lærdóminn  

 

Hér sýnir Inga Sigfríði samkennd en það er ekki langt í húmorinn sem Inga undirstrikar með 

broskörlum. Inga tengir reynslu Sigfríðar við námið sem þær eru að kljást við. 

 
Ég: Það er gaman að fá svona sögur, eins og frá Sigfríði. Hvaða reglur voru 

brotnar þegar Sigfríður var áminnt? 

 

Ég tók eftir að innlegg Sigfríðar örvaði umræðurnar enn frekar. Ég hrósaði henni og notaði 

hennar dæmi til að tengja við fræðin.  Hér treystir Sigfríður hópnum fyrir persónulegri 

reynslu sem varpaði jafnframt ljósi á umræðuna. 

 
Sigfríður:  ÞETTA VAR FRÁBÆR TÍMI TAKK FYRIR, ÉG ER SVO GLÖÐ 

AÐ VERA LOKSINS BÚIN AÐ SEGJA AFHVERJU ÉG HJÓLA EKKI.  
BLESS EIGIÐ ÞIÐ GÓÐA DAGA. 

37 

 
                                                
37  Nemandi notaði feitletrun í umræðutímanum. 
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4.3.8 Kostir og ókostir umræðu í rauntíma 

 

Helsti kostur umræðutíma í rauntíma að mati nemenda minna er að þeir höfðu mikið 

félagslegt gildi. Þeir draga úr einangrun þar sem ,,allir eru saman í einu” og upplifunin að 

,,vera einn” er ekki lengur til staðar. Umræðutímarnir voru jafnan skemmtilegir og þar 

skapaðist oft fjör að mati nemenda. Einn nemandi segir að það sé skemmtilegt þegar ,,það 

hitnar í kolunum og allir eru vitlausir í að tjá sig.” Einnig má lesa það af svörum nemenda að 

þeim finnist þar fara fram meiri kennsla, því ,,kennari er viðstaddur” og getur leiðrétt eða 

styrkt nemendur strax þegar þeir villast af leið. Þeir nefna einn helsta kost við umræðu í 

rauntíma vera að,,sambandið sé meira”, bæði við aðra nemendur og kennara. Samræðurnar 

eru meira lifandi og þeim finnst þeir þjálfast í  ritmáli. Gunna segir: 

 
Rauntími er skemmtilegri, og við erum í meira sambandi við kennarann og 

nemendur, svörin koma strax og öll samtöl eru lifandi, mér finnst ég þjálfast að 

skrifa og nota tæknileg orð, í samræmi við námið. Það þjálfar að koma 

hugsunum í ritmál. 

 

Af svari Gunnu má merkja að nemendur fái talsverða þjálfun í að  svara hratt og  jafnóðum í 

rauntíma umræðum.  

Sumir nemendur höfðu orð á því hvað væri þægilegt að tímamörkin væru skýr og 

afmörkuð í rauntímaumræðum. Einn nemandi segir: ,,Einnig veit ég að þegar tíminn er 

búinn, þá er hann búinn en bíður ekki eftir mér.”  

 Umræður í rauntíma hafa þann ókost að hraðinn er mikill en það gerir að verkum að 

nemendum finnst þeir ekki alltaf hafa nægan tíma til að undirbúa svörin sín nógu vel af því 

að þeir verða ,,hafa þau stutt og hnitmiðuð” eins og Hildur bendir á. Hraðinn getur bæði 

verið ,,stressandi”  og tekið mikla orku frá nemendum, en eins og Sigga bendir á hefur 

þjálfunin og reynslan gert þeim kleift að takast á við umræðutíma sem voru erfiðir viðfangs í 

byrjun:  

 
Maður verður að hafa sig alla við í umræðutímum því við erum svo duglegar að 
svara en ég er ekki lengur stressuð í þessu var svo stressuð fyrst að ég hélt að ég 

myndi ekki meika þetta allt saman. En svo varð ég kjarkmeiri og núna er þetta 

ekkert mál. 

 

Hildur bætir við og segir: 
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Það er mikil vinna við að fylgjast með umræðunum stundum, því að þessar konur 

hérna eru orðnar svo klárar í svörum ( muniði fyrstu önnina okkar!!) að ég þarf að 

hafa mig ALLA við að geta svarað þeim  

 

 

Það virðist vera að nemendur þurfi allnokkurn tíma til að þjálfa sig í þeim vinnubrögðum 

sem netumræður krefjast.  

Helstu kostirnir við umræður óháðar tíma tengjast fyrst og fremst auknum 

sveigjanleika. Nemendur segjast hafa lengri tíma til að hugsa sig um og það gefur þeim 

aukið svigrúm til að ,,spá í efnið” og þá ,,situr meira eftir”. Gunna segir um umræður óháðar 

tíma: 

 

Meiri umhugsunartími, frjálsari, maður kemur meira frá sér og hefur meiri 
umhugsunarfrest, svarar fleiri spurningum, afslappaðri og bíður upp á meira 

svigrúm til umræðna og að spá í efnið. 
 

Helstu ókostirnir við að ræða saman óháð tíma er að það getur verið einmannalegra, 

því það þarf að ,,bíða eftir svörum“ frá hinum. Sigrún orðar þetta vel þegar hún segir að 

umræður óháðar tíma séu ,,svolítið eins og eintal og þá er eins og maður viti ekki hvað 

maður á að segja.”  
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4.4 Ég næ fram góðum umræðum 

 

4.4.1 Afstaða mín breytist  

 

Samhliða samræðum mínum við nemendur áttu sér stað breytingar í kennslunni. Fyrstu 

breytingarnar voru viðhorfsbreytingar hjá mér. Dagbókarfærsla frá 28. mars 2009 ber vitni 

um breytingu á afstöðu minni til nemenda: 

 

Það kemur mér á óvart hve mikið nám fer fram í huga nemenda í 

umræðutímunum. Umræðutímana nota þeir sem glósur til stuðnings við 
námsefnið;  til að koma hugsun sinni á framfæri, mynda tengsl við aðra og fleira 

sem ég leiddi ekki hugann að. Mér fannst engar eiginlegar umræður fara fram í 

umræðutímunum, frekar svona spurningar og svör – ekki ólíkt þáttunum „Gettu 
betur‟. Nemendur geta og gera meira en ég gerði ráð fyrir. 

 

 

Með því að ræða við nemendur, varð mér ljóst að umræðutímarnir nýttust þeim á marga 

vegu sem ég hafði ekki áður leitt hugann að, t.d. til að sjá og nýta sér hvernig aðrir 

nemendur hugsa um námsefnið og þannig sækja þeir sér efnivið til að orða eigin hugsanir og 

vangaveltur. Tímarnir eru sá vettvangur þar sem nemendur stíga út úr einangrun og mynda 

tengsl við aðra nemendur. Þarna verður til félagslegt net sem nemendur sækja styrk og 

stuðning við námið. Sumir nemendur hafa komið sér upp ákveðinni aðferð þar sem þeir nota 

umræðutímana eins og glósur til stuðnings við námsefnið. Ég skrifa í dagbók þann 4. mars.  

 

Ég er búinn að skoða umræður nemenda um hvað þeir telja vera góðar umræður. 

Það er þetta að vera ekki of stífur – þeir sækjast eftir einhverskonar flæði. 
Galdurinn virðist vera að leyfa umræðunum að fljóta án þess að missa stjórn á 

þeim.  

 

Þann 4. mars var umræðutími og umræðuefnið var atferlismótun í uppeldi barna. Við 

ræddum meðal annars hvort ætti að loka eða halla hurðinni þegar börn eru sett í tímahlé (e. 

time-out). Í þetta skipti upplifði ég stemninguna í tímanum á annan hátt heldur en ég hafði 

gert áður. Ég skrifaði í dagbókina um kvöldið eftir tímann. 

 

Það er bjart úti, vorið sækir að og birtan færir sig yfir í kennslunni hjá mér.  

Tíminn í dag var sérstakur. Ég hafði mig fram um að spotta möguleg 

skoðanaskipti. Ég sá að nemendur voru ekki sammála um hvort ætti að halla 
hurðinni eða loka henni alveg þegar börn eru færð í tímahlé. Ég tók þá meðvituðu 

ákvörðun að leyfa umræðunni að flæða áfram í stað þess að brjóta þær upp, eins 

og áður, með nýrri spurningu eins og ég er vanur að gera. Þarna urðu til lifandi 
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umræður. Ég fékk á tilfinninguna að ég væri raunverulega að taka þátt í 

umræðum með nemendum. Það myndaðist þetta gagnvirka flæði sem mér finnst 
einkenna lifandi umræður. 

 

 

4.4.1.1 Sýnishorn úr umræðutíma: 

 
 

Hér næ ég fram flæði eða lifandi umræðum. Umræðuefnið er tímahlé í atferlismótun barna: 
  

Sigga: Er það ekki niðurlæging að loka barn inni í herbergi? 

 
Ég:  Jú er það ekki ... Sigga spyr hvort barnið upplifi það sem niðurlægingu. 

Hvernig líður okkur ef við erum lokuð og læst inní rými? Góður punktur. 

 

Hér tek ég undir orð Siggu. Ég nota nafn hennar og árétta spurninguna sem hún varpar fram 

í umræðunum, svo tengi ég hugleiðingar hennar við umræðuna. Síðan hrósa ég henni fyrir 

innleggið. 

 

Svo heldur umræðan áfram ... 
 

Sigfríður: það er sama og fangelsi að loka herbergi þar sem barn er það er 

hræðilegt hef upplifað það sjálf það er óþarfi að beita því. það má nota horn eða 
bara einhvern ákveðin stað ekki lokað herbergi.  

 

 
Hjördís: er það ekki niðurlæging að loka barn inni í herbergi? 

 

Sædís: Sum börn fá svona hræðslutilfinningu að vera lokuð inni 

 
Hildur: Ég held að það megi alveg loka herbergi þegar eldri börn eiga í hlut, en 

ekki á leikskólanum þau geta orðið alveg rosalega hrædd held ég, og við megum 

það ekki allavega á mínum leikskóla.  

 

 

Ég: Gott mál ... ekki læsa herberginu! Þá gæti skapast nýtt vandamál, sem gæti 
líka orðið af annarri stærðargráðu. 

 

Hér deilir Sigfríður persónulegri reynslu með okkur hinum og um leið fær hún viðbrögð frá 

öðrum nemendum, eins og Sædísi, sem varpa frekara ljósi á umræðuefnið. Fleiri nemendur 

deila eigin reynslu eins og Hildur. Ég passa mig á að leyfa umræðuna að fljóta og brjóta 

hana ekki upp heldur taka undir þá punkta sem komnir eru. 

Í vikunni á undan vorum við nýbúin að ræða hvað einkenndi góðar umræður. Öllum 

nemendum fannst virkni í umræðum vera lykilatriði. Þeim finnst skipta miklu máli að allir, 

bæði kennari og nemendur, væru virkir í umræðutímunum. Hildur bendir á að virkni í 

umræðunum hafi áhrif á það hvernig hún upplifir samræðuna; ef virkni er mikil þá færist 
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umræðan nær því að vera eins og raunverulegt samtal, eða eins og hún segir sjálf: ,,Þannig 

að þetta virki eins og að tala saman. Sérstaklega er gott þegar kennarinn kemur inn 

reglulega.“ Framvinda og gæði umræðunnar veltur að stórum hluta á hlutverki kennarans. 

Sigríður segir: ,,Kennarinn hefur mjög  mikil áhrif á hvað við erum að gera í umræðutímum. 

Hann verður að leiða tímana.“  

En hvað einkennir kennara sem nær fram góðum umræðum? Hér skiptir hlutverk 

hans höfuðmáli. Hann á að vera sýnilegur og hafa góða stjórn á því sem fram fer. 

Stjórnunarhlutverk kennarans er vandasamt í þessu tilliti. Hann þarf að feta þá fínu línu að 

hafa góða stjórn á umræðunni án þess að brjóta upp flæðið. Hið vandasama hlutverk 

kennarans kom glögglega fram í orðum Rögnu þegar hún undirstrikar mikilvægi þess að 

tímunum sé vel stýrt og bætir síðan við: ,,Ég held að það sé erfiðara en við (nemendur) 

gerum okkur grein fyrir.“  

En hvað felst í að hafa bæði góða stjórn og halda flæðinu í umræðunni? Kata leggur 

áherslu á að hlutverk kennarans sem stjórnanda sé óumdeilt, hún segir ,,Það er gott ef 

stjórnandinn heldur þessu ákveðna efni sem á að taka fyrir innan ákveðin mörk, þannig að 

þátttakendur geti ekki breytt umræðunni eftir sínu höfði.“ En hann þarf líka að geta farið út 

fyrir ,,ákveðin mörk“, eins og Birna bendir á: En af hverju skiptir máli að kennarinn slái á 

létta strengi og fari aðeins út fyrir námsefnið? Ingu finnst það ,,koma fram auknum 

skoðanaskiptum á milli nemenda“ og síðan bætir hún við að ,,þar af leiðandi fáum við meira 

út úr tímanum og fullt til að hugsa um.“ Frelsi í umræðum virðist skipta nemendur máli og 

gefa henni meira gildi., Gefum Línu orðið:  

 
Það sem einkennir góðar umræður er gott samstarf á milli kennara og nemenda, 
þannig að allir séu vel virkir. Innlagnir og undirbúningur vel skipulagt. Þetta nám 

hefur gefið mér mikið sjálfstraust. Það er alltaf gaman að góðum umræðum og 

við verðum víðsýnni og gefum hvert öðru af okkur þegar við erum komin á gott 
flug. 

Hlutverk kennarans er margþætt. Hann er stjórnandi en hann á líka að hvetja nemendur og 

veita þeim virkan stuðning í umræðunum. Gunna segir :  

Mér finnst svo frábært þegar kennarinn kemur oft inn í umræður og veitir þannig 

stuðning við að leiðrétta og hrósa, beina manni á rétta leiðir. Það tel ég vera góðar 

umræður og kennslu. 

 

En innbyrðis hvatning á milli nemenda er ekki síður mikilvægur þáttur í góðri 

umræðu. Dísu finnst ,,skipta líka máli þegar nemendur koma með jákvæð komment 

hver á annan og smá djók með.“  
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4.4.2 Ég var ekki lengur handahafi þekkingar – ég færi ábyrgðina til nemenda 

 

Til að auka samræður milli nemenda ákvað ég að prófa búa til sjálfsmatskvarða (sjá viðauka 

1) í því skyni að hvetja nemendur til að ræða innbyrðis saman í tímum og ígrunda eigin 

frammistöðu í umræðutímum. Mér fannst mögulega geta aukið meðvitund þeirra um 

væntingar mínar til þeirra í tímum. Á kvarðanum mátu nemendur þætti eins og eigin virkni, 

undirbúning, frumkvæði, stuðning og samskipti sín við aðra nemendur (sjá viðauka 1). Ég 

ákvað að láta nemendur meta sig tvisvar yfir önnina. Einu sinni um miðja önn og svo aftur í 

lok annar. Ástæðan fyrir því var að ég vildi gefa nemendum tækifæri á að bæta sig ef þeir 

voru ekki sáttir við eigin frammistöðu í fyrra matinu. Þegar ég spurði nemendur um kosti 

þess að nota sjálfsmatskvarða  kom meðal annars fram: 

 

- ,,maður skoðar sjálfan sig og sér hvað maður gerir rétt eða rangt.” 

- ,,fær mann til að skoða frammistöðu sína – hvar má bæta sig.” 

- ,,þá getur kennarinn sé það sem við erum að hugsa, mitt mat er það sem ég sé.” 

- ,,meðvitaðri eftir hverju er verið að leita í umræðutímum.” 

- ,,þá rýnir maður aðeins á sjálfan sig.” 

- ,,gott að geta tekið sjálf ábyrgð á sínu mati.” 

- ,,mér finnst ég vera meðvitaðri um eigin getu, hvernig ég hugsa um eigið nám og til 

að bæta mig. Gott framtak.” 

 

Eins og kemur fram hér að ofan virtist kvarðinn hvetja nemendur til að bera meiri 

ábyrgð á eigin námi, virkja þá til sjálfskoðunar og auka meðvitund þeirra um væntingar sem 

ég geri til þeirra í umræðutímunum. Helstu ókostirnir fannst nemendum vera ,,erfiðleikarnir 

við að meta sjálfan sig“. Í sjálfsmatinu sögðust fannst nemendum almennt erfitt að gefa 

sjálfum sér sanngjarnt mat,  sumum fannst erfitt að sjá kostina sína, eins og einn nemandi 

sagði: ,,maður sér oft frekar gallana á sjálfum sér en það góða.“  

Tilraunir mínar í kennslu,  lestur fræðirita, samræður mínar við nemendur og kennara 

leiddu mig áfram skref fyrir skref. Ég færðist alltaf nær þeirri tilfinningu að ég væri að ná 

fram góðum umræðum. Það urðu nokkur fasaskipti í einum umræðutíma í þroskasálfræði 

þar sem viðfangsefnið var rannsóknaraðferðir. Af reynslu minni að dæma áttu nemendur 

harla erfitt með að ná tökum á þessu efni. Ég braut heilann um hvernig ég gæti undirbúið 
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tímann. Ég ákvað að nýta mér hugmynd Bender (2003) sem bendir á að það geti verið 

gagnlegt að úthluta nemendum hlutverkum í umræðum. Aðrir hafa (Almala, 2006; 

Magnuson, 2005) bent á kosti þess að  sníða umræðuefni í kringum viðfangsefni sem 

þarfnast úrlausnar og hafi beina tilvísun í reynsluheim nemenda (Gulati, 2008).   

Ég ákvað að búa til hálfgerðan sýndarveruleika í innlögninni þar sem nemendur voru 

í hlutverki sálfræðinga sem hittust á stofu til að leysa fyrirfram skilgreindan vanda (sjá hér 

að neðan). Val á viðfangsefninu helgaðist af þeirri reynslu sem nemendur bjuggu yfir sem 

starfsmenn leik- og grunnskóla. Til að mynda var eitt viðfangsefnið að skoða hvernig hægt 

væri að rannsaka ofbeldishegðun drengja á leikskólaaldri.
38

 

 

 

4.4.2.1 Brot úr umræðutímanum: 

 

 

Hér sést viðfangsefni tímans: 

Umræður um þroskarannsóknir 

Í dag setjum við okkur í hlutverk sálfræðinga.  Þið eruð sérfræðingar með 

stofu í Skipholti 4.  

 

Stofan heitir: Sálarheill og rannsóknir og við erum með tvö fundarherbergi: 
 

Í herbergi 1 eru eftirtaldir sérfræðingar: 

 

Ragna, Inga,  Hildur, Guðný, Rósa, Guðrún og Linda. 
 

 

 

Viðfangsefni: 

 

Sérfræðingar í herbergi 1 fá til sín leikskólakennara sem hafa áhyggjur af 

ofbeldishegðun drengjanna í leikskólunum. Á foreldrafundum hefur umræðan um 
hvort ofbeldisefni í sjónvarpi auki árásarhneigð barna komið ítrekað upp. 

Leikskólakennararnir hafa á tilfinningunni að ofbeldisefni geti átt þátt í hegðun 

barnanna en vantar að vita hvernig þeir geta rannsakað málið og fengið 
ábyggilegar niðurstöður sem kynntar yrðu síðan fyrir foreldrum. Kennararnir 

biðla því til ykkar spurningunni - hvernig eigum við að rannsaka spurninguna: 

Hefur ofbeldisefni áhrif á ofbeldishegðun drengja á leikskólaaldri? 
 

Á leikskólanum hafa komið upp aðrar deilur á milli starfsfólks um hvort eigi að 

hafa kynjaskipt leikföng á deildunum. Sumum finnst að drengir eigi að leika sér 

að 'strákadóti' og öfugt en öðrum finnst það ekki rétt að 'þröngva' strákadótinu 
upp að drengjunum, heldur velja svona 'kynlaus' leikföng. Kennararnir fara því 

                                                
38 Þessi tími var í febrúar á vorönninni 2010. 
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þess á leit við ykkur og vilja vita hvernig eigi að fá svar við spurningunni: Velja 

börn á leikskólaaldri sér leikföng eftir kyni? 
 

 

Í herbergi 2 eru eftirfarandi sérfræðingar: Guðlaug, Sigfríður, Anna, Lína, 

Guðbjörg og  Björg. 

 

Sérfræðingar í herbergi 2 fá til sín í heimsókn fulltrúa foreldra barna á 
grunnskólaaldri. Í eldri árgöngum grunnskóla landsins hefur viðgengist talsverð 

unglingadrykkja. Einstaka fulltrúar foreldraráðs hafa á tilfinningunni að börn og 

unglingar sem koma frá efnaminni fjölskyldum séu líklegri til að byrja drekka og 
reykja fyrr en börn frá efnameiri foreldrum. Þessi 'tilfinning' áðurnefndra fulltrúa 

hefur ekki fengið góðan hljómgrunn og því leita þeir til ykkar með spurninguna: 

Hvaða áhrif hefur efnahagsstaða foreldra á drykkju og reykingar barna og 

unglinga? 
 

Foreldraráðið veltir jafnframt fyrir sér spurningunni hvort mismunandi 

uppeldisaðferðir hafi áhrif á lundarfar og gengi nemenda í skóla. Þeir vilja því 
vita hvernig á að rannsaka spurninguna: Hvernig tengjast ólíkar uppeldisaðferðir 

skapgerð barna og skólagöngu? 

 
 

 

Þið ræðið málin í ykkar fundarherbergjum (sjá þræði). Ég mun íhlutast lítið í 

umræðunni, þið smíðið lausnina. Ég mun svo biðja ykkur í lokin að koma í 
aðalsalinn (sjá þráð) og gera grein fyrir aðferðinni ykkar fyrir öllum 

fundargestum.  

Hlakka til að sjá ykkur! 

kær kveðja 

Ívar 

 

Eins og kemur fram hér að ofan skipti ég nemendum í tvo hópa og síðan áttu allir að koma 

saman í lok tímans í aðalsalinn. Til að glöggva sig betur á því hvernig þetta lítur út sýni ég 

mynd af því hér að neðan og þá sést hvernig þetta lítur út á tölvuskjánum. 
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Mynd 9. Hér sést hvernig umhverfið lítur út áður en nemendur fara inn í sína hópa í umræðutímunum. 

 

Hér er sést fjöldi innleggja í 

umræðuþræðinum. 

Nemendur haka við hér til að 

fara inn í umræðurnar. 
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Mynd 10. Hér sést hvernig umhverfið lítur út þegar nemendur eru að byrja tímann í umræðustreng sem merktur 

er herbergi 1. 

 

Síðan byrjaði tíminn og ég fann að ég átti aðeins erfitt með að halda aftur af mér og 

skipta mér ekki af og reka á eftir nemendum – fá þá til að tala saman. Ég var vanari að vera í 

því hlutverki að stjórna umræðunum með beinum hætti. Nú lagði ég þetta meira í hendurnar 

á þeim. Þeir áttu sjálfir að finna lausnina og leiðin að lausninni var í gegnum innbyrðis 

samræður. 

 

Ragna: Ennnn ... verðum við ekki að reyna að byrja  

 

Anna: Hvernig eigum við að byrja þetta? 

 

Umræðurnar fóru hægt af stað og það bar á örlitlu óöryggi eins og sést á orðum Rögnu og 

broskarlinum sem hún lætur fylgja með. Nú var engin spurning úr námsefninu frá kennara 

sem nemendur áttu að svara. Þetta var í þeirra höndum. 

 

Innlegg frá mér  
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Inga: Ég myndi segja að til að rannsaka það hvort að ofbeldisefni hafi áhrif á 

ofbeldishegðun drengja á leikskóla aldri með því að tala við strákana og hafa 
viðtöl við þá. Því að ekki má prófa að láta þá horfa á ofbeldisefni til að athuga 

það. Heldur þyrfti að tala við foreldra og spyrja út í það hvað drengirnir eru að 

horfa á. 

 

Inga tók af skarið og stingur hér upp á rannsóknaraðferð sem byggir á viðtölum. Ég 

vildi styrkja frumkvæðið sem Inga sýndi hér: 

 
Ég: Flott start  Inga ... svo halda bara áfram að ræða og kommenta á hver aðra. 

 

Ég hvatti nemendur til að ræða saman. Þetta virtist eitthvað ætla vefjast fyrir nemendum. En 

Ragna tók við þar sem Inga endaði og lagði til að nota beina athugun:  

 
Ragna: Gætum við þá kannski sagt leikskólakennurunum að við legðum til að 

það yrði gerð skráning á drengjunum og svo yrði kannski gerð bein athugun á 

þeim og svo jafnvel klínísk rannsókn. Nei hvernig eigum við að gera þetta ??? 

 

Ragna kemur með innlegg í umræðuna en það skín í efa um eigið framlag. 

Guðrún: Ég held að það sé vit í þessu hjá þér Ragna . Ég sagði þér að þú værir 

sérfræðingur . 

Linda: Já, hún Ragna veit sko miklu meira en hún heldur og er nú virkilega klár 

!! . 

Hér styðja nemendur við samnemanda sinn, nota broskarl og húmor. Í umræðunum voru 

nemendur í hlutverki sérfræðinga og það virtist hafa áhrif á stemninguna – hugsanlega gera 

hana léttari eins og sést hér að ofan í orðum Guðrúnar og Lindu.  

Guðný: Ég myndi vilja senda könnun til foreldrana um áhorf barnanna þeirra á 

sjónvarpsefni. Ég myndi allavega ekki vilja vera að „yfirheyra“ börnin sjálf. 

Rósa: Ég segi eins og Guðný, ég myndi ekki vilja spyrja börnin hreint út, heldur 
fara einhvern veginn á bakvið hlutina til þess að reyna að finna út áhugasvið 

þeirra. Inga, ég er sammála þér þarna, sumt barnaefni finnst mér nú bara vera 

ljótt, ef ég á að segja alveg eins og er.  

Nú er farið að líða á miðbik umræðutímans og nemendur ræða saman í auknum 

mæli. Gott dæmi  eru samræðurnar hér að ofan. Guðný bregst við innlegginu frá 

Ingu. Hún bendir á ókosti þess að nota viðtöl við þessar aðstæður. Rósa tekur undir 

hjá Guðnýju og Ingu.  

Anna: Ætlum við þá að benda kennurunum á að skrá hegðunina t.d. með videó 
og safna upplýsingum um hvað þeir horfa á með því að ræða við börnin í leiknum 

og gera könnun meðal foreldra um hvað þeir horfa á? 



 

 

 

84 

 

Linda: Anna...ég styð það! Skrá niður hegðunina, mjög sniðugt að taka það upp á 

video. Þá sér maður líka í hvaða aðstæðum þeir eru verstir og þá er jafnvel hægt 

að finna út hvers vegna... 

Inga: líst vel á það Anna, endilega að nota videóupptökur. 

Hér voru umræðurnar komnar á gott skrið og hópurinn var farinn að sameinast um eina 

niðurstöðu. Anna og Linda hjálpast hér við að draga saman það sem komið hefur fram.  

Ragna: Hahah já þú heldur það Linda mín ég þakka fyrir ;) Við erum allar 

ofsalega klárar og vitum þetta allt, bara pínu erfitt að koma orðum að þessu á 

flottan hátt. 
 

Linda: Ragna, það er nefnilega málið ! ég á rosalega erfitt með að koma 

hlutunum frá mér ... en innst inni veit ég alveg hlutina og fatta þá kannski alveg, 

en þetta er bara eins og einn grautur stundum! hehe! 

Ég tók þetta umræðubrot af því það endurspeglar ágætlega afrakstur samræðunnar. Rögnu 

og Lindu finnst erfitt að koma þessu frá sér, en umræðan virtist leiða til þess að nemendur 

fóru að nota hugtökin og beita þeim þegar þeir töluðu hver við annan. Í lokin átti að draga 

saman niðurstöður eftir Guðrún tók það hlutverk að sér að kynna afrakstur umræðunnar: 

Linda: Hvernig eigum við að rannsaka spurninguna hefur ofbeldisefni áhrif á 

ofbeldishegðun drengja á leikskólaaldri?  

Lokaniðurstöður okkar eru beinar athuganir með klínísku ívafi. Við ætlum að 

benda leikskólakennurunum á að skrá hegðunina drengjanna t.d. með video og 

safna upplýsingum um hvað þeir horfa á með því að ræða við börnin í leiknum og 

gera könnun meðal foreldra um hvaða efni þeir hafa aðgang að og horfa á.  

En hvað er að gerast hér? Af hverju fóru nemendur að tala saman? Undirbúningur tímans var 

öðruvísi en venjulega. Í fyrsta skipti prófaði ég að nota önnur heiti yfir umræðuvettvanginn 

og þau hlutverk sem nemendur voru í. Ég lét nemendur fara í hlutverk sem þeir þekktu í 

gegnum vinnu sína með börnum, í umræðunum voru þau sérfræðingar í málefnum barna. 

Hlutverkin virtust létta stemninguna í tímanum og auðvelda umræðurnar eins og kemur fram 

í orðum Guðrúnar þegar hún segir: ,,Ég held að það sé vit í þessu hjá þér Ragna . Ég sagði 

þér að þú værir sérfræðingur .“ Eftir tímann bað ég nemendur að senda mér tölvupóst og 

skrifa mér línu um sína upplifun af umræðunum og þar segir Sigga t.d.: 

Við lærum að vinna saman með þessu, viðurkenni það samt að ég var pínu lokuð fyrir þessu í 

byrjun en þetta er fínt til að brjóta suma úr skelinni. 

Ég sendi Siggu póst til baka og spurði hvað hún ætti við með því að ,,brjóta suma úr 

skelinni?“  
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Þetta með skelina er að sumir (t.d. ég) eiga oft erfitt að koma með einhverja 

uppástungu  að fyrra bragði því að sumir  eru frekar tilbaka, æ veit ekki hvort að 

þú skilur þetta en mér fannst þetta. 

Þetta fyrirkomulag virtist fá fleiri nemendur, sem annars voru til baka, til að tjá sig. Rósa 

sagði t.d.: 

Í venjulegum umræðutíma er meira um að við komum með ákveðin svör hver og 

ein, sem eru oftast mjög svipuð. En núna þurftum við meira að velta svörum 

hinna fyrir okkur, og hver og ein þurfti að vera betur undirbúin til að geta lagt sitt 

að mörkum. 

 

Í þessum umræðum voru nemendur virkir. Ólíkt fyrri umræðutímum voru innbyrðis 

samskipti nemenda mjög mikil. Framvinda tímans var ekki eins fyrirsjáanleg og áður, með 

öðrum orðum hafði  ég ekki skýra hugmynd (eins og oftast áður) um hver afrakstur 

umræðunnar yrði. Afraksturinn var háður því hvað kæmi út úr samvinnu nemenda. Það sem 

vakti mest athygli mína var hversu fljótir nemendur voru að tileinka sér hugtökin í kringum 

umræðuefnið, sem var rannsóknaraðferðir í þroskasálfræði, einkum vegna þess að í gegnum 

árin hafa nemendur kvartað sáran yfir því hvað þessi kafli er tyrfinn og þungur. Mér fannst  

eins og nemendur væru að prófa sig áfram og æfa sig í að nota ný orð og talsmáta um 

rannsóknaraðferðir. Það kom glögglega fram í orðum umræðunni að nemendum fannst þeir 

„koma hlutunum frá sér“ eins og Linda orðaði það. Henni tókst með aðstoð samnemenda 

sinna að koma hugsunum sínum í orð og í rituðu máli. Það sem var „grautur“ í höfðinu eins 

og einn nemandi orðaði það virtist verða að lærdómsríkri umræðu sem leiddi af sér 

greinargóðan afrakstur með lítilli íhlutun kennara.  
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4.5 Samantekt á niðurstöðum 

 

Kennararnir sem ég ræddi við upplifðu skort á nánd við nemendur og fannst fjarkennslan 

draga úr möguleikum þeirra á að koma efninu nægilega vel til skila. Þeim fannst hörgull á 

leiðum til að útskýra og matreiða námsefnið í fjarnáminu. Sú staðreynd að nemendur hafa 

aðeins ritmálið til að tjá sig virðist draga úr sýnileika þeirra og stuðla að óöryggi kennaranna 

um hvort nemandinn skilji raunverulega námsefnið og hvort orð nemenda séu aðeins afritun, 

beint úr efninu eða frá öðrum nemendum. Þessi ósýnileiki í fjarnáminu virðist gera 

kennaranum erfiðara um vik að vita fyrir víst hvar nemandinn stendur í náminu og hvernig 

honum líður.  Upplifun kennaranna átti líka við mig. Fyrsta sem ég tók til bragðs var að 

nýta mér niðurstöðurnar úr samtölum mínum við kennarana  og reyna draga úr því að 

nemendur væru að afrita námsefnið beint og um leið álpaðist ég  í hlutverk sem mér er ekki 

tamt sem kennari, sem er að tortryggja nemendur mína og tala niður til þeirra. Hegðun mín  

leiddi af sér samskiptaerfiðleika við nemenda sem fékk mig til að líta í eigin barm. Ég hafði 

fjarlægst nemendur enn meir.  

Ég þurfti að nýta umræðutímana til kennslu, sem voru eini vettvangurinn fyrir utan 

loturnar, þar sem ég hitti nemendur. En ég stóð frammi fyrir þeim vanda að hafa í raun ekki 

hugmynd um ekki hvers konar samkoma þetta væri, þessir svokölluðu umræðutímar, að 

minnsta kosti átti þetta lítið skylt við umræður, frá mínum bæjardyrum séð. Ég tók til þess 

ráðs að prófa nýjar aðferðir í kennslunni og þá með þeim ásetningi að ná fram alvöru 

umræðum. Þessar tilraunir leiddu til þess að ég fór að tala meira við nemendur um 

kennsluna og sú umræða tók á sig ákveðna mynd. Í samtali við nemendur mína í fyrstu 

innilotu í byrjun vorannar 2009 ákváðum við að nýta fyrsta umræðutímann fyrir samræður 

um umræðutímana; reyna í sameiningu að komast til botns í því hvers konar samkoma þetta 

væri og hugsanlega ná einhverjum sameiginlegum skilningi á því sem þarna fór fram eða 

ætti að fara fram. Nemendum leist vel á þessa hugmynd. Í samræðum við nemendur kom 

ýmislegt í dagsljósið, sem ég hafði ekki leitt hugann að. Umræðutímarnir nýttust þeim til að: 

- kynnast betur innbyrðis. 

- fá nýja sýn á námsefnið. 

- draga úr einangrun. 

- styðja við verkefni sem nemendur voru að vinna. 

- auka almenna færni í að tjá sig.  
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- upplifa ólík sjónarmið á námsefnið. 

- læra ný vinnubrögð. 

- auka sjálfstraust. 

- fá gagnkvæman stuðning, traust og virðingu. 

 

Þessar umræður við nemendur gáfu mér nýja sín á gildi umræðutímana. Ég skildi nú að þeir 

voru miklu veigameiri þáttur í náminu en mig hafði grunað. Til dæmis áttaði ég mig betur á 

því hvað voru góðar umræður og hvernig umræðurnar stuðluðu að námi nemenda. Við 

ræddum líka hvað einkenndi góðar umræður og úr þeim samræðum fékk ég skýrari 

hugmynd um hvaða þættir skiptu meginmáli í umræðutímum. Til dæmis áttaði ég mig nú 

betur á mikilvægi þess að skapa traust og gott andrúmsloft, þar sem allir þyrðu að tjá sig. 

Allt sem ég taldi upp hér að framan var dýrmæt reynsla sem ég nýtti mér áfram í 

kennslunni. Ennþá var ég að prófa mig áfram. Ég prófaði að undirbúa umræðutímana með 

þeim hætti að nemendur voru í aðalhlutverki  en ég í aukahlutverki. Nú tóku 

umræðutímarnir á sig þá mynd að nemendur áttu sameiginlega, í minni hópum en áður, að 

leysa fyrirfram skilgreindan vanda eða spurningu og varpa fram  mögulegri lausn sem 

hópurinn hafði komið sér saman um. Hér fóru nýir hlutir að gerast. Nemendur fóru að tala 

saman, það urðu til umræður þar sem nemendur deildu þekkingu til að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu sem spratt af virkri samvinnu og gagnkvæmum stuðningi. 

Samhliða þessu lét ég nemendur meta eigin frammistöðu í umræðutímunum. Sjálfsmatið jók 

ábyrgðakennd og meðvitund  þeirra um námið og virtist hafa almennt jákvæð áhrif á 

innbyrðis samskipti þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

88 

 

5. Umræða 

 

 

Í þessum kafla fjalla ég um helstu niðurstöður og leitast við að setja þær í fræðilegt 

samhengi og draga saman svör mín við rannsóknarspurningunum sem ég lagði upp með. 

Einnig varpa ég ljósi hugsanleg vandkvæði, styrk og framlag rannsóknar. 

Aðalspurningin mín og markmið er: Hvernig get ég bætt mig sem kennari, 

sérstaklega í fjarkennslu? Til að leita svara við þessari meginspurningu skoða ég eigin 

viðhorf og eigin kennsluhætti með gagnrýnu hugarfari. Einnig leita ég til annarra kennara og 

nemenda og leitast við  svara við eftirfarandi spurningum sem allar tengjast 

meginspurningunni:  

1. Hvaða hindranir upplifa aðrir kennarar í fjarkennslu og hvernig reyna þeir að yfirstíga 

þær?  

2. Hvaða hindranir upplifi ég í fjarkennslunni?  

3. Hvernig get ég þróað eigin kennsluhætti þannig að þeir samrýmist viðhorfum mínum til 

náms og kennslu? 

4. Hvernig hugsa ég um nám og hvernig hugsa nemendur mínir um nám?  

5. Hvað tel ég vera góðar umræður í fjarkennslu og hvernig næ ég þeim fram? 
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5.1 Fjarlægð og samskipti í fjarkennslu  

 

 

Í samskiptum mínum við fjarnámsnemendur lenti ég í örðugleikum, meðal annars vegna 

þess hversu erfitt mér fannst að tjá mig skýrt með ritmálinu (Ferdig og Roehler, 2004) án 

þess að misskiljast. Jón Jónasson (2001) lýsir svipuðum vanda þar sem viðmælendur hans 

upplifðu meiri möguleika á að misskilningur myndaðist á milli kennara og nemenda í 

fjarkennslu, heldur en í staðbundinni kennslu og ennfremur virtust þeir eiga erfiðara að 

leiðrétta misskilninginn við þessar aðstæður (Jón Jónasson, 2001). Upplifun mín af 

fjarkennslunni miðað við kennslustofuna, var af sama meiði og kennararnir sem ég ræddi 

við, sem sögðu að nálægðin við nemendur gerði gæfumuninn í skólastofunni. En hvers 

konar nánd er þetta? Í kennslunni hef ég upplifað einskonar fjarlægð, sem Moore (1997) kýs 

að kalla sálfræðilega fjarlægð (e. transactional distance) milli mín og nemenda, bæði innan 

veggja skólastofunnar (Ívar Rafn Jónsson, 2008) og í fjarkennslunni. Það að ég og nemendur 

séum á sama stað í tíma og rúmi skólastofu er ekki trygging fyrir því að mér takist að draga 

úr fjarlægðinni,
39

 þvert á móti benda rannsóknir til þess að þættir eins og persónulegt viðmót 

mitt, samskipti mín við nemendur og hversu vel mér tekst að fá nemendur til að læra ráða 

því fyrst og fremst hversu mikla fjarlægð ég upplifi milli mín og nemenda (Chen, 2001). 

Viðleitni tveggja kennara til að bæta og auka gæði samskiptana í náminu, Guðrúnar og 

Huldu, er ágætis dæmi til að varpa ljósi á þetta. Þær lögðu sig mikið fram til að nálgast 

nemendur í fjarnámi, bæði með því að kynnast þeim, gera þeim kleift að ná í sig fyrir utan 

hefðbundinn skólatíma og ekki síður að setja sig í spor þeirra. 

Líkt og samkennarar mínir hafði ég áhyggjur af yfirborðslegri nálgun nemenda í 

náminu. Í fjarkennslunni fannst mér eins og nemendur væru ekki að læra, heldur aðeins færa 

námsefnið frá einu formi yfir á annað, til dæmis beint úr námsbókinni yfir í umræðutímana. 

Nokkrir viðmælendur mínir sögðu oft erfitt að greina hvenær nemendur skildu í raun og 

veru námsefnið og höfðu þeir stundum á tilfinningunni að eigið framlag nemenda væri af 

skornum skammti. Hafði þetta yfirborðslega nám nemenda eitthvað með mína kennslu að 

gera? Skrif fræðimanna (Illeris, 2007) benda til þess að yfirborðsleg kennsla leiði af sér 

yfirborðslegt nám. Weigel hefur til að mynda gagnrýnt ofnotkun Power Point í kennslu. 

                                                
39 
 Í þessu sambandi er það umhugsunarefni  fyrir mig hvernig skipulag skólastofunnar hefur áhrif á samskipti 

mín við nemendur. Hefðbundið skipulag skólastofu, er þannig háttað að nemendur sitja í röðum og horfa á 

hnakkann á hvor öðrum og kennarinn stendur fyrir fremst fyrir framan töfluna. Þegar ég kem í slíkt 

skipulag finnst mér ég standa fjarri nemendum (jafnvel lengra í burtu en ef ég hefði þá alla fyrir framan mig 

á tölvuskjá), heldur en t.a.m. þegar við sitjum í hring og allir sjá framan í hvern annan.  
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Hann telur að slíkt stuðli að því að nemendur telji að besta leiðin til að læra sé að safna 

þekkingarbútum sem reiddir eru fram í punktaformi og að þess háttar kennsla leiði af sér 

yfirborðslega þekkingu hjá nemandanum (sjá í Anna Ólafsdóttir, 2007). Þessu svipar til þess 

samlíkingar Freire (1970) þegar hann líkir menntakerfinu við banka þar sem nemendur geta 

farið í og sótt þekkingu sína fyrir lífstíð. 

Upplifun mín í fjarkennslunni var svipuð og þegar ég byrjaði fyrst að kenna í 

dagskóla í framhaldsskóla. Þá upplifði ég nemendur óvirka, ósjálfstæða og áhugalausa  

Aðferðirnar sem ég notaði, eins og fyrirlestrar, byggðust á beinni mötun og virtust letja 

frekar en hvetja nemendur (Ívar Rafn Jónsson, 2008). Þegar ég tala um beina 

þekkingarmötun í fjarkennslunni á ég við kennsluaðferðina í umræðutímunum sem byggðist 

á því að ég spurði nemendur beinna spurninga út úr námsefninu. Við spurningunum mínum 

var yfirleitt aðeins eitt rétt svar. Þetta voru ekki eiginlegar sam-ræður í umræðutímunum, 

heldur nokkurs konar yfirheyrsla í anda gömlu kennslubókaaðferðanna þar sem ég spurði 

nemendur útí námsefnið og þeir svöruðu, hver á eftir öðrum. Varað hefur verið við aðferðum 

af þessu tagi því nemendur virðast nálgast efnið með tilviljunarkenndum hætti án þess að 

vita almennilega hvað þeir eru að gera (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í fjarkennslunni fannst 

mér ég hafa stigið nokkur skref til baka og ég stóð mig að því að mata nemendur af 

þekkingu eins og ég gerði í kennslustofunni áður. Vandinn sem ég stóð frammi fyrir var því 

ekki nýr af nálinni, heldur var umhverfið annars eðlis (fjarkennsla). Ég hafði lært af fyrri 

reynslu sem sagði mér að fyrsta skrefið væri að líta inn á við og vera tilbúinn að prófa nýjar 

aðferðir og leiðir (McNiff og Whitehead, 2002). Af reynslunni að dæma var lausnin fólgin í 

því hversu vel mér tækist að fá nemendur til að læra (Bender, 2003).  
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5.2 Umræður í umræðutímum 

 

 

5.2.1 Umræðutímar frá sjónarhóli nemenda 

 

Samkvæmt Moore (1997) ræðst fjarlægðin milli mín og nemenda ekki síst af því hversu 

mikil eða lítil samskipti eru á milli okkar. Ég upplifði þetta á eigin skinni þegar ég tók upp á 

því að ræða við nemendur um kennsluna og prófa nýjar aðferðir. Þá fannst mér ég færast nær 

þeim. Ég áttaði mig betur á því hvernig þeir nýttu sér umræðurnar og hvaða atriði væri 

mikilvægt fyrir mig að hafa í huga sem kennari. Samhliða rannsókninni jukust samskipti 

mín við nemendur. Hugsanlega færðist ég nær hugarheimi þeirra og þeir mínum. Fjarlægðin 

virtist vera meira af sálfræðilegum toga heldur en landfræðilegum (Moore, 1997). 

Í samræðum mínum við nemendur fékk ég skýr skilaboð um að það sé mikilvægt 

fyrir kennara að vita hvenær sé viðeigandi að brjóta upp umræður og hvenær hann á að 

draga sig í hlé og leyfa umræðunum að þróast (Magnuson, 2005). Þeim fannst brýnt að 

kennarinn væri virkur og sýnilegur. Hlutverk hans væri að sjá til þess að umræðurnar væru 

skilvirkar, lýðræðislegar og að þeim væri vel stýrt svo þær færu ekki úr böndunum (Almala, 

2006). Að þeirra mati skiptir miklu máli að allir séu virkir (Magnuson, 2008).  Þetta er í 

samræmi við niðurstöður úr rannsókn Þuríðar Jóhannsdóttur (2007) en þar kom fram að 

nemendur töldu mikilvægt að kennari hefði góða stjórn á umræðunum og væri sýnilegur.  

Nemendum mínum finnst mikilvægt að tímarnir væru ekki of niðurnjörvaðir. Það sé í 

góðu lagi að fara endrum og sinnum aðeins út fyrir efnið, slá á létta strengi og jafnvel 

“djóka” til að skapa létta stemningu. Einnig finnst þeim mjög brýnt að kennari og aðrir 

nemendur hrósi og sýni gagnkvæman stuðning (Ezzedeen, 2008; Ni og Aust; 2008; Rovai, 

2001). Fyrir nemendur mína voru umræðutímarnir líka veigamikill vettvangur til að styrkja 

þá félagslega (Rovai, 2001). Í því tilliti virtist það hafa talsvert gildi að föstu 

umræðutímarnir voru alltaf í rauntíma, þeim fannst það bæði skemmtilegra og brýnt 

kennslunnar vegna, þar sem kennarinn væri viðstaddur
40

 og gæti leiðrétt nemendur 

jafnóðum. Í rauntímaumræðum sögðu nemendur að umræðurnar væru eðlilegri, og að þær 

líktust meira eðlilegum samræðum (Levin og félagar, 2006). Til samanburðar fannst 

nemendum umræður óháðar tíma vera vel til þess fallnar að kafa dýpra í efnið. Nemendum 

mínum fannst áríðandi að kennarinn sýndi jákvæða og hlýja nærveru (Ni og Aust, 2008). 

                                                
40 

 Hér er auðvitað átt við viðstaddur í  tíma en ekki rúmi. 
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Eins og Rovai (2001) bendir á, er mikilvægt að skapa góða bekkjarstemningu og að 

nemendur upplifi að þeir tilheyri hóp þar sem námið og vellíðan þeirra er höfð í fyrirrúmi. 

Að mínum mati skipti þetta höfuðmáli fyrir nemendur, einkum vegna þess að þá þora fleiri 

að tjá sig í umræðutímum (Gulati, 2008). 

Að mati nemenda höfðu umræðutímarnir jákvæð áhrif á sjálfstraust þeirra, til að 

mynda nefndi einn nemandi að hann ætlaði að halda áfram í námi og margir lýstu því 

hvernig þeir hefðu tekið miklum framförum í færni í að tjá sig skriflega (Ferdig og Roehler, 

2004). Tímarnir virtust því auka hæfni nemenda á öðrum sviðum en þeim sem tengdust 

námsefninu beint, til dæmis ritun. 

Kannski fer vel á því að líkja kennslu við það að vera á skipi þar sem kennarinn er 

skipstjóri og nemendur áhöfnin. Hlutverk skipstjórans er að halda skýrri stefni og vita hver 

áfangastaðurinn er. Hann stjórnar, en er jafnframt umburðalyndur og tilbúin að slá á létta 

strengi til að halda uppi góðum vinnuanda. Hann hrósar áhöfninni fyrir vel unnið verk og er 

leiðbeinandi. Um borð er gott vinnuumhverfi sem stuðlar vellíðan og auknu sjálfstrausti allra 

áhafnarmeðlima.  

 

 

5.2.2 Umræðutímar frá mínum sjónarhóli  

 

Í umræðutímum þar sem ég er í því hlutverki að auðvelda fyrir umræðunum og styðja 

nemendur frekar en að hafa svörin á reiðum höndum finn ég samhljóm við mín gildi. Ég 

ákveð umræðuefnið, hvet nemendur til þátttöku, fylgist með og reyni að vera fyrirmynd um 

hvernig eigi að setja inn pósta inn í umræðurnar, legg inn hvatningarorð, dreg saman 

aðalatriði umræðunnar þegar það á við og aðstoða nemendur í vandræðum (Rovai, 2001). Ég 

vil síður líta á mig sem handhafa þekkingar, því eins og Ezzedeen (2008) bendir á þá eru 

nemendur tregari til að tjá sig í umræðum ef kennari er í hlutverki sérfræðings. Það sé því 

líklegra til árangurs ef kennarinn stígur til hliðar sem sérfræðingur í umræðuefninu og fari 

frekar í hlutverk leiðbeinanda sem styður við umræðurnar. Það er líka brýnt að nemendur 

ræði saman og bregðist hver við öðrum. Þannig skapa nemendur sameiginlega þekkingu. Ég 

vil gefa nemendum svigrúm til að vinna með samnemendum sínum við lausn verkefna og sé 

mitt hlutverk ekki síst fólgið í því að veita nemendum reglulega endurgjöf fyrir virka 

þátttöku (Almala, 2006). Ég hef oft hugsað til þess að umræðutímarnir séu einskonar svæði 

mögulegs þroska (zone of proximal development) (Vigotsky, 1978). Svæði mögulegs þroska 

er sú færni sem er á milli þess sem nemandi býr yfir án aðstoðar og þess sem nemandi ræður 
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við með hjálp kennara eða annarra nemenda. Í umræðutímunum reyni ég að hafa verkefnin 

þannig úr garði gerð að nemendur þurfi að teygja sig aðeins upp fyrir þá getu sem þeir búa 

yfir en nái að yfirstíga verkefni sem þeir réðu ekki áður við einir á báti í gegnum samræðu 

við aðra nemendur og mig.  

Ég prófaði að sníða umræðuefnið í kringum ákveðin vanda eða spurningu sem 

nemendur sjálfir þurftu að glíma við og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þegar ég notaði 

þessa aðferð fóru nemendur í meiri mæli en áður að tala saman innbyrðis. Þeir báru aukna 

ábyrgð á framvindu umræðutímans og ræddu saman þangað til þeir gátu sæst á sameiginlega 

niðurstöðu. Ég var í því hlutverki að styðja við nemendur og gat stigið til hliðar í 

umræðunum. Ýmsir fræðimenn til dæmis Magnuson, (2005), Ezedeen, (2008) og Almala 

(2006) taka undir að netumræður eigi að vera sniðnar í kringum vanda eða spurningar. Það 

hvetji nemendur til að ræða, viðra og verja eigin skoðanir og setja fram hugsanlegar lausnir í 

samvinnu með öðrum. Almala (2006) og Henning, Nielsen og félagar (2008) leggja til að 

viðfangsefnið sem á að ræða sé umdeilanlegt og það taki mið af getu og þekkingu nemenda. 

Þeir nefna í þessu sambandi að markmiðið með umræðunum eigi að vera menntandi í sjálfu 

sér, með öðrum orðum á umræðan að efla hugsun nemandans og bæta einhverju við 

núverandi reynsluheim hans. Því skiptir því máli fyrir mig sem kennara að kynnast 

nemendum, svo ég geti notað þeirra reynslu til að tengja við umræðuefnin (Gulati, 2008).  

Kim (2009) bendir á gildi þess að nemendur fái reglulega endurgjöf í náminu. Bæði í 

verkefnavinnu og umræðutímum legg ég mig fram um að hrósa nemendum og benda á það 

sem betur má fara. 

Ég prófaði að láta nemendur meta reglulega eigin frammistöðu í umræðutímum. Ég 

gerði þetta vegna þess að mér finnst mikilvægt að nemendur áttuðu sig á því hvaða 

væntingar ég geri til þeirra og að þeir hefðu tækifæri á að bæta sig (Black og William, 1998; 

Magnuson, 2005). Þessi leið getur stuðlað að því að kennslan og námsmatið sé samtvinnað 

og gagnvirkt og námsmatið verði eiginlegur hluti af námsferlinu en ekki aðskilin þáttur 

(Dewey, 2000, Gultai, 2008). Ég tel að það styrki nemendur að gefa þeim aukið svigrúm til 

að taka ábyrgð á eigin námi og námsframvindu (Gulati, 2008). Sumum nemendum fannst 

sjálfsmatið styðja þá í þeirri viðleitni og þeir veltu fyrir sér eigin námi í meiri mæli en áður 

(Black og William, 1998). Þegar samskipti milli mín og nemenda eru virk, bæði í kennslunni 

og námsmatinu fæ ég fleiri tækifæri til að stuðla að auknu sjálfstrausti þeirra. Ég vil frekar 

leiða nemendur í gegnum námið heldur en að spyrja þá beint út úr námsefninu og þá fær 

nemandinn síður á tilfinninguna að hann eigi að finna rétta svarið, eins og var allsráðandi 



 

 

 

94 

 

fyrst í umræðutímunum. Eins og Black og William (1998) benda á getur það haft neikvæð 

áhrif á sjálfstraust nemandans ef honum tekst ekki að finna ´rétta svarið´. Honum gæti til að 

mynda fundist hann líta illa út í augum annarra nemenda.  

Líðan nemenda er að mínum mati lykilatriði í kennslunni. Að mati ýmissa 

fræðimanna, til dæmis Gulati (2008) og Illeris (2007), hefur líðan nemenda talsverð áhrif á 

það hvernig nemendur upplifa námið. Ég vil stuðla að því að nemendum líði vel í náminu, 

finni að þeir séu öruggir og treysti sér til að tjá sig fyrir framan aðra nemendur og kennara. 

En það hentar ekki öllum nemendum að tjá sig í netumræðum. Í því kennsluumhverfi sem ég 

kenni í eru nemendur skyldaðir til þátttöku og ef þeir geta eða vilja ekki af einhverjum 

sökum ekki taka þátt kemur það niður á einkunn þeirra. Gulati (2008) varar við 

skylduþátttöku í netumræðum, því það kann að henta sumum nemendum betur að læra með 

því halda sig til hlés í netumræðunum, en fylgjast frekar með því sem fram fer. Nonnecke og 

Preece (2000) nefna í þessu samhengi að slíkir nemendur kunni að meta persónulegt næði og 

finna til meira öryggis ef þeir fá tækifæri til að vera óvirkir í umræðutímum. Mínir 

nemendur eru skyldaðir til að vera virkir í umræðunum og því tel ég enn mikilvægara fyrir 

mig að vera sérstaklega meðvitaður um að námsumhverfið sé vinalegt og traust. Þannig get 

ég hugsanlega komið á móts þá nemendur sem hefðu annars kosið að halda sig til hlés og 

lagt mitt að mörkum til að byggja upp sjálfstraust þeirra. Ég tek undir það sem Gulati (2008) 

að varhugavert sé að skylda nemendur til þátttöku í netumræðum. Æskilegra væri að sníða 

námið með þarfir nemandans í huga og að umræðutímarnir væru einn valkostur af mörgum.  
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5.3 Framlag rannsóknar 

 

Á Íslandi hafa verið gerðar fáar rannsóknir á upplifun framhaldsskólakennara og nemenda í 

fjarkennslu (Sólveig Jakobsdóttir, 2008) og er þessi rannsókn viðleitni í þá átt. Flestar af 

þeim íslensku rannsóknum sem ég komst yfir voru gerðar á háskólastigi. Akurinn virðist 

vera nokkuð óplægður á framhaldsskólastiginu og vonandi verður þetta framlag mitt  

hvatning fyrir frekari rannsóknir á þessu sviði. Einnig gæti rannsóknin nýst öðrum 

kennurum sem standa í svipuðum sporum og ég.  

Ég tel væri þörf á frekari rannsóknum á mögulegum áhrifum fjarkennsluformsins á 

nám og kennslu. Einnig hvort fjarkennsluformið hafi áhrif á það hversu vel kennurum 

gengur að kenna í takt við eigin gildi í kennslu. Það reyndist mér mikil þrautaganga að 

kenna í samræmi við mín gildi í fjarkennslunni.  

Ég ræddi eingöngu á netinu við nemendur um kennsluna. Ég hefði kosið að ræða 

einslega við hvern og einn til að dýpka skilning minn á upplifun þeirra. Umræður milli mín 

og nemenda á netinu vöktu upp spurningar sem ég tel geta verið viðfangsefni frekari 

rannsókna. Til að mynda væri áhugavert að skoða upplifun nemenda af ólíku 

fjarkennsluformi, til dæmis upplifun nemenda sem stunda blandað nám, þar sem eru lotur og 

fastir umræðutímar til samanburðar við upplifun nemenda sem eru í hreinu fjarnámi þar sem 

hvorki eru lotur né fastir umræðutímar og loks upplifun nemenda sem eru einungis í lotum 

en engum föstum umræðutímum. Ég tel að slík rannsókn gæti veitt gagnlegar upplýsingar 

sem efldu skilning okkar á því hver ávinningurinn er af mismunandi fjarkennsluformum. Þá 

væri hugsanlega hægt að varpa ljósi á það hvort ólík fjarkennsluform hafi áhrif á það 

hvernig nemendur læra. Rannsókn mín gefur til kynna að umræðutímarnir hafi haft 

umtalsverð áhrif á það hvernig nemendur læra, og hef ég þá sérstaklega í huga hvernig þeir 

nýttu sér umræðurnar eins og glósur og stuðning við verkefnavinnu. Hafa ber í huga að 

nemendur mínir voru einungis konur. Rannsóknir benda til þess að þær séu almennt 

jákvæðari heldur en karlmenn gagnvart fjarnámi (Rovai, 2001). 

Hjá mér vaknaði upp hjá mér sú spurning hvaða kröfur væru gerðar  til mín og 

annarra kennara í fjarkennslu. Eftir reynslu mína hef ég upplifað að sú tækni og kunnátta 

sem ég hafði öðlast í hefðbundnu kennslufyrirkomulagi dugði mér skammt þegar ég byrjaði 

í fjarkennslunni. Svanfríður Jónasdóttir (2002) kemur inn á þetta atriði í grein sem hún 

skrifar um fjarkennslu á Austurlandi og segir að ,,það sé mat skólameistaranna að góður 

kennari verði líka góður fjarkennari.“ Ég tek undir þessi orð að hluta til. Ég get fallist á að 

góður kennari sé líklegri til að verða góður fjarkennari. Hins vegar ber að hafa í huga að 
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þessi kennsluform eru um margt ólík og því engan veginn gefið að góður kennari verði 

sjálfkrafa góður fjarkennari. Tökum mig sjálfan sem dæmi. Það hentar mér vel í kennslu að 

leika af fingrum fram, vera ekki of skipulagður og gæta þess að rými gefist fyrir óvænt atvik 

eða hugmyndir sem ég get nýtt mér í kennslunni til að ná til nemenda. Að lýsa þessu er harla 

erfitt því reynslan er afar huglæg, en á sama tíma raunveruleg fyrir mér. Þetta eru augnablik 

þar sem mér finnst ég ná til nemenda, það verða til einhver tengsl milli mín og nemenda sem 

ég nýti mér þegar í stað. Gæti verið að þessi reynsla sem ég reyni að lýsa hér að framan sé 

hluti af því einkennir þetta góða í góðum kennara? Í fjarkennslunni upplifi ég síður að ég 

geti leikið fingrum fram, hugsanlega að hluta vegna þess að mér finnst ég þurfa hafa 

kennsluna meira niðurnjörvaða og fyrirfram ákveðna. Svanfríður tekur í sama streng í grein 

sinni þar sem hún segir að fjarkennarar:  

 

þurfi, auk fagþekkingar sinnar og kennslufræði, að hafa tæknina á valdi 

sínu og að skipuleggja bæði önnina og hvern tíma nákvæmar en ef 

einungis væri um að ræða nemendur í stofu þar sem frekar sé unnt að leika 

af fingrum fram ef undirbúningi er eitthvað áfátt. (Svanfríður Jónasdóttir, 

2002) 

 

Ég tek undir það sem hér fram, nefnilega að fjarkennslukennari þurfi að standa klár á 

tækninni og hafa gott vald á fagþekkingu og kennslufræði. Hins vegar tel ég líka, í ljósi 

rannsóknar minnar, að hann þurfi að setja sig inní kennslufræði fjarkennslu og álitamál í því 

samhengi. Ýmis fræðimenn, til dæmis Ni og Aust (2008) hafa vakið máls á þessu og benda á 

að bæði fræðimenn og kennarar hafa vanrækt fjarnám sem kennslufræðilegt viðfangsefni. 

Með kennslufræði á ég til að mynda við hvaða áhrif það hefur á nám nemenda að nýta ólík 

umræðuform á netinu. Hér get ég nefnt dæmi eins og umræður óháðar tíma og í rauntíma 

(Levin, He og Robbins, 2006) og mikilvægi hópastærða (Bender, 2003). Meðal álitamála í 

fjarkennslu, sem fræðimenn hafa bent á, eru til að mynda þau að færa allt námsefni óbreytt 

yfir á fjarkennsluformið (Anna Ólafsdóttir, 2007) og að skylda alla nemendur til þátttöku í 

umræðum (Gulati, 2008). Að mínum mati gætu frekari rannsóknir og meiri umræður um 

þessa hluti aukið líkurnar á því að fjarkennslan efldist og síðast en ekki síst væri með þessu 

móti stuðlað að aukinni meðvitund kennara um annmarka og kosti fjarkennslunnar. 

Skólasamfélagið þarf upplýsta umræðu um hvenær, hvernig og handa hverjum fjarkennslan 

á við. Orð Aristótelesar í Siðfræði Nikómakkósar eiga vel við í þessu sambandi þegar hann 

segir: 

 



 

 

 

97 

 

þótt auðvelt sé að kunna skil á verkan hunangs, víns og hnerrarótar á 

brennslu og uppskurði, er engu minni verk en að vera læknir að vita 

hvernig, hverjum og hvenær skuli beita þessu til eflingar heilsunni 

(Aristóteles, 1995, bls. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

98 

 

5.4 Að lokum 

 
Í þessari rannsókn var meginmarkmiðið að bæta mig sem kennara, sérstaklega í fjarkennslu.  

Í rannsókninni skoðaði ég sérstaklega netumræður sem kennsluaðferð. Ástæðan fyrir því var 

að netumræðunnar voru eini vettvangurinn sem ég hitti nemendur reglulega
41

 og þær fannst 

mér vera sá staður þar sem eiginleg kennsla gæti farið fram. Hér reyni ég að draga saman og 

svara því í hversu vel mér hafi tekist að ná þessu markmiði. Ég fór þá leið að skoða eigin 

kennsluhætti með gagnrýnum hætti meðal annars með því að ræða við aðra kennara og 

nemendur mína og ég tel að sjónarhorn þeirra hafa hjálpað mér talsvert að rýna í eigin 

kennslu og viðhorf utan frá (Bullough og Pinnegar, 2001). 

Hvernig hafa viðhorf mín til fjarkennslunnar hafa breyst, sérstaklega í tengslum við 

umræðutímanna? Í samræðum við nemendur varð mér ljós gagnsemi umræðutímana. Að 

mati nemenda efldu umræðutímarnir félagsleg tengsl þeirra og sjálfstraust, þeir víkkuðu 

sjóndeildarhring þeirra og styrktu þá í náminu. Þessi vitneskja varð til þess að sjónarhorn 

mitt á námið breyttist og ég lærði af nemendum mínum um gildi umræðutímanna. Áður 

þegar ég hugsaði um nám nemenda gaf ég þáttum eins og sjálfstrausti, líðan og 

félagstengslum lítinn eða engan gaum. En í kjölfar umræðunnar við nemendur varð 

viðhorfabreyting hjá mér. Áður var ég upptekinn af því að nemendur lærðu námsefnið sem 

ég lagði inn og kæmu því frá sér á verkefnum eða prófum. Það hvernig ég stýrði 

umræðutímunum endurspeglaði þetta viðhorf. Í tímunum lagði ég inn efni (glósur og annað 

innlagnarefni) og spurði síðan nemendur útí námsefnið. Þessi aðferð var lituð af gömlu 

yfirheyrsluaðferðinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í framhaldinu tóku umræðutímarnir að 

breytast. Ég fór úr því hlutverki að vera sífellt að mata nemendur og yfirheyra þá í kjölfarið 

yfir í að láta umræðurnar snúast um verkefni sem nemendur leystu í sameiningu. Í tímunum 

fóru nemendur í meiri mæli en áður að tala saman. Með öðrum orðum, tímarnir tóku á sig 

aðra mynd, það fóru fram raunverulegar samræður og kennslan færðist nær því að vera í 

samræmi við mín gildi og þá sannfæringu mína að góðar samræður þar sem ríkir 

gagnkvæmur stuðningur væru lykilatriði í kennslu. 

Þrátt fyrir talsverðar breytingar og jákvæðar framfarir í fjarkennslunni þá hefur örlað 

á þeirri tilfinningu innra með mér að eitthvað vanti. Í innganginum lýsti ég því hvernig ég 

fékk áhuga á kennarastarfinu. Sem kennari í gamla grunnskólanum mínum hafði ég upplifað 

þennan glampa í augum ungra og ómótaðra nemenda, þar sem mér fannst ég hafa vakið 

eitthvað innra með þeim sem var svo dýrmætt fyrir mig að eiga hlutdeild í. Eins og áður 

                                                
41  Fyrir utan loturnar sem voru þrisvar yfir önnina. 
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sagði hef ég aðallega verið að kenna fullorðnum nemendum. Ég dreg þetta fram hér vegna 

þess að rétt áður en ég lauk við þessa rannsókn hér uppgötvaði ég dálítið um sjálfan mig. 

Þetta gerðist þegar ég fékk tækifæri til að kenna nýnemum í lífsleikni 103. Í þessari kennslu 

fann ég aftur þessa tilfinningu sem ég fann (og var næstum búinn að gleyma) þegar ég 

kenndi fyrst í Ölduselsskóla. Það var „þessi glampi ” í augum ungra nemenda sem mér tókst 

að kalla fram. Þá laust þessari hugsun niður í huga mér: ,,Já, Ívar – þetta er ástæðan fyrir því 

að þú fórst að kenna!“ Nokkru seinna spurði góður samstarfsmaður minn og 

lífsleiknikennari, Guðrún Ragnarsdóttir, mig: ,,Ívar! Manstu þegar þú sagðir við mig að nú 

myndir þú af hverju þú fórst að kenna, gæti verið að það tengist eitthvað togstreitunni sem 

þú upplifir í fjarkennslunni?“ Við þessi orð Guðrúnar rann upp fyrir mér ljós. Á 

tölvuskjánum sá ég kannski aldrei glampann sem ég leitaði eftir, ég sá bara 

(fingra)setningar. Ég hef lært það um sjálfan mig, á minni stuttu vegferð sem kennari að það 

sem drífur mig áfram að stórum hluta er að upplifa „glampann” í auga ungs nemanda þegar 

hann verður uppljómaður af nýrri hugmynd eða hugsun. Ég á kannski erfiðara með að smita 

fullorðna nemendur mína af áhuga, en kvikni neisti hjá þeim fæ ég ekki tækifæri á að sjá 

hann - augliti til auglits.  
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Viðauki 1 

 
Sjálfsmat í umræðutímum 

 

 

Nafn:_____________________________ Áfangi: ______________ 
 
 

Kem mjög vel lesin(n)                       sjaldan            stundum           oft               oftast   

 fyrir umræðutíma.                      

 
 

Ég legg mig fram um                         sjaldan           stundum            oft               oftast 

að vera virk(ur) í 
 umræðum. 

 

Legg mig fram um að fylgjast              sjaldan         stundum              oft                oftast   
með og bregðast við innleggjum 

 frá öðrum nemendum.  

 

 
Legg mig virkilega fram við að          sjaldan         stundum              oft               oftast  

hrósa öðrum nemendum fyrir góð 

Innlegg 
 

 

 Ég miðla því sem ég veit og finnst     sjaldan        stundum             oft               oftast 

skipta máli til annarra nemenda. 
 

 

Ég legg mig fram um að                      sjaldan          stundum            oft              oftast   
sýna frumkvæði í umræðum  

 

Ég er tilbúin(n) að  
gagnrýna                                             sjaldan          stundum            oft              oftast 

innlegg frá öðrum nemendum 

 

 
 

Einkunn sem ég gef mér (0 – 10 ) ______ 
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Viðauki 2 

 

Skilgreiningar á nokkrum hugtökum í stafrófsröð 

 

Dreifnám:  

Í Borgarholtsskóla er talað um dreifnám, en stundum er notað blandað nám yfir samskonar 

námsfyrirkomulag. Námið fer að mestu fram á vefnum. Vikulegir umræðutímar eru á netinu 

þar sem kennari og nemendur ræða námsefnið sín á milli. Að öllu jöfnu eru staðbundnar lotur 

þrisvar á önn, þ.e.a.s. í upphafi annar, um miðbik annar og í lok annar. Þá mæta nemendur í 

skólann.  

 

Kaffibollinn er umræðuvettvangur (sjá umræðurvettvangur) sem kennarinn getur haft uppi í 

áfanganum sínum ef hann kýs svo. Þar geta nemendur komið hvenær sem er sólarhringsins 

inn og spjallað um daginn og veginn eða námið. 

 

 

Moodle 

Moodle (e. modular object-oriented dynamic learning environment) er námsumsjónarkerfi,eða 

kennsluvettvangur, upprunalega hannað með fjarnám í huga 

en áhersla í dag er á að það nýtist jafnframt í staðnámi. Kerfið er notað af fjölda 

skóla á öllum skólastigum. Það er í notkun í að minnsta kosti 193 löndum og 

hefur verið þýtt á yfir 75 tungumál (Hafdís Ólafsdóttir, 2008, bls. 17). 

 

Umræður í rauntíma: 

Í umræðum í rauntíma eru allir þátttakendur inni á umræðustrengnum (sjá umræðuvettvangur) 

á sama tíma.  

 

Umræður óháðar tíma: 

Í umræðum óháð tíma getur hver og einn komið inn í umræðuvettvanginn (sjá 

umræðuvettvangur) á hvaða tíma sem er 
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Umræðuvettvangur: 

 

Hér að neðan er mynd af umræðuvettvang sem er samsettur af póstum frá kennara og 

nemendum. Hér að neðan sést hvar kennari hefur lagt inn spurningu og fyrir neðan spurningu 

kennara eru póstar frá nemendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennari
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Viðauki 3 

 

 Sæl og blessuð  

Nú er önninni að ljúka og ég er að ljúka mínu námi og er að klára MA ritgerðina mína. Ég vil nota 

tækifærið og þakka þér fyrir þinn þátt í að gera kennsluna mína betri. 

Eins og þú veist prófaði ég nokkrum sinnum nýjar kennsluaðferðir í umræðutímunum.  Nú hef ég birt 

lítil sýnishorn úr umræðutímum til að varpa ljósi á nokkra meginatriði, ásamt því að birta hluta 

úr tölvupóstum frá nemendum um upplifun þeirra á tímunum.  

Um er að ræða algjöra nafnleynd (þar sem nöfnum er breytt). Tilgangur rannsóknar er fyrst og fremst 

að bæta mína eigin kennsluhætti, en ekki meta frammistöðu nemenda að neinu leyti. Ef þú vilt ekki að 

einhverjar upplýsingar birtist eða hefur einhverja athugasemd við rannsóknina bið ég þig að láta mig 

vita sem fyrst. 

Ég sendi þér í viðhengi hluta úr niðurstöðukaflanum þar sem þú getur séð hvað kemur fram í 

gögnunum. 

  

Ef þú vildir spjalla við mig frekar en að svara þessu skriflega gætir þú hringt í 691-9670. 

  

Kær kveðja 

Ívar Rafn Jónsson 

 


